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RESUMO 

 

 

 Este trabalho propõe uma leitura de Nós, os do Makulusu e O Livro dos Rios – 

De Rios Velhos e Guerrilheiros de Luandino Vieira, O Desejo de Kianda e A Gloriosa 

Família – O Tempo dos Flamengos de Pepetela, A Conjura e Nação Crioula – 

Correspondência Secreta de Fradique Mendes de José Eduardo Agualusa. Interroga-se 

o modo como estes textos problematizam a construção da identidade do eu em 

confronto com o(s) outro(s), numa tensão dialógica permanente entre as tradições 

africanas e europeias, entre a História oficial e a escrita literária da nação. Esta 

problemática é discutida em articulação com os conceitos de hibridismo e mestiçagem, 

porque fundamentais para a compreensão da realidade social, cultural, política que cada 

autor desenha no seu percurso de escrita. Estas estratégias de leitura alicerçam-se na 

concepção da literatura como um instrumento de poder, um espaço onde se constrói a 

representação literária da(s) identidade(s). Subjacentes a esta questão, estão, 

obviamente, concepções políticas e ideológicas diversas e antagónicas de construção da 

História, mas igualmente posicionamentos pessoais dos escritores nomeadamente em 

relação ao lugar que a literatura deve ocupar na construção da sociedade. 

 

 

 

Palavras-chave: 

Luandino Ŕ Pepetela Ŕ Agualusa Ŕ Pós-colonialismo Ŕ Identidade Ŕ Literatura 

Comparada 
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ABSTRACT 

 

 

This work offers a reading of Nós, os do Makulusu and O Livro dos Rios – De 

Rios Velhos e Guerrilheiros of Luandino Vieira, O Desejo de Kianda and A Gloriosa 

Família – O Tempo dos Flamengos of Pepetela, A Conjura and Nação Crioula – 

Correspondência Secreta de Fradique Mendes of José Eduardo Agualusa. It questions 

how these texts problematize the construction of identity of the self in confrontation 

with the other(s) in an ongoing dialogical tension between African and European 

traditions, between the history and the literary language of the nation. This issue is 

discussed in conjunction with the concepts of hybridity and mestiçagem, as fundamental 

to understanding the social, cultural, political rality, each author draws along his journey 

of writing. These reading strategies are based on the conception of literature as an 

instrument of power, a space where are built the literary representation(s) of 

identity(ies). Underlying this issue are obviously different political and ideological 

views and positions in the construction of history, but also firmly one of the writers in 

particular in relation to the place that literature should occupy in the building of society. 

 

 

Key words: 

Luandino Ŕ Pepetela Ŕ Agualusa Ŕ Postcolonialism Ŕ Identity Ŕ Comparative Literature  
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INTRODUÇÃO 

 

 

É frequente discutir-se hoje o fenómeno da globalização e as suas implicações 

na sociedade contemporânea. Em consequência, a problemática da identidade, referida 

ao caso de cada nação, torna-se cada vez mais relevante, sobretudo quando a demanda 

identitária é empreendida em espaços outrora coloniais, como sucede com Angola. Em 

campos tão vastos quanto a literatura pós-colonial
1
 e os estudos culturais, interessa-nos 

aqui, particularmente, o modo como é equacionada em literatura. Efectivamente, o texto 

literário é um meio privilegiado de construção da identidade dos povos, nomeadamente 

se considerarmos as propostas africanas de escrita literária em língua portuguesa, que 

mostram a representação da identidade cultural na literatura não apenas em formulações 

de ordem estética e ideológica mas também em construções expressivas que constituem 

meios de apropriação da História e das histórias
2
.  

                                                 
1
 O termo tem suscitado particular controvérsia, muito por via das paixões, traumas e incómodos que esta 

problemática causa em todos aqueles que participaram de algum modo no processo colonial. O tempo 

decorrido sobre as experiências do colonialismo, quer se trate dos que ocuparam os territórios ou dos que 

sofreram a colonização, não é, porventura, suficiente para garantir uma discussão desapaixonada. Importa 

por isso avançar desde já com uma definição operatória de forma a clarificar a acepção em que utilizamos 

este vocábulo. Na esteira de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin, empregamos este termo para 

designar a cultura influenciada pelo império, desde o momento da colonização até ao momento presente , 

ou seja, e retomando as suas palavras: Ŗthe subtleties of subject construction in colonial discourse and the 

resistance of those subjects, and, most importantly perhaps, the differing responses to such incursions and 

their contemporary colonial legacies in both pre- and post-independence nations and communitiesŗ 

(Ashcroft et alii, 1998: 187). 
2

 Utilizamos estes termos na acepção apresentada por Manuel Gusmão (2001) que discute a 

Ŗpossibilidade de entender a literatura enquanto construção histórico-antropológicaŗ. Para tal começa por 
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Nesta tese pretende-se estudar, em diálogo com as teorias apresentadas no 

âmbito destas problemáticas, as relações que se estabelecem entre essa literatura 

emergente e periférica e Portugal. Questionaremos a forma como, em contexto pós-

colonial, se processa a apropriação da História, na certeza de que os documentos 

existentes, e que dão conta do passado da jovem nação, reflectem com grande 

preponderância o olhar do colonizador, relegando para um segundo plano a visão do 

dominado. Procuraremos ainda analisar as relações de contaminação e distanciamento 

que se estabelecem entre o documento historiográfico e o texto ficcional, assim como o 

papel da memória na apropriação e interpretação do passado.  

O objecto literário é sempre o nosso ponto de partida, balizador dos nossos 

percursos hermenêuticos: a produção romanesca proveniente do espaço literário 

angolano (regressaremos mais à frente à questão do corpus textual). Não procuramos ter 

um único viés teórico mas antes construir a nossa análise com o contributo das áreas de 

conhecimento que se centram na questão da identidade e do lugar do Ŗoutroŗ nessa 

mesma construção identitária, vista como construto em permanente reelaboração, fruto 

de incessantes e problemáticas relações dialécticas entre a mesmidade e a alteridade, 

num duplo movimento de diferenciação e de assimilação, de ab-rogação e apropriação. 

Interessa-nos, pois, discutir o papel da produção literária na construção da 

identidade nacional angolana, tentando demonstrar que o estudo da ficção romanesca, 

enquanto espaço privilegiado da revelação pragmática dos sonhos do Homem, pode dar 

um contributo decisivo para a apreensão da representação identitária e da efectiva 

                                                                                                                                               
apresentar os vários usos discursivos da palavra Ŗhistóriaŗ, distinguindo Ŗa história que se faz; a história 

que se escreve Ŕ a historiografia; e a história, narrativa oral ou escrita, que se conta, e que se pode assumir 

quer como relato quer como ficção ou como mitoŗ(Gusmão, 2001:182). No âmbito deste trabalho utilizar-

se-ão as seguintes designações: História quando nos referirmos à historiografia, história designando as 

narrativas orais ou escritas. Ocasionalmente será ainda utilizado o termo Ŗestóriaŗ (cunhado por 

Guimarães Rosa para designar narrativas de feição tradicional e popular) usado apenas em contexto de 

citação, ou seja, quando tiver sido essa a designação escolhida pelo autor.  
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História da nação. O estudo de um texto ficcional não pode ser confundido com o 

estudo de uma sociedade em si. Estamos sempre no domínio da representação literária 

de uma sociedade. Tal como observa Wolfgang Iser,  

 

nas ficções literárias, transgridem-se mundos existentes que, embora não deixem 

de ser reconhecíveis individualmente, são colocados num contexto que os 

desfamiliariza. Assim, tanto a mentira como a literatura abarcam sempre dois 

mundos: a mentira incorpora a verdade e o propósito que dita que a verdade seja 

ocultada; as ficções literárias incorporam uma realidade identificável, submetida 

embora a uma remodelação imprevisível. (Iser, 2001: 102) 

 

Vários estudiosos têm procurado demonstrar
3
 que a literatura surge como um 

complemento essencial da produção historiográfica, na medida em que aí encontrámos 

Ŗo excessoŗ, ou seja, aquilo que é silenciado pelos discursos assertivos da História. 

Hayden White afirma que o romancista assim como o historiador têm um mesmo 

objectivo essencial, Ŗboth wish to provide a verbal image of Řrealityřŗ, concluindo que 

Ŗhistory is no less a form of fiction than the novel is a form of historical representationŗ 

(White, 1985: 122). Segundo White, o que distingue os historiadores dos romancistas é 

o posicionamento político assumido pelos segundos e recusado pelos primeiros, que 

continuam presos a uma ilusão: Ŗthe ilusion that a value-neutral description of the facts, 

prior to their interpretation or analysis, is possibleŗ (White, 1985: 134). A literatura 

assume-se, deste ponto de vista, como o meio privilegiado de preenchimento dos 

espaços deixados em branco pelos discursos da História, banindo silêncios oportunos, 

dando voz a personagens anódinas ou marginalizadas, dando corpo aos acontecimentos 

esquecidos ou rejeitados pelos canais oficiais. Neste diálogo entre História e escrita 

                                                 
3
 São particularmente representativos os trabalhos de De Certeau (1975); Barbéris (1991); Angenot 

(1992); White (1992); Vanoosthuyse (1996); Marinho (1999); Mignolo (2003). 
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literária da nação, as obras ficcionais apresentam-se como um espelho da História, o seu 

inverso, capaz por isso de dizer aquilo que a imagem original silencia, residindo aqui 

talvez a razão de, tantas vezes, estes textos serem motivo de incómodos e querelas 

geradores de controvérsia
4
. Também Benjamin, no âmbito do seu famoso estudo do 

conceito de história, considera que ŖLe chroniqueur, qui rapporte les événements sans 

distinguer entre les grands et les petits, fait droit à cette vérité: que rien de ce qui eut 

jamais lieu nřest perdu pour lřhistoireŗ (Benjamin, 2000: 429). Do exposto, concluímos, 

na esteira de Vecchi, que a redacção da história das ideias e da cultura referida a uma 

época e um território não poderá ser feita sem o contributo da literatura, porque a 

literatura tem assumido o lugar, por excelência, de representação e recomposição do 

passado (Vecchi, 2010: 104), dos seus pequenos e grandes acontecimentos.  

Parece hoje consensual o reconhecimento das relações intrínsecas que a História 

e a literatura entretecem entre si; relações ambíguas e paradoxais, muito devido à 

dificuldade ou mesmo impossibilidade no estabelecimento de fronteiras estanques entre 

duas diferentes concretizações discursivas de uma mesma realidade: a apreensão verbal 

da identidade de um povo. Aliás, como observa Vecchi, a porosidade da fronteira entre 

os dois campos, ao invés de ser um constrangimento, é antes um factor de produtividade 

analítica (Vecchi, 2010: 23-24). No caso angolano, a interdependência entre a História e 

a literatura assume uma maior amplitude devido a uma especificidade intrínseca à 

realidade social desse país. Com efeito, em Angola a formação da moderna literatura 

angolana
5
 acompanhou a consciencialização da emergência da nação, muito devido ao 

                                                 
4
 Recordamos, a título de exemplo, as polémicas leituras que Luís Kandjimbo faz de Yaka, considerando 

o romance de Pepetela um texto colonial (Kandjimbo, 1997), ou ainda a controvérsia em torno da 

publicação de Nação Crioula de Agualusa (Kandjimbo, s/d a).  
5
 Mário de Andrade propõe uma cronologia da literatura angolana constituída, em sua opinião, por cinco 

momentos distintos que faz coincidir com acontecimentos políticos, o que confirma a estreita ligação 

existente entre estas duas áreas sociais. Segundo Mário de Andrade: ŖLa première période se situe à la fin 

du XIXe siècle. Cřest une génération qui a eu la chance de vivre un moment particulier grâce à une 
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facto de os promotores da luta contra o colonialismo no terreno serem igualmente 

figuras maiores do universo literário angolano (Mata, 1997: 304). Tal como observa 

Isabel Pires Lima:  

 

a literatura angolana vai […] dar corpo a uma tendência que alguns críticos 

literários africanistas chamam de realismo africano, isto é, uma literatura muito 

presa à referência histórica, recorrendo assiduamente à sátira social, mas 

atravessada simultaneamente por um certo messianismo político. (Lima, 1997: 

133)  

 

De forma semelhante, Laura Padilha faz coincidir o nascimento de uma com o 

surgimento de outra, considerando que Ŗnascem, pois, ao mesmo tempo, a moderna 

literatura, a consciência da nacionalidade e a luta da libertação, sendo difícil separar os 

processos estético e político-ideológico, que estabelecem entre si significativas 

interfaces, mesmo depois da independência (Padilha, 2005a: 144). Por seu turno, 

Monnier considera que: 

 

La littérature a joué en Angola un rôle important dans la constitution dřun 

contre-discours culturel et nationaliste opposé au discours du colonialisme et à 

lřidéologie Řluso-tropicaleř […], cřest sous une forme littéraire que prit naissance 

en 1948 le mouvement moderne dřorganisation politique et par la suite cřest le 

                                                                                                                                               
certaine libéralisation du régime portugais. […] Cette période du journalisme dřopinion commence en 

1880 et va jusquřau début du siècle. La deuxième période débute vers 1910, et correspond à la première 

république au Portugal. […] Cette période correspond à un silence qui prolonge jusquřà la fin de la 

Deuxième Guerre Mondiale. Cřest là que sřouvre la troisième période celle de ma génération, Řla 

génération de Cabralř, qui intervient vers 1948 et qui essaye de reprendre le souffle de nos prédécesseurs. 

[…] Cřest à ce moment-là que commence le discours de la rupture qui va aboutir au déclenchement de la 

lutte armée, le 4 février 1961. Nous entrons alors dans la quatrième période, celle de la lutte armée. […] 

Cette période va de 1961 jusquřà lřindépendance. Enfin, la période contemporaine, la cinquième, celle qui 

est en tarin de se faire, qui est assez diverse et plus enracinée dans la réalité nationaleŗ (Andrade, 1994: 

20-21). Para uma visão diacrónica da formação da literatura angolana, veja-se ainda Laranjeira (1992); 

Venâncio (1993); Oliveira (1997). 
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MPLA qui a toujours pu se prévaloir de la participation des écrivains. (Monnier, 

1989: 107) 

 

À escrita da nação está inerente o conceito de reescrita nas suas diversas 

concretizações, desde o exercício da citação rigorosa, passando pela apropriação criativa 

de fontes constitutivas da História tradicional e moderna (textos orais e escritos, autores, 

mitos) até à reescrita paródica, práticas às quais estão subjacentes a escolha e o posterior 

tratamento das fontes. Ao longo desta análise pretender-se-á encontrar respostas para 

algumas das seguintes questões. Que textos são objecto de apropriação ficcional? Em 

que medida o tempo histórico condiciona ou influencia o modo literário? Que papel é 

reservado às culturas
6
 autóctones nas suas múltiplas dimensões, desde a efabulação das 

práticas e rituais ancestrais até à apreensão peculiar de espaços e tempos, passando pela 

importância da palavra enquanto meio privilegiado de encontro de culturas? Que 

acontecimentos são trazidos para as páginas da ficção? Em que medida a escolha da voz 

narrativa (género, nacionalidade, cor, estatuto social, opções políticas …) se constitui 

como um indício interpretativo dos textos? Quem são os heróis angolanos, aquelas 

personagens capazes de congregar anseios pessoais e colectivos e unir vontades? 

Haverá consenso literário em torno dessas figuras? 

Da enunciação apresentada é dado perceber que adoptamos uma perspectiva 

assumidamente comparatista na leitura e interpretação dos textos, entendida, na esteira 

de Helena Buescu, como o Ŗlugar de cruzamento preferencial entre reflexões 

provenientes de diversíssimos debates teóricos cuja conformação só muito dificilmente 

                                                 
6
 Entendemos este conceito na esteira de Boaventura Sousa Santos que define a cultura de um dado grupo 

social como Ŗuma autocriação e uma negociação de sentidosŗ que apenas pode ser perspectivada à luz das 

relações que esse grupo entretece no sistema mundial (Santos, 1996: 130). 
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poderia ser, na realidade, considerada como especificamente (ou exclusivamente) 

nacionalŗ (2001b: 10), na certeza de que, tal como explica a ensaísta: 

 

Uma literatura nacional é feita de perguntas e respostas a outras literaturas e até 

à sua própria tradição, erigida como uma forma de alteridade […]: em termos 

radicais poderíamos dizer […] que não é possível conceber uma literatura 

nacional (e até, talvez, a Ŗnacionalidadeŗ de uma literatura) sem uma perspectiva 

dialogante, ou seja, comparatista, que a dimensiona e configura. (Buescu, 1995: 

26) 

 

Importa agora explicitar os critérios que presidiram à escolha do nosso corpus. A 

pesquisa empreendida centra-se na leitura analítica e imanente da produção romanesca 

de três escritores angolanos. Escolhemos para corpus principal Nós, os do Makulusu e 

De Rios Velhos e Guerrilheiros Ŕ O Livro dos Rios de José Luandino Vieira; A Gloriosa 

Família e O Desejo de Kianda de Pepetela e A Conjura e Nação Crioula de José 

Eduardo Agualusa. À definição deste corpus presidiram dois critérios essenciais, antes 

de mais o apreço pelas obras, reconhecendo nelas qualidades literárias capazes de 

propiciar leituras plurais, dinâmicas e por vezes polémicas, mas igualmente a 

circunstância de representarem épocas e perspectivas culturais e literárias diversas. 

Estes autores não só pertencem a gerações literárias diferentes, como também 

apresentam percursos diversos de escrita e de publicação das obras, factos que 

possibilitam uma abordagem comparatista da problemática referida, permitindo 

nomeadamente analisar em que medida o tempo histórico da escrita, as circunstâncias 

políticas e sociais vividas, as origens raciais e nacionais influenciam e condicionam, ou 

não, a produção artística destes escritores, nomeadamente o modo como a escrita da 

nação neles se inscreve.  



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
8 

    

 

Luandino Vieira pertence a uma geração, a designada geração de 50, que viveu a 

experiência da colonização, participando nos conflitos sociais que estiveram na génese 

das lutas pela independência. Numa escrita nem sempre de interpretação linear, devido à 

estrutura fragmentada do discurso e à frequente utilização do quimbundo, não só ao 

nível do emprego de expressões como também da construção frásica, os seus textos 

atestam uma intencionalidade doutrinária, assim como um desejo claro de legitimação e 

consagração da cultura e da literatura africanas. As suas obras retratam o momento 

crucial da tomada de consciência social e do nascer da revolta anti-colonial, numa 

sociedade cindida entre dois grandes ideários. O autor soube captar e compreender de 

forma magistral os anseios, os medos, as interrogações, as desagregações, os ódios que 

estiveram na génese da demanda da identidade do povo angolano, tecendo nas suas 

Ŗestóriasŗ a história, uma certa História, da nação, porque como afirma uma 

personagem do seu livro mais premiado: ŖE isto é verdade, mesmo que os casos nunca 

tenham passadoŗ (LDA: 122). 

A produção romanesca de Pepetela inscreve-se sob o signo simultaneamente da 

continuidade e da inovação. Se, ao nível temático, Angola e os angolanos constituem 

sempre o fulcro do entrecho, o olhar do narrador vai paulatinamente sofrendo 

modificações. Mantendo a atenção e lucidez dos primeiros romances, Pepetela transmite 

uma visão cada vez mais desapiedada e crítica da realidade nacional
7
. As suas obras dão 

conta de alterações profundas da escrita literária da nação angolana, desempenhando o 

autor o papel fundamental de ligação entre concepções diferenciadas do mundo e da 

escrita. Nelas, assistimos a uma reorientação da ficção angolana, que depois de um 

período em que se fez bandeira e voz da luta pela independência, denunciando 

                                                 
7
 Para a análise desta questão contribuem decisivamente os trabalhos de Inocência Mata (2002, 2004). No 

estudo publicado por ocasião da entrega do prémio Camões (2002), a ensaísta propõe uma útil e completa 

apresentação diacrónica da obra de Pepetela. 
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injustiças, enaltecendo os ideais da luta anti-colonial, apelando à revolta contra o 

colonizador, se redimensiona à luz de uma nova concepção da sociedade. Como 

veremos, o registo irónico constitui-se como o instrumento privilegiado de afastamento 

do projecto nacionalista dos primeiros tempos, que em Luandino encontra um dos seus 

construtores mais emblemáticos.  

Contrariamente a Luandino, que centra exclusivamente a sua atenção na 

realidade angolana, numa rejeição ostensiva da dimensão europeia, e a Pepetela que, 

embora observe essa mesma sociedade, o faz assumindo mediações europeias, Agualusa 

privilegia nos seus textos um diálogo cultural e discursivo com outras realidades sociais, 

arquitectando as intrigas segundo um triângulo de relações em cujos vértices 

encontramos três países lusófonos: Angola Ŕ Brasil Ŕ Portugal, de onde emana um 

incessante diálogo com o outro, que não exclusivamente angolano, mas sim lusófono. 

Estamos perante aquilo que Benjamin Abdala Junior designa como Ŗganchos 

supranacionaisŗ, ou seja, a promoção de textos capazes de estabelecerem um diálogo 

transcultural e Ŗarticulações comunitáriasŗ
8
 entre países geográfica e culturalmente 

distantes. Com efeito, a obra de José Eduardo Agualusa apresenta-se como um exemplo 

paradigmático de construção de um itinerário de escrita inserido num projecto 

supranacional, a lusofonia
9
.  

Centrando principalmente os entrechos dos seus escritos em Luanda, capital do 

país e por isso mesmo centro nevrálgico do poder político, económico e cultural, faz 

                                                 
8
 Tese apresentada numa comunicação intitulada ŖImagens dos fluxos do rio, entre as in/certezas das 

margens e pontes simbólicas” no XXXVI Congreso I.I.L.I. “Palabras e Ideas: Ida y Vueltaŗ que decorreu 

em Génova de 26 de Junho a 1 de Julho 2006. 
9
 Entende-se a lusofonia, na definição apresentada por Houaiss, como Ŗo conjunto dos falantes de língua 

portuguesaŗ, complementada pela de Fernando Cristóvão no Dicionário Temático da Lusofonia, para 

quem a lusofonia é um projecto Ŗque não se esgota no comum uso da língua, mas de tudo o que o diálogo, 

por ela possibilitado e facilitado, propicia: na aproximação dos países, na economia, na religião, na 

ciência, no desporto, em todos os alinhamentos, também políticosŗ (2005: 654). Estamos pois perante um 

projecto que tem na sua génese o desejo de incentivar os contactos multiculturais entre as várias 

comunidades que partilham a língua portuguesa, com vista a um intercâmbio e um reconhecimento 

recíproco. 
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incidir o seu olhar sobre a sociedade crioula caluanda aberta ao mundo, numa rejeição 

clara do posicionamento nacionalista que, no entanto, reconhece ter em alguns 

momentos perfilado. Numa entrevista sintomaticamente intitulada ŖSem fronteirasŗ, 

afirma Agualusa: ŖEu fui nacionalista, mas hoje [2004] julgo que o nacionalismo é uma 

doença: porque se trata da exaltação de um povo e isso conduz sempre a maus 

resultadosŗ (Agualusa, 2004a: 24). 

De facto, com o passar dos tempos, os padrões alteram-se. A mudança de 

paradigma a que Agualusa faz referência é igualmente apontada por Inocência Mata, 

que destaca as alterações que a escrita angolana da nação sofreu ao longo dos vários 

momentos históricos, que Ŗsurgiu, logo após a independência, como rescrita do discurso 

(oficial) da ciência histórica, […] realizando-se através de um discurso de contaminação 

épica, a construir uma Řnarrativa grandiosař, própria da lógica da história nacionalistaŗ 

(Mata, 2004: 9-10), ou seja, dando voz a uma memória colectiva, deslocando-se num 

segundo momento para o domínio da memória individual de um passado individual
10

. 

Na esteira de Inocência Mata, julgamos que não só a escrita da nação é diferente 

como o tempo dessa escrita condiciona, em aspectos específicos, as opções temáticas e 

discursivas dos autores. No entanto, ao invés da ensaísta, não consideramos essencial a 

distinção apresentada (memória colectiva/memória individual), uma vez que podemos 

encontrar até nos autores tidos como representativos da Ŗescrita libertáriaŗ um discurso 

evocativo de matriz individual
11

, como tentaremos provar ao longo desta análise.  

                                                 
10

 Inocência Mata baliza esses dois momentos da produção literária angolana com a publicação de dois 

romances: A Geração da Utopia de Pepetela e O Signo do Fogo de Boaventura Cardoso. 
11

 Russell Hamilton considera que, na produção literária angolana, Ŗo Řeuř intimista como voz colectiva é 

um estratagema que tem perdurado através das sucessivas fases de reinvenção cultural, protesto social e 

literatura de combateŗ, apontando o narrador luandiniano como exemplo paradigmático do ŖŘeuř intimista 

como voz colectivaŗ assumindo-se como Ŗuma espécie de griot suburbano cuja voz individual pertence à 

colectividadeŗ (Hamilton, 1989: 497). 
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Julgamos que o ângulo de análise pode ainda ser outro. Interessa-nos 

particularmente equacionar as escolhas dos tempos históricos dos entrechos. Não será 

porventura um acaso se Luandino Vieira apenas retratou a sociedade sua 

contemporânea, aquela que lutou contra o colonialismo, mais particularmente as 

décadas de sessenta a setenta, enquanto Pepetela privilegiou num primeiro momento 

esse mesmo período da história da nação, optando depois por incursões a passados 

longínquos (A Gloriosa Família) e visitas ao presente da consolidação da independência 

(O Desejo de Kianda, Jaime Bunda ou Predadores, entre outros) e José Eduardo 

Agualusa opta por centrar os seus enredos na sociedade crioula de Luanda que 

protagonizou os primeiros movimentos contestatários no século XIX (A Conjura; 

Nação Crioula), ou naquela dos finais do século XX (O Vendedor de Passados ou O 

Ano em que Zumbi Tomou o Rio), ou ainda projectar a sua atenção num tempo em devir 

(Barroco Tropical), parecendo querer relegar para segundo plano o período das lutas 

conducentes à independência. 

Se no âmago das concretizações literárias destes autores encontramos a mesma 

demanda identitária, ela realiza-se discursivamente de modo bem diverso, do ponto de 

vista tanto retórico quanto efabulatório. Cada um deles traz para a ficção vivências 

individuais, influências literárias, preocupações sociais e políticas específicas, 

forçosamente diversas, que os levam a convocar estratégias retóricas distintas e por 

vezes divergentes, configurando-se como várias formas de expressar o sentir da 

identidade angolana. Interessa pois compreender os modos específicos de apreensão do 

mundo, os modelos conceptuais que arquitectam e sustentam a criação romanesca, na 

certeza de que, tal como Bhabha (2007: 79) referiu, o lugar e o tempo a partir dos quais 

se fala são uma componente primordial para a apreensão das realidades retratadas, 

sendo igualmente elementos preponderantes a ter em conta na compreensão plena dos 
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textos em análise. Com efeito, toda e qualquer leitura deve ser realizada à luz das 

condicionantes que rodearam não só a sua criação, mas também a sua recepção, 

circunstâncias particularmente prementes para estes escritores, uma vez que, sendo 

angolanos (por nascimento ou por sentimento), as suas obras nascem e vivem num 

espaço físico, cultural e literário que ultrapassa em muito as fronteiras terrestres e por 

conseguinte políticas do país. 

Por fim, cabe-nos ainda referir, embora de modo sumário, a estrutura deste 

trabalho, que dividimos em três grandes capítulos. Assim, começaremos por discutir as 

relações que, nas obras do nosso corpus, se estabelecem entre História e ficção, 

sobretudo a releitura de acontecimentos, tempos e personagens que os autores propõem. 

Centrar-nos-emos, num primeiro momento, na representação literária das identidades 

individuais, para posteriormente problematizarmos o conceito de angolanidade. 

Debruçar-nos-emos ainda sobre a questão da apreensão do tempo e da sua relação com 

os ideários constitutivos dos mitos das origens da nacionalidade.  

No segundo capítulo analisaremos a questão das representações literárias pelo 

viés do estudo das vozes e dos olhares que nelas participam, com incidência no papel 

desempenhado pelas instâncias autoral e narrativa na construção de universos ficcionais. 

Procuraremos problematizar a questão das identificações e do carácter eminentemente 

mestiço da cultura angolana, no âmago da qual está a discussão dos conceitos de 

mestiçagem e hibridismo, mas igualmente de fronteira e de Ŗentre-doisŗ. A análise do 

espaço, enquanto matéria efabulativa, e o seu papel na construção identitária encerrará 

esta parte do nosso trabalho. 

O último capítulo será dedicado à discussão do conceito de tradição e do seu 

poder na construção de uma epistemologia romanesca angolana, marcada pela 

miscigenação de géneros numa tensão dialógica entre as heranças europeias e africanas. 
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Seguiremos duas perspectivas de análise na busca das marcas da presença das tradições, 

por um lado a oralização da escrita, por outro a apropriação e problematização do 

género romance. Questionaremos ainda as escolhas linguísticas e a importância da 

memória das palavras nas obras do nosso corpus, assim como as relações intertextuais 

que os textos convocam, procurando analisar a importância do intertexto para a 

construção das identidades individuais e comunitárias.  

É, pois, o território simbólico, espaço em que se constroem as identidades 

individuais e colectivas, que a nossa leitura das obras de Luandino, Pepetela e Agualusa 

procurará apreender, na busca dos modos diferenciados através dos quais os autores 

problematizam a representação literária das identidades.  
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O passado é uma planície  

Onde correm dois rios. 

Um tem margens precisas. 

É o rio da História. 

Outro não tem margens. 

É o rio do mito. 

Nós fazemos com que estes dois rios se encontrem 

 

Joel Rufino, Exposição comemorativa dos 500 anos da descoberta do Brasil 
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1. O lugar do outro na representação do eu 

 

 

O contexto anglo-saxónico, em que os estudos pós-coloniais nasceram, 

condicionou e determinou tendências e desenvolvimentos teóricos posteriores. Em 

1978, com a publicação da obra Orientalism, Edward Said propõe uma leitura das 

relações culturais entre duas zonas do globo, segundo a qual os discursos produzidos 

pelo Ocidente acerca das civilizações orientais são vistos essencialmente como uma 

forma de autoridade, constituindo-se como o exemplo perfeito de construção, e também 

de apropriação, do outro, uma vez que dão conta do poder e da força da dominação 

imperialista do Ocidente sobre o Oriente (Said, 1997: 15 e passim). Apesar da 

especificidade da análise empreendida, centrada em realidades culturais nacionais 

particulares (decorrentes do modo próprio segundo o qual a colonização anglo-saxónica 

se processou), e de alguns preconceitos de que a teorização enferma, apontados 

nomeadamente por Gellner
1
, julgamos que as grandes linhas de pensamento que 

sustentam esse estudo mantêm a operacionalidade quando transportadas (mesmo se 

                                                 
1
 Gellner, num ensaio sintomaticamente intitulado ŖA pena pode mais: Padrões de duplicidade do 

colonialismo às avessasŗ, em tom crítico, que por vezes roça o limite do irónico, procede a uma análise 

sumária e também ela facciosa (crítica que aponta ao ensaísta) da tese defendida por Said. Aí, denuncia 

aquilo que designa por um Ŗtipo de colonialismo às avessasŗ (Gellner, 1998: 189), ou seja, aquilo que 

Gellmer identifica como sendo uma falta de objectividade no questionamento da problemática em apreço, 

porque segundo argumenta trata-se de uma análise tendenciosa, condicionada por ideologias políticas de 

luta contra o imperialismo. Estas circunstâncias levam o ensaísta a sentenciar que ŖSaid não encara 

realmente os problemas do registo moral-histórico das transformações do mundo, mas permite-se juízos 

que pressupõem que estas questões estão resolvidasŗ (Gellner, 1998: 190).  
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parcialmente) para outros contextos geográficos e políticos. Tal como observa Hall, 

nem a colonização nem a descolonização foram homogéneas ou sequer simultâneas, e 

produziram efeitos culturais e históricos diversos e irreversíveis (Hall, 1996: 246-247). 

Reconhecendo a especificidade dos vários movimentos colonizadores, ocorridos em 

tempos distintos e realizados de modos muito diversos entre si, com presenças 

territoriais muito variadas (desde a partilha de residência em espaços comuns até à mera 

presença institucional), os estudos pós-coloniais organizam o seu campo de análise em 

torno de termos antagónicos operacionais que reflectem as relações entre o mundo dos 

dominadores e o mundo dos dominados. Com efeito, qualquer que seja o campo 

geográfico de análise, aos estudos pós-coloniais, no âmago dos quais encontramos a 

problematização das experiências coloniais, está associado um conjunto de pares 

(império/ colónia, colonizador/ colonizado, centro /margem, velhos/ novos 

nacionalismos, dominador/ dominado), que remete para o lugar a partir do qual cada um 

dos intervenientes, que em qualquer momento do processo tenha participado do 

fenómeno colonial, se posiciona através do diálogo que os textos consubstanciam. 

Trata-se de uma dialéctica que Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin colocam 

em evidência na definição do par ŖCentro/ margem (periferia)ŗ: 

 

This has been one of the most contentious ideas in post-colonial discourse, and 

yet it is at the heart of any attempt at defining what occurred in the 

representation and relationship of peoples as a result of the colonial period. 

Colonialism could only exist at all by postulation that there existed a binary 

opposition into which the world was divided. (Ashcroft et alii, 1998: 36) 

 

No entanto, a divisão do mundo segundo essas oposições identificadoras 

binárias, de que falam os ensaístas citados, longe de ser um dado adquirido e 
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axiomaticamente aceite, deu origem a uma panóplia de modalizações das quais deve 

decorrer uma relativização que presida à utilização desses conceitos. É Boaventura 

Sousa Santos (1996) quem, em contexto nacional, chama a atenção para a fugacidade e 

transitoriedade do processo de identificação que subjaz a cada acto de nomear. Para tal, 

aponta algumas razões que, segundo ele, podem explicar o carácter eminentemente 

plural do processo identificativo. Antes de mais, as identificações Ŗescondem 

negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidades em constante 

processo de transformaçãoŗ (Santos, 1996: 119). Por outro lado, quando vista à luz de 

novos olhares, a construção das identidades, que se apresenta como o resultado das 

identificações, toma formas e conteúdos diversos. É disso exemplo paradigmático a 

formulação do posicionamento de Portugal no mundo, ao ser simultaneamente 

considerado (e por conseguinte designado) império e periferia, consoante os jogos de 

sentidos que ocorrem no sistema mundial. Se Portugal é, por si próprio e pelos 

territórios que subjuga, considerado Ŗa verdadeira cabeça do impérioŗ (Santos, 1996: 

131), em contrapartida, aos olhos dos restantes impérios coloniais do xadrez mundial 

será relegado à condição de periferia. Esta circunstância leva Sousa Santos a afirmar 

que ŖPortugal foi durante todo o longo período colonial um país semiperiféricoŗ 

(Santos, 1996: 130), posição que, por maioria de razões, entre as quais a perda do poder 

que lhe advinha das possessões coloniais, continua a ocupar. Reencontramos a defesa 

desta mesma perspectiva na fala de uma personagem de Agualusa, Plácido Domingo, o 

velho guerrilheiro angolano de Um Estranho em Goa que, por razões políticas, se 

esconde em Corumbá, e que em conversa com o narrador discorre sobre o que é ser 

português, dizendo: 

 

― O que é um português? 
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A pergunta apanhou-me desprevenido. Hesitei: 

― Bem, antes de mais, suponho, um europeu… 

― Os portugueses, europeus? ― Riu-se com mansidão. ― Nunca foram. 

Não o eram antes e não o são hoje. Quando conseguirem que Portugal se 

transforme sinceramente numa nação europeia o país deixará de existir. Repare: 

os portugueses construíram a sua identidade por oposição à Europa, ao Reino de 

Castela, e como estavam encurralados lançaram-se ao mar e vieram ter aqui, 

fundaram o Brasil, colonizaram África. Ou seja, escolheram não ser europeus. 

(EG: 50-51) 

 

A questão da historicidade e da transitoriedade das identificações de que o 

excerto citado dá conta é tratada em inúmeros estudos. A ela regressaremos ao longo 

deste nosso capítulo, mas deixamos aqui mais um contributo, vindo do campo teórico da 

francofonia, que escolhemos por se tratar ainda do segundo elemento do par de binários 

a que se referiam Ashcroft, Griffiths e Tiffin: a periferia. Numa esclarecedora entrevista 

sobre literatura pós-colonial, Jean-Marc Moura discute este conceito, numa dupla 

vertente, que, aliás, se complementam entre si. Frisando o carácter eminentemente 

espacial
2
 do termo, Moura desloca o campo de análise, atribuindo ao termo periferia um 

significado sobretudo distintivo, retirando-lhe qualquer carga depreciativa que alguns 

invariavelmente lhe atribuem, e afirma: 

 

Périphérie ne veut pas dire de moindre importance mais signifie quřil y a là un 

élément conceptuel quřil faut prendre en compte pour mesurer la spécificité de 

cette littérature. Je considère quřelle [la littérature francophone] est actuellement 

beaucoup plus importante que la littérature française, qui est un peu narcissique. 

(Moura, 2000: 17) 

                                                 
2
 A periferia encontra a sua razão de existir em relação a um centro. No caso dos estudos literários afirmar 

a existência de periferias permite insistir na especificidade das literaturas em função da sua região 

originária, ou seja, e no caso que nos ocupa, de um ponto de vista angolano, independentemente da língua 

na qual os textos se expressam. 
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Segundo Moura, a literatura das novas nações, nomeadamente do espaço 

francófono, devido à vitalidade e renovação de que tem dado provas, deixa o lugar 

periférico a que as convenções a confinavam para assumir um espaço central no vasto 

conjunto da literatura escrita em língua francesa. Em contexto lusófono, está por fazer o 

estudo aprofundado da importância e das influências das literaturas em língua 

portuguesa no universo literário português. No entanto, e apesar de esta problemática 

não caber no âmbito do nosso trabalho, não podemos deixar de referir que nos parece 

indubitável o reconhecimento da presença cada vez mais significativa de autores e de 

obras oriundas dos espaços outrora coloniais, a qual se traduz não só na popularidade 

desses escritores, mas também na ocorrência de ecos intertextuais, na produção 

romanesca de autores portugueses. Destacaríamos, a título de exemplo, a projecção da 

obra de Luandino na de António Lobo Antunes
3
.  

Para o efectivo desenvolvimento do pensamento teórico sobre as relações de 

poder, a influência entre dominador e dominado e os movimentos de libertação no 

terreno, muito contribuíram as circunstâncias e as práticas governativas das políticas 

coloniais. Com efeito, o papel assumido pelos movimentos de libertação dos territórios 

colonizados, essencial para o surgimento de ideais contestatários que abriram caminho 

às independências, foi directamente condicionado pelo regime político do país 

colonizador. No entanto, e como refere Sousa Santos, as influências jogam-se nos dois 

sentidos: não só as transformações progressistas ocorridas em Portugal, que culminaram 

com a revolução de 1974, influíram no pensamento independentista que animava as 

colónias, do qual resultou a independência de cinco territórios portugueses em África
4
, 

                                                 
3
 Julgamos, tal como veremos no capítulo III. 1. deste trabalho, que a influência de Luandino na escrita de 

Lobo Antunes se faz sobretudo sentir no plano da construção do discurso, caracterizando-se por frases 

incompletas que subvertem os protocolos da sintaxe normativa e padronizada.  
4
 A correlação entre as lutas de libertação nas colónias e o movimento revolucionário na metrópole que, 

segundo Sousa Santos, assumiu contornos de simbiose (Santos, 1996: 131), torna-se evidente se a 
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mas também as rebeliões dessas colónias abalaram de forma decisiva o poder autocrata 

do Estado Novo, facilitando o desenvolvimento do ideário progressista na então 

chamada metrópole (Santos, 1996:131). 

Tanto em Portugal, centro nevrálgico do império português, como em Angola, 

uma das margens/periferias desse centro, foram-se construindo imagens e retratos 

desses dois universos culturais, que veicularam uma apreensão da realidade que é fruto 

de uma construção essencialmente parcial, porque condicionada, do outro. Com efeito, 

numa primeira fase essa construção do outro foi suscitada pelo poder ditatorial do 

Estado Novo. Posteriormente, foi condicionada pelos estereótipos que se foram criando, 

em parte devido a textos publicados em Portugal que davam conta de uma realidade-

outra que os portugueses (exploradores, aventureiros, colonizadores ou funcionários do 

aparelho do estado) encontraram nesse país africano. As obras dos autores do período 

colonial (salvo raras excepções, entre as quais surge o nome de Maria da Graça Freire
5
) 

revelam grandes dificuldades, se não mesmo incapacidade, em compreender o mundo 

que descobriam, limitando-se muitas vezes a uma enumeração de diferenças exóticas e 

obscuras, apreendidas por um olhar faccioso e sectário
6
. Num registo frequentemente 

depreciativo, essas narrativas veiculam uma ideologia cujos vectores são a supremacia 

                                                                                                                                               
analisarmos em termos da ocorrência temporal dos acontecimentos. Com efeito, o império português 

desvaneceu-se num espaço temporal extremamente limitado, em sucessão de episódios bélicos que 

tiveram o seu primeiro momento no golpe militar do 25 de Abril de 1974, e o seu desfecho para a maioria 

das colónias portuguesas de África (exceptuando-se a Guiné, que viu a sua independência reconhecida em 

10 de Setembro de 1974) um ano mais tarde, com a proclamação da independência de Angola (11 de 

Novembro), Cabo Verde (5 de Julho), Moçambique (25 de Junho) e São Tomé e Príncipe (12 de Julho).  
5
 Maria da Graça Freire, escritora portuguesa nascida em Benavente em 1918, publicou a sua obra 

ensaística e romanesca na primeira metade do século XX, tendo recebido o prémio Ricardo Malheiros 

para o romance A Primeira Viagem (1952). Nos seus textos, dá conta da grande experiência que tem de 

África, na perspectiva dos mais desfavorecidos, facto que lhe valeu a desaprovação do poder político, 

relegando a sua obra ao silêncio.  
6
 Francisco Noa apresenta uma interessante análise da literatura colonial onde destaca o papel dos 

estereótipos na construção das imagens de portugueses e moçambicanos em textos romanescos, que 

levam à criação de um conjunto de personagens-tipo revelador do olhar preconceituoso que os europeus 

lançam sobre os africanos. O autor propõe uma longa e exaustiva listagem da qual destacamos, a título de 

exemplo, algumas categorias por serem imediatamente reconhecíveis enquanto símbolos de um certo 

modo de apreensão do outro: o negro-papão, o negro-indolente, o negro-debochado, a mulata-fêmea, a 

preta do mato, o colono calculista, o branco tolerante (Noa, 2002). 
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da raça e da cultura dos europeus, que dão corpo a uma perspectiva que tem na sua 

génese um postulado comparativo eminentemente pejorativo e estereotipado. Tal ocorre 

devido à adopção de um ponto de referência que privilegia os valores preestabelecidos 

trazidos na bagagem pelos viajantes, militares e colonos europeus, dando forma a uma 

visão estratificada que subalterniza os africanos.  

O estereótipo, como o define Bhabha, é a estratégia maior da Ŗfixidezŗ, vista 

como Ŗsigne de la différence culturelle/historique/raciale dans le discours du 

colonialismeŗ (Bhabha, 2007: 121), constituindo-se, por isso, como um meio poderoso 

de saber, de domínio e de representação do outro. Por detrás de cada figuração 

estereotipada do outro encontramos uma categorização tributária de uma herança 

cultural, que se constrói pelo viés de dois processos antagónicos sustentados por uma 

mesma figura retórica: a sinédoque. A percepção do outro faz-se através, quer de um 

movimento generalizante, em que um determinado grupo é visto como um todo uno e 

uniforme, quer de uma particularização, onde determinada característica, em detrimento 

de todas as outras, é elevada a principal (senão exclusiva) categoria identificadora. 

Sendo um construto produzido por elementos exteriores ao grupo para o qual se olha e 

que se etiqueta, construto neste caso oriundo da cultura portuguesa que se debruça sobre 

a angolana, os estereótipos acabam por pelo menos parcialmente também contribuir 

para modelar a imagem que os angolanos têm deles próprios. Com efeito, do lado 

africano, é igualmente o aparecimento de um elemento estranho nas sociedades 

autóctones, o europeu, que faz despertar consciências nos territórios conquistados, 

levando os indivíduos à construção de uma nova imagem de si, que nasce através do 

confronto que a presença do outro origina, construto identitário identificado do seguinte 

modo por Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin:  
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[…] all post-colonial societies realize their identity in difference rather than in 

essence. They are constituted by their difference from the metropolitan and it is 

in this relationship that identity both as a distancing from the centre and as a 

means of self-assertion comes into being. (Ashcroft et alii, 1989: 167) 

 

É esse olhar exógeno, que observa e identifica o outro com o qual se vê 

confrontado, que reencontramos em inúmeras caracterizações de personagens nos 

romances dos autores do nosso corpus, assumindo-se como processos de alterização e 

formas de denúncia de visões sectárias e redutoras, produzidas quer por colonizadores 

quer por colonizados. Assim, em Nação Crioula, Arcénio de Carpo, o coronel 

português que se fixou em Angola enriquecendo com o negócio escravocrata, em 

conversa com Fradique, ao pretender ostentar o seu grande conhecimento da vida, 

esboça o seguinte retrato das mulheres: ŖA mulher europeia [...] está para a africana 

como o frango cozido em água e sal está para o churrasco. Falta-lhe a cor, o perfume e o 

calorŗ (NC: 36-37).  

É através do olhar exógeno de Fradique, fidalgo português que decide visitar 

Angola, que descobrimos a sociedade luandense do século XIX. Chama-lhe 

particularmente a atenção a ascensão social dos filhos-da-terra
7
 e a sua cada vez maior 

intervenção nos destinos da cidade. A perspectiva do narrador transmite uma indagação 

da realidade social luandense, num olhar que se modaliza à medida que Fradique se vai 

envolvendo emotivamente com o país, tornando-se, como afirma, Ŗquase africanoŗ (NC: 

25), sem no entanto perder a sua qualidade intrinsecamente exógena. Mais do que a 

hierarquização social entre colonos e colonizados, o entrecho problematiza sobretudo as 

                                                 
7
 Também por si próprios designados Ŗfilhos do paísŗ, são mestiços, oriundos essencialmente da camada 

mais elevada da sociedade de Luanda, que surgem plenamente integrados no sistema colonial e a quem se 

deve o grande incremento da actividade cultural e política em Angola no século XIX. Sobre este assunto 

cf. Ferreira (1989); Tavares (1999). 
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inter-relações entre negros e mestiços e as representações que os segundos têm dos 

primeiros. Arcénio de Carpo, o filho mestiço do coronel de quem herdou a fortuna, os 

negócios escravocratas e o nome, dá voz ao desprezo que os filhos-da-terra sentem 

pelos seus compatriotas negros, atribuindo-lhes a culpa pelo não-desenvolvimento 

económico e político de Angola: 

 

ŖOs mulatosŗ, confidenciou-me Arcénio de Carpo, Ŗdesprezam todos os povos 

do interior porque trabalham, e ainda mais os desprezam porque sendo negros 

querem continuar assimŗ. Pude comprovar a justeza da sua tese na casa do meu 

próprio anfitrião. Arcénio tem um único filho, com o mesmo nome [...]. Nas 

suas [de Arcénio-filho] palavras os pretos do mato constituem um grande 

obstáculo à rápida transformação de Angola num país moderno uma vez que não 

têm sequer uma ideia de Estado, recusam-se a falar português e permanecem 

cativos de toda a espécie de crenças e superstições. (NC: 17) 

 

Este passo expressa de modo lapidar as divisões internas da colónia e as várias 

correntes de opinião que atravessam Angola. Arcénio (filho) surge como o porta--voz 

dos filhos-da-terra, angolanos de origem mestiça que, de algum modo, simbolizam a 

condição identitária do próprio país: constituído pelo cruzamento e influência de 

nacionalidades, culturas e línguas diversas. Apreendemos a sua identidade como surgida 

de um encontro entre o mundo do colonizador (do seu pai) e o mundo dos negros 

colonizados (da sua mãe), emergida nesse Ŗterceiro-espaço de enunciaçãoŗ, (Bhabha, 

2007: 80), um espaço contraditório e ambivalente no limiar de duas culturas, Arcénio 

opta claramente por dar corpo a uma terceira via, que postula a diferenciação cultural 
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face à tradição e ancestralidade, criticando e repudiando as posições oriundas do espaço 

vinculado a uma origem africana e contrapondo-lhe a defesa da mestiçagem
8
. 

Para Arcénio, a modernidade do país constrói-se com a valorização e 

incorporação das heranças coloniais, em detrimento das tradições dos primitivos povos 

angolanos
9
, a que se refere de modo depreciativo, num claro desprezo por Ŗtoda a 

espécie de crenças e superstiçõesŗ, e às quais contrapõe a sua concepção de progresso: 

ter uma ideia de Estado, falar português e adoptar novas práticas religiosas. A tríade de 

condições enunciada por Arcénio representa, na realidade, a negação das características 

primordiais sobre os quais se alicerça a identidade cultural do povo angolano, 

repudiando de uma só assentada etnias, línguas nacionais e religiões autóctones. Ora, 

nas palavras de Arcénio reencontramos alguns dos pressupostos ideológicos sobre os 

quais, no século seguinte Ŕ a acção central do romance decorre entre os anos de 1868 e 

1888 Ŕ, o Estado Novo irá alicerçar o seu modelo de colonização, criando a figura social 

e jurídica do assimilado
10

, a nosso ver exemplo máximo e paradoxal de contradição 

identitária, na qual o indivíduo, para ser aceite por um grupo social (no caso, os colonos 

brancos), tem de abdicar de e até renegar as suas primitivas origens, acabando por ser 

repudiado quer pelos negros de quem se quis distanciar, quer pelos brancos de quem 

tentou, em vão, aproximar-se.  

A questão do papel desempenhado pelos filhos-da-terra, emblematicamente 

representado por Arcénio em Nação Crioula, tinha já sido objecto de questionamento 

por parte de Agualusa que, no seu primeiro romance, A Conjura, faz dela o tema central 

                                                 
8
 Esta questão será objecto de análise no capítulo II.2. 

9
 Regressaremos a esta questão no capítulo III.1. 

10
 Alfredo Margarido aponta a assimilação como a única regra da política cultural do poder colonial 

responsável pela aniquilação das Ŗafirmações mais autênticas das culturas autóctones ou mestiçadasŗ, 

considerando por isso que Ŗo assimilado só existe enquanto nega a sua própria realidade africana, na 

medida em que se transforma no preto de alma branca, ou no mestiço que despreza o seu coeficiente de 

sangue negroŗ (Margarido, 1980: 247). A questão da figura do assimilado na sociedade angolana será 

retomada e desenvolvida nos capítulos I.2 e II. 2. deste trabalho.  
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do entrecho. É na barbearia de Caninguili que os filhos-da-terra, os brancos (colonos ou 

de coração angolano) e alguns negros se encontram,  

 

transformando[-se a barbearia] num pequeno clube de ideias que, principalmente 

pelo entardecer [...], se animava com calorosos debates, vivíssimas discussões. 

Os temas iam desde as costumeiras questões políticas e comerciais até às artes e 

literaturas, passando ainda pelo desfilar dos últimos rumores mundanos, sempre 

bem agindungados e saborosos. (Conj: 23) 

 

Nas discussões, os vários grupos esgrimem argumentos contra e a favor da 

presença portuguesa em Angola. A cada vez maior participação de mestiços na vida 

social e política de Luanda é vista como motivo de orgulho e esperança por parte não só 

dos que partilham a mesma origem racial mas também de compatriotas negros, a que 

Caninguili dá voz: ŖO que está em causa é aquilo que para nós, angolenses, pode 

significar a eleição de Mattoso da Câmara. Afinal ele é um filho do país, conhece a terra 

melhor do que aqueles que vieram de fora.ŗ (Conj: 26). Pelo contrário, os portugueses 

defensores da política colonialista da Metrópole vêem com preocupação a ascensão dos 

africanos, facto a que Dantas Barata, na qualidade de comissário régio na colónia, 

pretende pôr cobro, exercendo forte influência e até ameaças, mais ou menos veladas, 

sobre os colonos que julga mais tolerantes, tal como Marimont, o comerciante de armas:  

 

― É preciso que homens como você estejam do nosso lado. Do lado da 

lei. Do lado da grande pátria de Camões. Coisa que me apavorou quando 

cheguei a esta cidade foi ver a posição que aqui desfrutam os pretos e os 

mulatos. Há-os por todo o lado: entre a gente de bem, nas ruas, nos serviços 

públicos, até nas festas mundanas, no palácio do governo! É preciso também 

acabar com isto! Faça o que lhe digo, ponha-se do nosso lado. Seria muito 

aborrecido se amanhã nos víssemos forçados a promulgar legislação que 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
30 

    

 

proibisse todo o comércio de pólvora e de armas. Seria muito aborrecido para 

comerciantes honestos, como o senhor ... (Conj: 93) 

 

Neste excerto, fica particularmente evidente o olhar distante e crítico com o qual 

os recém-chegados a Angola, protagonizado por Dantas Barata, observam e analisam as 

interacções entre os vários grupos raciais em Luanda, bem diverso do emotivamente 

envolvido de alguns colonos (ainda que relevando igualmente de um sentimento de 

dominação), para quem as ideias independentistas que circulavam em Luanda 

constituem antes uma ofensa, sentindo-se traídos por aqueles que, segundo eles, vieram 

ajudar. É essa a opinião de Afonso, o velho colono que há muitos anos residia na 

colónia:  

 

― Se não fôssemos nós, ainda vocês andavam de tanga, a devorarem-se 

uns aos outros. A fazerem porcarias. 

Por fim lá conseguiram acalmar Afonso que acabou por ir embora 

resmungando contra a ingratidão desses pretos. 

― Demos-lhes tudo ― dizia, afivelando o chapéu colonial ―,ensinamo-

los a ler, a vestir, a calçar, para quê? Para se virarem contra nós! (Conj: 27) 

 

O discurso do colono revela uma percepção identitária do africano construída 

sobre estereótipos totalmente desadequados ao território angolano mas que, não 

obstante, continuam a povoar o imaginário de alguns europeus; referimo-nos à imagem 

do africano antropofágico, vestido com uma tanga e sem conhecimentos. O comentário 

de Afonso está impregnado da visão imperialista do ocidente, tal como a define Said, 

que considera a relação colonial como um exercício de poder e de subalternização do 

africano, a quem é atribuído uma única função: a de receber todas as benesses da cultura 
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europeia (Said, 2000: 84). É o facto de não ver reconhecidos os seus intentos, que 

entende como humanistas, que provoca a tristeza e a revolta de Afonso. 

A caracterização da mulher, enunciada de modo tão contundente por Arcénio, é 

igualmente tema de discussão em A Gloriosa Família. Pelo discurso do criado mudo de 

Van Dum ficamos a conhecer as longas conversas do seu dono com os amigos 

flamengos sobre as mulheres europeias, que reflectem um conjunto de imagens 

estereotipadas, construídas a partir de traços distintivos particulares baseados na 

nacionalidade ou na raça. Diz Baltazar:  

 

Quanto às flamengas, sei que no Brasil se diz isso [não serem boas esposas]. 

Que só sabem beber e cornear os maridos. E por isso as portuguesas são 

preferidas. Haverá muito exagero, mas é certo que as flamengas são menos 

humildes, são mesmo capazes de discutir com os homens. As portuguesas, do 

que eu conheço, são incapazes de levantar a voz para o marido e não bebem 

mesmo nada, só água. (GF: 87) 

 

A opinião de Van Dum é tanto mais considerada quanto é reconhecida, pelos 

compatriotas, a sua experiência na matéria: é flamengo, casou com uma africana 

mestiça de quem tem uma vasta prole, tendo também filhos de escravas negras da 

sanzala, e mantém fortes relações de amizade com os portugueses que governavam a 

colónia antes da ocupação flamenga.  

O papel do  outro para a compreensão de si mesmo é uma questão fulcral dos 

estudos pós-coloniais
11

, directamente relacionada com a teoria pós-freudiana da 

formação da subjectividade, que encontra em Lacan um dos seus mais representativos 

teóricos. Na sua análise, Lacan procede à distinção entre o outro e o Outro, designando 

                                                 
11

 Das inúmeras obras que tratam deste assunto, para além das referidas, destacamos, pela relevância e por 

apresentarem muitas das principais problemáticas dos estudos pós-coloniais, as de Bakhtine (1981) e 

Todorov (1981). 
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o primeiro a criança que, ao espelho, se descobre um ser outro (constituindo-se o estádio 

do espelho como uma identificação
12

), suficientemente reconhecível na criança que é, 

mas já diferente por ser uma entidade separada. O Outro configura-se como um ser 

simbólico sem representação concreta mas essencial para a formação do sujeito, porque 

é através do seu olhar que o sujeito existe (Lacan, 1966: 89-97). Tal como outras 

teorias, também esta viajou (Said, 2005) para outros tempos e situações, neste caso 

deslocando-se para os estudos pós-coloniais, perdendo nesse processo o seu significado 

original, mas ganhando, por via dessa deslocação, uma profícua re-articulação e re-

localização, que deu origem a novas concepções, pertinentemente identificadas por Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin (1998). Em contexto pós-colonial e sobretudo 

na leitura que Spivak faz, o Outro designa quer o centro imperial, quer os discursos 

produzidos pelo Império, quer ainda o próprio Império, fornecendo os termos através 

dos quais o colonizado Ŕ o outro (grafado com minúscula) Ŕ toma consciência da sua 

identidade enquanto outro e da subjugação a que está sujeito, uma vez que é através do 

olhar do Outro imperial que a subjectividade do colonizado se constrói (Spivak, 1994). 

Uma leitura da produção teórica no domínio dos estudos pós-coloniais permite-

nos verificar que a distinção gráfica proposta por Spivak (o termo grafado com 

maiúscula ou minúscula) não é seguida pela grande maioria dos estudiosos, o que não 

compromete, de nenhum modo, a operacionalidade dos conceitos, que reenviam 

indubitavelmente para a esfera da alteridade. A proposta de Spivak encerra em si uma 

certa radicalização conceptual, na linha aliás das posições tomadas em anteriores 

estudos, nomeadamente no seu famoso ensaio intitulado ŖCan the subaltern speak?ŗ 

                                                 
12

 Devemos entender este termo à luz da definição apresentada por Freud, que definiu a identificação 

como um processo, enquanto a identidade é um produto que resulta das diferentes identificações do 

sujeito (Freud, 1975). 
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(Spivak, 1994)
13

. No caso em apreço, a grafia diferenciada que Spivak propõe para a 

mesma palavra veicula uma implícita e axiomática aceitação, mesmo se para a 

contestar, de uma relação hierarquizada e estereotipada das sociedades, em que a 

utilização da maiúscula (signo gráfico diferenciador com o qual se marca importância, 

realce ou ênfase) reenvia invariavelmente para os detentores do poder, fazendo 

depender desse pressuposto toda a sua argumentação. Julgamos que a riqueza 

polissémica de o outro (sem distinção gráfica), mais do que indiciar a importância ou a 

subalternização de um conjunto de pessoas, reside no facto de remeter para o lugar a 

partir do qual se observa o mundo. Quem considera alguém o outro fá-lo sempre em 

relação a si, quando confrontado com a diferença que o outro representa. Nesse sentido, 

o outro transporta consigo um valor deíctico de cunho identitário, remetendo para o Ŗeu 

aqui e agoraŗ em relação com o Ŗtu aíŗ, que tanto pode ser o dominador como o 

dominado. O valor variável e polissémico da expressão a que nos referimos encontra no 

criado mudo de Baltazar Van Dum, o narrador omnisciente e de certa forma 

Ŗomnipotenteŗ
14

 de A Gloriosa Família, um exemplo paradigmático, uma vez que nesse 

romance, como anteriormente referimos, o outro é essencialmente o dominador, 

cabendo o lugar central Ŕ o locus epistemologicus Ŕ ao dominado, sobre quem recai a 

tarefa primordial de contar a história da Ŗgloriosaŗ família do seu dono. 

Não se pode falar de identidade do sujeito sem se ter em conta a dialéctica do 

mesmo e do outro, dilema a que Édouard Glissant dá voz na interrogação formulada 

num livro sintomaticamente intitulado Introduction à une poétique du divers: Ŗcomment 

être soi sans se fermer à lřautre et comment consentir à lřautre sans renoncer à soiŗ 

(Glissant, 1996: 37). Trata-se no fundo da mesma problemática no âmbito da qual 

                                                 
13

 Nesse ensaio, Spivak contesta a possibilidade de os subalternos poderem assumir a fala, argumentando 

que se e quando a assumem é por já terem deixado de pertencerem ao grupo dos subalternos. 
14

 O estudo do papel do narrador será retomado no capítulo II. 1. 
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Ricœur convida cada um de nós a considerar-se Ŗsoi-même comme un autreŗ, propondo 

que cada um faça o esforço para distinguir o outro que habita em si Ŗà un degré si intime 

que lřune [identité] ne se laisse pas penser sans lřautreŗ (Ricœur, 1990: 14), pelo viés da 

narrativização da vida, vista como meio privilegiado de tomada de consciência do 

próprio eu.  

Igual necessidade é defendida por Todorov, quando afirma: ŖLřhomme ne 

possède pas de territoire souverain, il est entièrement et toujours sur une frontière; en 

regardant à lřintérieur de soi, il regarde dans les yeux dřautrui ou à travers les yeux 

dřautruiŗ (Todorov, 1981: 148). Por seu turno, Lipiansky, num interessante artigo 

intitulado ŖLřidentité personnelleŗ (1998), define a identidade como um fenómeno 

complexo e paradoxal porque, segundo explica, constrói-se num duplo movimento de 

diferenciação e de assimilação: de identificação com os outros (onde se procura destacar 

aquilo que em nós é semelhante embora distinto) e de distinção em relação aos outros 

(onde se privilegia aquilo que em cada um de nós nos torna irredutivelmente distinto 

dos outros). Ele torna-se assim o resultado de um processo complexo que liga de modo 

estreito a relação do eu com o outro
15

. A mesma perspectiva é partilhada por Ruano-

Borbalan, que constata que Ŗle grand paradoxe de lřidentité fut très tôt mis en lumière 

par la philosophie grecque. Lřidentité, cřest ce qui est identique (unité) mais aussi, au 

contraire, ce qui est distinct (unicité)ŗ (Ruano-Borbalan, 1998: 2). 

Também Deleuze e Guattari (1980) problematizam a questão da construção 

identitária propondo um outro par dialéctico, distinguindo a Ŗidentidade-raizŗ da 

Ŗidentidade-rizomaŗ. À primeira subjaz a ideia de que o mundo se constrói a partir de 

um mito fundador que filia uma comunidade e sobre o qual essa comunidade legitima a 

                                                 
15

 Sobre esta questão ver igualmente Ricœur (1990) que aponta, ele também, o carácter eminentemente 

paradoxal da construção identitária, ao estabelecer uma distinção fundamental entre Ŗidentité-idemŗ ou 

Ŗmêmetéŗ e Ŗidentité-ipseŗ ou Ŗipsitéŗ.  
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posse e conquistas de novos territórios, constituindo-se, pois, como um modo de 

identificação único que privilegia um elemento identitário em detrimento dos outros. A 

esta identidade-raiz única, que seca tudo o que à sua volta existe, os autores contrapõem 

a identidade-rizoma, aquela que é constituída por uma multiplicidade de radicelas, da 

totalidade da qual emana um modelo de identidade múltipla, que se constrói da relação 

com o outro. O modelo da identidade-raiz (sobre o qual assente a formação do 

estereótipo, nomeadamente colonial) é, de modo vigoroso, contestado por vários 

escritores e ensaístas, entre os quais Amin Maalouf, numa obra particularmente 

pertinente para a discussão desta temática intitulada Les identités meurtrières
16

. Assim,d 

Maalouf, na sequência de Deleuze e Guattarri, defende que a identidade de um 

indivíduo se joga numa relação dialéctica entre a unicidade (cada Homem é um ser 

único) e a pluralidade (constituído por uma multiplicidade de elementos). Diz o escritor:  

 

Lřidentité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés ni par tiers, 

ni par plages cloisonnées. Je nřai pas plusieurs identités, jřen ai une seule, faite 

de tous les éléments qui lřont façonnée, selon un Ŗdosageŗ particulier qui nřest 

jamais le même dřune personne à lřautre.  […] Lorsquřon incite nos 

contemporains à Ŗaffirmer leur identitéŗ, comme on le fait si souvent 

aujourdřhui, ce quřon leur dit par là cřest quřils doivent retrouver au fond dřeux-

mêmes cette prétendue appartenance fondamentale, qui est souvent religieuse ou 

nationale ou raciale ou ethnique, et la brandir fièrement à la face des autres. […] 

En tout homme se rencontrent des appartenances multiples qui sřopposent 

parfois entre elles et le contraignent à des choix déchirants. (Maalouf, 1998: 10- 

12) 

 

                                                 
16

 Ao posicionamento defendido por Maalouf não será porventura alheio o facto de ele próprio ser um 

escritor libanês que escolheu viver em França e escrever em francês, sentindo-se estar Ŗà la lisière de 

deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturellesŗ (Maalouf, 1998: 9). 
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Por seu turno, o antilhano Édouard Glissant, uma das vozes mais destacadas da 

literatura francófona, expõe de modo contundente as divergências destas duas 

perspectivas, numa clara defesa da identidade-rizoma:  

 

L‟identité racine  

Ŕ est lointainement fondée dans une vision, un mythe, de la création du 

monde; […] 

Ŕ est ratifiée par la prétention de la légitimité, qui permet à une 

communauté de proclamer son droit à la possession dřune terre, laquelle devient 

ainsi un territoire; […]  

L‟identité relation  

Ŕ est liée, non pas à une création du monde, mais au vécu conscient et 

contradictoire des contacts de cultures; […] 

Ŕ ne se présente pas une terre comme un territoire, dřoù on projette vers 

dřautres territoires, mais comme un lieu où on Ŗdonne-avecŗ en place de Ŗcom-

prendreŗ. (Glissant, 1990: 157-158) 

 

A identidade-raiz, ao privilegiar um dos elementos constitutivos da identidade 

(essencialmente a nacionalidade) em detrimento dos restantes, tem como consequência 

fundamental o facto de inserir o indivíduo num determinado grupo que se constrói em 

torno de uma pertença comum, que apesar de selectiva é igualmente partilhada, e que 

traz ao sujeito a segurança de uma protecção, mais ou menos eficaz consoante pertença 

ao grupo dos dominadores ou dos dominados. Pelo contrário, à identificação exclusiva, 

a identidade-rizoma contrapõe a identificação múltipla, que pressupõe a renúncia, por 

parte do indivíduo, a qualquer protecção exclusivista de um grupo, num privilegiar da 

partilha e da relação com o outro. A identidade metaforicamente representada pela raiz 

unificadora é igualmente contestada por Stuart Hall que, a este propósito, afirma:  
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A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos [sic.] identificar Ŕ ao menos temporariamente. (Hall, 2001: 13) 

 

Partindo da sua experiência pessoal, que lhe advém da condição de exilado, Said 

alarga o âmbito desta discussão, introduzindo o tema do exílio enquanto objecto de 

reflexão e abordagem conceptual. Said define o exílio como Ŗla fissure à jamais creusée 

entre lřêtre humain et sa terre natale, entre lřindividu et son vrai foyer, et la tristesse 

quřil implique nřest pas surmontable… Ce qui est accompli en exil est sans cesse 

amoindri par le sentiment dřavoir perdu quelque chose, laissé derrière pour toujours ŗ 

(Said, 2008: 241), acrescentando posteriormente algumas modalizações à perspectiva 

mais pessimista da condição de exilado:  

 

Jřai défendu lřidée que lřexil peut engendrer de la rancœur et du regret, 

mais aussi affûter le regard sur le monde. Ce qui a été laissé derrière soi peut 

inspirer de la mélancolie, mais aussi une nouvelle approche. Puisque, presque 

par définition, exil et mémoire sont des notions conjointes, c'est ce dont on se 

souvient et la manière dont on s'en souvient qui déterminent. (Said, 2008: 264). 

 

Verificando que o mundo actual é constituído por uma dinâmica importante de 

mobilidade migratória, originada por redistribuição territorial, alterações demográficas, 

movimentos de colonização e descolonização, revoluções, Said considera que as 

sociedades e as culturas são intrinsecamente miscigenadas. Cria, pois, um tema de 

reflexão profundamente ancorado no mundo contemporâneo, e que a vários títulos nos 

interessa no âmbito deste trabalho, discutindo o processo de identificação de todos 
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aqueles que, refugiados, expatriados ou emigrados, procuram preencher o vazio de 

perdas irreversíveis e de retornos impossíveis.  

Assim, as pertenças múltiplas a que se refere Maalouf ou as identidades 

possíveis na designação de Hall são questões fulcrais quando se discute a construção 

identitária de indivíduos e povos já que, tal como observa Serge Grusinski, Ŗlřidentité se 

définit donc toujours à partir de relations et dřinteractions multiplesŗ (Grusinski, 1999: 

48). Em contexto colonial, a circunstância do encontro entre colonizador e colonizado 

constitui o elemento decisivo de identificação, que reencontramos no questionamento e 

demanda identitárias de inúmeras personagens dos romances do nosso corpus, e que 

reputamos central desta nossa análise. O colonialismo tem na sua génese um encontro 

com o outro, do qual decorre a construção de imagens de identidade (de si e dos outros) 

fundadas numa dimensão relacional. Em A Gloriosa Família, é essencialmente através 

da consciência crítica do criado mudo de Baltazar que se constrói a representação do(s) 

outro(s). Sem nome, sem voz, sem vida própria, a ele Baltazar se refere uma única vez, 

considerando-o Ŗum túmuloŗ (GF: 393), identificação metafórica que expressa também 

a exclusão a que foi votado. A sua condição de ser associal, no sentido em que lhe é 

negado qualquer tipo de pertença, qualquer intervenção na sociedade, qualquer 

reconhecimento enquanto indivíduo, confere-lhe um lugar privilegiado de observação. 

A descrição que faz da rainha Jinga é particularmente reveladora da sua capacidade de 

relativização. Presente desde os primeiros momentos do relato, Jinga surge, antes de 

mais, pela percepção que os outros têm dela: Ŗos portugueses dizem ela é canibal, uma 

víbora em que se não pode confiar, mas eu tenho outra versãoŗ (GF: 23). É com 

admiração que se refere a Jinga, realçando a sua capacidade de luta contra os 

portugueses (é a única a conseguir resistir aos avanços territoriais dos lusos), a 

perspicácia negocial (apenas Baltazar a conseguiu enganar), a perícia na guerra. Tudo 
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isto a eleva acima da condição de mulher (subalterna na sociedade tradicional 

angolana), igualando-a a um rei, porque como o narrador, outrora seu criado, explica 

Ŗela diz é rei, porque só o rei manda, e ela não tem nenhum marido que mande nela, ela 

é que manda nos muitos homens que tem no seu harém e que chama de minhas esposas. 

É Rei Jinga Mbandi e acabouŗ
17

 (GF: 23). Apesar do respeito e admiração que o 

narrador vota a Jinga, não deixa de a censurar por esta o ter oferecido a Baltazar, 

retirando-o da protecção da sua mãe de criação. O recordar das circunstâncias que o 

trouxeram para Luanda é ainda ocasião para denunciar a desumanidade do tráfico de 

escravos, considerados Ŗpeçasŗ (GF: 23, 302), do qual a rainha Jinga tira grandes 

proveitos, contrabandeando a sua própria raça.  

O narrador vai observando de modo crítico e atento a alteração dos modos de 

vida na colónia por via da ocupação holandesa, pondo em paralelo as práticas mais 

austeras dos holandeses às manifestações de luxo dos portugueses, e reconhecendo a 

imutabilidade da condição dos mais desfavorecidos. A constante exploração dos negros, 

feitos escravos por portugueses, holandeses ou negros poderosos, é a grande conclusão 

a tirar dos comentários do narrador, pondo assim de novo em evidência as relações de 

poder instituídas no sistema colonial:  

 

[…] até que veio o dia de embarque dos prisioneiros [portugueses] para 

Pernambuco. Foi triste quadro e o meu dono não escondeu duas lágrimas. […]  

Era, no entanto, bastante diferente de uma partida de escravos. […] Estes 

prisioneiros brancos conseguiam despertar pena mesmo nos que se 

                                                 
17

 Esta citação levanta de modo imediato e óbvio questões de género extremamente interessantes nas 

quais não nos podemos deter por extravasarem o âmbito deste trabalho, mas em relação às quais 

deixamos aqui este apontamento. Esta problemática, que percorre toda a obra de Pepetela, tem estado 

arredada dos estudos sobre a produção romanesca das literaturas africanas de língua portuguesa mais 

centrados na questão da identidade nacional. 
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consideravam seus inimigos. Os prisioneiros negros nem isso, só a indiferença 

que as coisas alheias geram. (GF: 74-75) 

 

Neste excerto, a subjugação é a condição partilhada por negros e brancos, 

embora as consequências daí decorrentes, no que à representação identitária do outro 

diz respeito, sejam diametralmente opostas. O processo de diferenciação alicerça-se na 

distinção racial, dando origem a uma ostensiva hierarquização dos condenados ao 

degredo. Se a partida dos prisioneiros portugueses é tida como um espectáculo 

deprimente e triste, por todos quantos a ela assistem, o mesmo embarque é ignorado 

quando se trata dos escravos, relegados, na expressão do criado, à condição de objecto 

sem dono e por isso esquecidos por todos. A Ŗcoisificaçãoŗ a que os escravos estão 

votados é reiteradamente afirmada pelo criado ao longo do seu relato, através de 

comentários como: Ŗa árvore das patacas […] em África era coberta de escravosŗ (GF: 

17); Ŗa minha condição de escravo não me dá o direito de manifestar sentimentos, 

juízosŗ (GF: 18); Ŗem duas ou três excursões tinha conseguido algumas peças, que é o 

que nós somos de factoŗ (GF: 23); Ŗninguém pergunta nada aos escravosŗ (GF: 144). 

As expressões citadas denunciam a total marginalidade e a despossessão de todos os 

direitos desse grupo, que ocupa o derradeiro lugar da estratificada sociedade colonial.  

Reencontramos o mesmo olhar atento nas observações de Mais-Velho, o 

narrador de Nós, os do Makulusu. O seu comprometimento político assim como a sua 

condição de exilado, porque filho de colono, compelem-no a olhar de modo crítico os 

que o rodeiam, nomeadamente a sua própria família e sobretudo os seus pais. Da 

descrição destas personagens, que veicula uma clara categorização tipificadora da 

sociedade, destaca-se o seu contributo, por vezes inconsciente, para a edificação de uma 

sociedade alicerçada sobre relações de domínio e exploração. A família do narrador 
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constitui-se, pois, como exemplo paradigmático do colono português, assumindo-se 

nessa medida como metonímia de um grupo social, mas em nenhum caso de uma 

nacionalidade
18

. A sua origem campesina é constantemente recordada pelo 

narrador/protagonista, num misto de mágoa e compreensão: ŖSabes, mãe: és uma colona 

(…) mas desconfio, mãezinha, que és como tens sido sempre desde que vais começar 

apanhar azeitona dentro de Invernos frios e descalços da tua infância, um bode 

expiatórioŗ (NM: 52). O excerto põe em evidência a condição de exilado do colono, 

trazendo para o discurso as memórias de outros tempos, outros locais, outras práticas 

através da referência à dura actividade da apanha da azeitona em Portugal e das 

condições miseráveis de vida nessa época. Por outro lado, a citação veicula ainda uma 

imagem pouco comum do colono, visto como vítima de circunstâncias e 

condicionalismos políticos e sociais, que fazem dele um Ŗbode expiatórioŗ, conferindo-

lhe um lugar ambivalente na sociedade imperial portuguesa, a de instrumento de uma 

política colonial que os explora e a de exploradores dos africanos.  

Mais-Velho é uma personagem complexa, um ser ambivalente, que mostra uma 

grande segurança e convicção na defesa de ideários políticos, mas uma extrema 

insegurança e hesitação na demonstração de sentimentos e emoções. Pugnando pela 

igualdade entre todos os homens e atribuindo igual importância a todas as culturas, 

Mais-Velho assume uma atitude de respeitoso distanciamento em relação aos africanos 

e à sua cultura, ao contrário de Maninho, que com eles se relaciona sem lhes reconhecer 

qualquer direito social ou político, mostrando uma total incompreensão em relação às 

posições cívicas e políticas do seu irmão mais velho:  

                                                 
18

Os narradores luandinianos mostram uma grande preocupação em considerar de modo diferenciado os 

colonos portugueses. A pertença a uma classe social assim como as opções políticas são vistas como 

factores condicionadores para a classificação dos indivíduos e elemento essencial para a compreensão do 

processo de colonização e descolonização, sobretudo do papel neles desempenhado pelo colono.  
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E então, Mais-Velho? Lês Marx e comes bacalhau assado, não é? Não te deitas 

com negras nem com mulatas Ŕ a tua cunhada é mulata, fico descansado... Ŕ por 

respeito. Vê bem, Mais-Velho! Como tu és um baralhado: por respeito lhe 

recusas a humanidade dessa coisa simples, onde que só o humano se revela, 

onde só se pode aí comunicar, saber, aprender... (NM: 28) 

 

É, pois, como refere Hamilton, por razões políticas que Mais-Velho não dorme 

com mulheres pretas e mulatas, para protestar contra o mito português da miscigenação 

(Hamilton, 1980: 180). A militância de Mais-Velho é alvo da crítica de seu irmão, tanto 

mais ofensiva quanto raiada de troça pública. Maninho ridiculariza os gostos 

alimentares do irmão, que nunca conseguiu comer galinha com funje (prato típico 

africano), preferindo bacalhau assado: ŖEh pá! E vocês haviam de ver a cara dele a 

vomitar o funje todo? Um funje porreiro [...] este gajo já fazia política naquela idade, 

vomitava o funje todo, não o aceitava, Ŗrespeitava-oŗ, não o consumia, como mais tarde, 

com as miúdas...ŗ (NM: 23). 

Também o protagonista de O Livro dos Rios é um ser dividido entre a razão (a 

necessidade de lutar contra o colonizador) e a emoção (o carinho que sente por alguns 

colonos). Num longo discurso rememorativo, Kene Vua ou Kapapa (nome que assume 

depois da adesão à guerrilha) recorda o tempo passado, primeiro com o seu pai, depois 

sozinho, no Ndalagando, o barco do português para quem trabalhou, mestre Lopo 

Gravinho de Caminha. Lembra a amizade, por vezes manchada de mágoas e 

incompreensões, entre mestre e aprendiz, os sentimentos contraditórios que por ele 

tinha, num misto de apreço pela sua bondade e repúdio pelos ideais coloniais que ele 

incarnava. Por isso, Kapapa recusa o convite do mestre e decide abandonar o barco em 

busca da sua liberdade: 
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ŖFica, rapaz… Vem comigo!ŗ Ŕ ainda oiço e me dói aquela palavra, rapaz, de ele 

lhe dizer assim, sem sentir o que ela falava por dentro e eu ouvia. E que era a 

distância da terra lá dele no norte da terra dele do rio dele até naquela beira-rio 

meu onde rapaz, em meus ouvidos, sempre traduzo filho, quem sabe tímida 

referência desse tuga meu amigo. A música que tinha por dentro dessa palavra 

era de outra canção: filho, eu ouvia, desafinado. Mas filho era coisa, palavra, 

eco, pensamento proibido em boca de branco, babando seu fio de triste solidão: 

ŖFica, rapaz!ŗ 

Não fiquei, muito rebelde saí do vapor: ŖE minha liberdade?!ŗ Ŕ como se 

lhe xingasse família dele […] (Rios: 34) 

 

Auto-definindo-se através da expressão Ŗeu, negroŗ (Rios: 15), Kene Vua 

carrega consigo o peso das identidades culturais múltiplas ou parcelares, na designação 

de Ruy Duarte de Carvalho (Carvalho, 1989: 22), sentindo-se divido entre a pertença 

angolana e a educação portuguesa recebida enquanto trabalhava no barco de Lopo 

Gravinho. Da sua infância e adolescência, guarda as memórias dos ensinamentos 

carinhosos do colono, que insistentemente corrigia os deslizes linguísticos do seu 

aprendiz, das conversas tidas, durante as viagens pelo Cuanza, sobre equivalências 

linguísticas, sobre a vida, sobre a morte. Mas guarda também memória do sentimento de 

rebelião que nele crescia e que o impedia de valorizar a afeição do velho português. O 

distanciamento, propiciado pelo passar do tempo, pelo afastamento desse espaço de 

partilha e união que era o barco, permitiu-lhe perceber toda a dimensão de uma amizade 

que a ocupação colonial e a luta pela independência condenavam, e por isso pôde 

finalmente reconhecer o dilema então vivido: Ŗe senti então, como hoje vê melhor meu 

partido coração, os olhos daquele homem meu amigoŗ (Rios: 35). Este excerto é 

particularmente importante para a exteriorização de um sentimento que o fulgor da 
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revolta e a ânsia da luta não deixavam manifestar-se: a assunção de que Kapapa é um 

ser dividido entre identidades múltiplas, dono de um Ŗpartido coraçãoŗ.  

O sentimento de ambivalência é ainda intensificado na mata, dando origem a 

discriminação no seio dos guerrilheiros, que viam no domínio do português e na 

adopção de práticas europeias provas de impureza e por consequência de exclusão. É 

injuriosamente apelidado de Ŗassimiladoŗ
19

 ou, pior ainda, de Ŗintelectualŗ (Rios: 44), 

uma vez que o seu comportamento, tão diferente do dos outros companheiros, é olhado 

com desconfiança. Kene Vua sente o peso e o estigma da diferença por parte daqueles 

que, por não saberem falar português ou por terem um tom de pele verdadeiramente 

escuro, se sentem mais autênticos, mais angolanos, podendo por isso julgar os outros. 

Assim acontece no episódio relatado por Kene Vua em discurso indirecto livre, 

estratégia em que o narrador assume o discurso de Batuloza, que desta forma fala 

através da voz do narrador, levando a uma confusão entre as instâncias, conferindo 

deste modo uma maior veemência às observações proferidas: 

 

o Batuloza me xingou de intelectual. Que eu pensava demais; sempre com mania 

de olhar o céu e o ar e as coisas à toa, comia à parte; ficava calado, bazeza 

mazombo a ouvir o que todos já sabiam Ŕ pássaros e peixes e folhas dos paus. 

Até pedras. Que não ria das anedotas dos camaradas Ŕ sempre tinha a porra da 

mania de responder pergunta. “Julgas os outros somos pretos matumbas?” Que 

eu, o Kene Vua ou o Kapapa ou lá o que era da merda da cidade, só podia ser 

traidor. Que eu falava sempre quem são os nossos amigos e quem são os nossos 

inimigos Ŕ e que inimigo não era o povo português, só o Kaputu, os dirigentes... 

“Então praquê que a gente embosca nos filhos do povo português?” Ŕ riu. Que 

eu era mazé bufo infiltrado [...]. (Rios: 44) 

 

                                                 
19

 Regressaremos a esta questão no capítulo II. 2.  
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A demanda identitária é, em O Desejo de Kianda, empreendida por todo um 

colectivo, os desalojados dos prédios do Kinaxixi, que busca o conhecimento de si, 

quando confrontado com uma situação de exílio interno e interior. Expulsos do espaço 

de conforto e segurança dos seus apartamentos, expropriados dos seus bens, os 

desalojados procuram o reencontro com as tradições libertando-se das influências 

europeias. Centrando-nos nas personagens que não pertencem a esse grupo, verificamos 

que é sobretudo João Evangelista que dá voz a alguma interrogação interior, mesmo se 

relativizada por um completo alheamento do mundo que o rodeia, que substituiu por um 

universo paralelo e virtual nascido das teclas do seu computador. Apesar de se ter 

voluntariamente afastado das discussões políticas e de ter abdicado de qualquer 

intervenção social ou doméstica, João guarda um espírito crítico e um olhar acutilante 

que lhe permite, nas raras ocasiões em que se afasta dos jogos no computador, assinalar 

os males que afectam a sociedade luandense. No seu discurso perpassa o apreço pelos 

valores tradicionais da cultura angolana, a que contrapõe a influência nefasta da herança 

colonial presente, por exemplo, na crítica à configuração urbanística de Luanda: Ŗestes 

prédios de apartamentos só dão conflitos, vivem todos uns por cima dos outros como 

europeus, não é para a nossa maneira de ser africanaŗ (Kianda: 43-44), ou ainda no 

interesse e emoção com que ouve a história de Kianda (Kianda: 47). A conversa que 

trava com Luandino Vieira e Arnaldo Santos deixa-o tão perturbado que, quando passa 

pelo local onde antes estaria a mafumeira de Kianda, sente um arrepio percorrer-lhe as 

costas e, tal como fizera o criado mudo de Baltazar (GF: 45-46), apressa o passo para 

rapidamente se afastar de um local que a tradição popular considera sagrado
20

. 

Ocasionalmente conversa com Carmina, tentando, sem sucesso, contrariar as suas 

opiniões fundamentalistas e facciosas, mostrando-lhe as incongruências e os erros das 

                                                 
20

 Esta questão será retomada em III. 1. 
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suas atitudes, não se dando conta de que cai ele próprio em contradições semelhantes já 

que, tal como ela se aproveita da sua posição no partido para enriquecimento pessoal, 

também ele vive protegido pela mesma rede de influências. O processo de identificação 

da personagem constrói-se, pois, na ambiguidade entre uma latente consciência política 

e social e um indolente alheamento.  

Se até ao momento centramos a nossa atenção na representação individual dos 

diferentes intervenientes no processo de colonização, ou seja, na imagem do eu que 

nasce do confronto com o outro (qualquer que ele seja), avançaremos de seguida para a 

análise da representação colectiva no centro da qual está a discussão do conceito de 

angolanidade.  
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2. A procura da identidade nacional 

 

 

A construção da identidade individual, à qual dedicámos o capítulo anterior, não 

pode ser entendida, pelas relações que estabelece, como ficou até aqui patente, fora de 

uma abordagem mais alargada no centro da qual encontramos a questão da nação, uma 

vez que a identidade nacional é justamente considerada uma das mais poderosas formas 

de identificação quer individual, quer colectiva. É, pois, nosso objectivo prosseguir 

agora com a abordagem das representações não só do outro que os portugueses 

encontraram em Angola, como igualmente do outro que os angolanos descobriram ser, 

quando confrontados com a imagem deles próprios no olhar dos europeus e os 

sentimentos de (não)pertença que tal confronto despertou no privilegiar de uma 

construção identitária que passou a incluir a questão nacional. Porque existem 

essencialmente dois momentos distintos das imagens contemporâneas de Angola e de 

Portugal assim como dos angolanos e dos portugueses, momentos determinados quer 

pelas políticas implementadas pelos governos portugueses quer pelos sucessos dos 

movimentos independentistas nos territórios colonizados, também a nossa análise 

pretenderá dar conta da presença nos romances do nosso corpus dessas duas conjunturas 

políticas diversas, que encontram na revolução do 25 de Abril e na independência de 

Angola os seus marcos distintivos. 
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São incontestáveis as relações intrincadas entre literatura, cultura e política, 

assumindo-se as especificidades culturais inscritas no texto literário como modos de 

escrita da nação, instituindo-se a literatura como um questionamento antropológico, na 

medida em que veicula um discurso de reflexão que tem no seu cerne o Homem (Said, 

2000: 50-51). Esta questão, central para os estudos pós-coloniais e como tal tratada por 

inúmeros estudiosos, foi objecto de estudo por, entre outros, Manuel Gusmão, 

Benjamim Abdala Junior e Roberto Vecchi, contributos que a vários títulos nos 

interessam. Gusmão desenvolve uma perspectiva segundo a qual a literatura é também 

fundamentalmente história porque, como argumenta, mais do que apenas reflectir a 

antropologia, é, ela mesma, uma démarche antropológica. Nessa medida Ŗos textos 

literários, como outros, são partes do viver histórico, passado e presente […]. A 

literatura é não apenas representação e sintoma do viver histórico, mas é história; 

experiência na escrita e na leitura, da alteridade histórica dos jogos de linguagem, das 

actividades e formas de vida dos humanos.ŗ (Gusmão, 2001: 216). No estudo 

anteriormente citado, também Said defende a impossibilidade de separar a história, da 

literatura e da sociedade, contestando a autonomia da cultura face à política (entendida 

no seu sentido mais lato). Ao invés, Said considera que não existem leituras apolíticas
1
, 

argumentando que o nosso mundo é constituído por representações (a matéria-prima da 

cultura) que dão conta de um contexto político (Said, 2000: 104 e passim). Também, 

Vecchi, opondo as narrativas rememorativas, que define como aqueles que transmitem 

Ŗo saber histórico das lutas, as vozes, os corpos, os restosŗ, à historiografia científica, 

considera que é a literatura que possibilita a constituição de uma Ŗcontra-memóriaŗ, 

                                                 
1
 Na mesma linha de pensamento se situam as observações de Vecchi, segundo o qual cada leitor Ŕ e não 

podemos esquecer que por detrás do autor está sempre o leitor Ŕ Ŗte[m] o seu cânone pessoal dos livros 

que deram voz e palavra às subjectividades [de um tempo], em função do campo de referência literária e 

da posição sociológica do Řeuřŗ (Vecchi, 2010: 24). 
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porque dá voz às Ŗtomada[s] de posição perante o que se passou e se gravou tão 

profundamente nos corpos dos seus actoresŗ (Vecchi, 2010: 23). De igual modo, 

Inocência Mata, centrando a sua atenção nas literaturas emergentes e mais precisamente 

na angolana, considera que Ŗo discurso da identidade tem, e continua a ter, um lugar 

fundacional na literatura angolana, tal como em outras literaturas suas congéneres, 

(literaturas emergentes), que na sua vertente libertária é apostrófica, afirmativa e 

reivindicativaŗ (Mata, 2002: 36). 

Por seu turno, Abdala Junior, centrando o estudo nas literaturas de ênfase social 

dos países de língua oficial portuguesa, grupo no qual acreditamos estarem incluídas, 

embora a níveis diferentes, as obras do nosso corpus, analisa a Ŗproblematização das 

imbricações entre a adesão político-social dos autores engajados e o trabalho artístico 

que desenvolvemŗ (Abdala Junior, 1989: 11). O ensaísta defende a tese, que 

subscrevemos, segundo a qual as prefigurações do imaginário político de cada autor 

Ŗconstituem articulações Řcomprometidasř com o devir social [...] que deslocam formas 

de representação mais Řfotográficasř da realidade [...], impregnando-as das marcas 

(ideológicas) da subjectividade do sujeitoŗ (Abdala Junior, 1989: 21), instaurando-se 

uma dialéctica entre o indivíduo e a nação. 

O conceito de Ŗnaçãoŗ não é, como sabemos, neutro. Pelo contrário, uma 

multiplicidade de definições e apreensões surge agregada a esta palavra (umas mais 

controversas do que outras). A expressão desta tensão é exemplarmente formulada por 

Baltazar. Quando impelido pelo seu compatriota a tomar atitudes que lhe desagradam, 

sentindo-se encurralado entre os interesses económicos, a defesa da sua vida, a 

nacionalidade flamenga e a amizade com os portugueses, Van Dum expressa desta 

forma a sua revolta: Ŗentão o sacana apela ao meu patriotismo, mas patriotismo de que 

Pátria, a minha não é a mesma dele, eu sou flamengo do sul, e se está a pensar na 
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língua, deixe de tretas, a língua não é tudo e sobretudo não faz negóciosŗ (GF: 71). A 

indignação do flamengo é reveladora da ambiguidade do termo e da manipulação a que 

está sujeito, consoante o contexto e os interesses que cada um pretende defender. 

Importa, pois, equacionar as várias teorizações deste conceito, discutindo as 

definições apresentadas por alguns pensadores, entre os quais Eduardo Lourenço (1999, 

2005), Bhabha (2007) ou Gellner (1998) e os polémicos acréscimos conceptuais 

introduzidos por Hobsbawm (1998), que vieram colocar em causa, ou pelos menos 

problematizar, a operacionalidade do conceito de Ŗnaçãoŗ, fazendo articular a realidade 

cultural de cada país com os grandes movimentos globais que percorrem a história da 

humanidade. Nesta perspectiva, os elementos identificadores do indivíduo, enquanto 

parte de um todo, encontramo-los no seio da região e já não no espaço abrangente da 

nação, facto que leva José Carlos Venâncio a concluir que Ŗnesse processo revalorativo 

[da região, das pequenas comunidades linguísticas, da etnia e da raça], o nacionalismo 

vai dando lugar a regionalismos, a crioulofoniasŗ (Venâncio, 2001: 3). Ora, esta 

passagem do nacional para o regional, que por sua vez vai buscar às concretizações 

regionais as suas marcas distintivas, não é de todo um processo isento de polémicas e 

paixões, nem tão-pouco de contestações e discordâncias, que importa aqui discutir.  

Esta problemática remete-nos para o texto, fundamental porque fundador, apesar 

de longínquo, de Ernest Renan ŖQuřest-ce quřune nation?ŗ, onde o autor coloca de 

modo pertinente e inovador algumas questões que serão posteriormente retomadas e 

desenvolvidas por numerosos estudiosos, entre os quais, e de forma decisiva, Benedict 

Anderson (2005). Nessa famosa conferência, proferida em 1882, Renan define a nação 

como sendo Ŗune âme, un principe spirituelŗ (Renan, 1882: 10), sendo constituída pela 

posse de um rico legado de recordações, pelo desejo de uma vida em comum e pela 

vontade de continuar a viver a herança recebida, feita tanto de glórias quanto de 
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fracassos. Na sua análise, Renan enumera os factores que na sua opinião não são 

suficientes para criar o tal princípio espiritual que dá corpo à nação, argumentando que 

nem a raça (uma vez que não há raças puras, é algo que se faz e se desfaz ao longo dos 

tempos, para além de ser um conceito ultrapassado na moderna antropologia), nem a 

língua (entendida como um convite à união e não uma obrigação), nem os interesses 

comunitários ou as necessidades militares (porque não tomam em linha de conta o 

pendor sentimental que subjaz à nacionalidade), nem as fronteiras naturais (sendo um 

factor essencial mas não é na geografia que se encontra o princípio espiritual), nem as 

afinidades religiosas (que já não oferecem uma base suficiente à constituição da 

nacionalidade moderna) podem serem considerados como elementos fundadores da 

nacionalidade. O historiador conclui que Ŗlřoubli, et je dirai même lřerreur historique, 

sont un facteur essentiel de la création dřune nation [...] lřessence dřune nation est que 

tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié 

bien des chosesŗ (Renan, 1882: 3-4). 

Ao definir deste modo o conceito de Ŗnaçãoŗ, em que partilha e esquecimento
2
 

se constituem como os pilares da sua constituição, Renan lançou os fundamentos que 

reencontraremos um século depois, com diferentes conceptualizações, na teorização de 

Anderson. Para este autor, que ao contrário de Hobsbawm (1998) não acredita no fim 

dos nacionalismos mas antes num seu crescente ressurgimento, a nação é Ŗuma 

comunidade política imaginada Ŕ e que é imaginada ao mesmo tempo como 

intrinsecamente limitada e soberanaŗ (Anderson, 2005: 25). Tal comunidade é 

imaginada porque os membros que a compõem, apesar de não se conhecerem, 

comungam de uma imagem de união; é limitada porque os seus membros a imaginam 

limitada às suas fronteiras; é soberana porque o Estado se assume como o garante e o 

                                                 
2
 Sobre esta questão veja-se Vecchi (2001); Medeiros (2002, 2003); Ribeiro (2004); Fonseca (2006). 
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símbolo de liberdade da nação; finalmente, é uma comunidade porque é concebida, 

pelos seus membros, como uma associação fraterna.  

Ora esta teoria, quando transportada para o espaço dos países que se 

constituíram enquanto Estado-Nação já no século vinte, toma contornos assaz 

complexos, uma vez que esses estados-nações nasceram com frequência de movimentos 

violentos nacionalistas e independentistas e, em alguns casos, anti-colonialistas, como 

aconteceu sobretudo na América Latina e em África. Neste último caso, as jovens 

nações receberam pesadas heranças dos países colonizadores, entre as quais se conta o 

legado da delimitação aleatória das fronteiras desenhadas a régua e esquadro pelas 

potências imperiais, aquando da Conferência de Berlim em 1885, que não tiveram em 

conta a distribuição dos povos dessas regiões, e, consequentemente, da problemática 

partilha de uma língua e de uma história. Assim, o ensaísta angolano Mário Pinto de 

Andrade, embora subscrevendo genericamente as teses de Renan e Anderson e 

considerando também ele que Ŗa nação é uma ideia ou representaçãoŗ (Andrade, 1997: 

13), leva mais longe as implicações dessa tese ao defender a revisão das actuais 

fronteiras artificiais criadas pelos colonialismos, tendo em conta as dinâmicas das 

nações africanas (Andrade, 1997: 17). 

O século XX assistiu a uma produção abundante de publicações de diversas 

origens em que a escrita romanesca da história ocupa um lugar preponderante. Angola 

não foi excepção a essa dinâmica, registando-se o aparecimento (tanto em Angola como 

em Portugal e até no Brasil) de várias obras que escolheram reflectir sobre a escrita da 

história da nação como matéria a partir da qual e sobre a qual trabalham. Embora 

estejamos em presença de materiais semelhantes aos utilizados pelos discursos 

historiográficos, ou seja, a narração de acontecimentos comprovadamente ocorridos em 

determinadas datas e em locais concretos e definidos, a sua presença em textos 
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ficcionais, genericamente apelidados de romances históricos, dá-lhes um cunho 

diferente. Nestas obras, história e literatura entretecem relações ambíguas e paradoxais. 

Como refere Fátima Marinho, o romance histórico
3
 é um género híbrido por excelência 

na medida em que a sua essência se define como o espaço Ŗde conjugação da 

ficcionalidade inerente ao romance e da verdade, apanágio do discurso da Históriaŗ 

(Marinho, 1999: 112). Com efeito, o ficcionista trabalha em equilíbrio entre a 

interpretação dos factos e a efabulação, ou como refere Ana Margarida Fonseca: Ŗa 

relação entre imaginação ou invenção, por um lado, e memória e testemunho, por outro, 

acentua a importância de entender o texto numa perspectiva de interacção com o real, 

em termos de construção de Řversõesř que se afastam, necessariamente, da pretensão de 

registar Řař verdadeŗ (Fonseca, 2006: 104). Das perspectivas teóricas apresentadas 

ressalta a impossibilidade de cindir de forma categórica os dois campos de análise, 

compartimentando práticas e competências de uns e outros devido às inúmeras 

contaminações entre ambos. Michel de Certeau, no seu famoso ensaio L‟Ecriture de 

l‟Histoire
4
, ao chamar a atenção para o lugar que o sujeito ocupa nas interpretações que 

produz, e ao introduzir um novo dado na discussão: a subjectividade do autor, 

redimensiona os valores de verdade e objectividade que a pesquisa historiográfica 

tradicional reivindica. Também Hayden White contesta as razões que justificavam a 

oposição entre história e ficção, interessando-lhe antes destacar: 

                                                 
3
 Não pretendendo esboçar aqui uma análise diacrónica do romance histórico, importa no entanto referir a 

ambiguidade com que esta expressão tem sido utilizada, designando-se desta forma qualquer romance que 

tenha na sua génese um acontecimento datado e comprovado. É nesta linha de pensamento que se coloca 

a observação de Maria Alzira Seixo a propósito da utilização incorrecta da designação genérica Ŗromance 

históricoŗ, explicitando que ŖEntendo temática da História num sentido lato, que integra um tratamento 

ficcional específico dos materiais da História na narrativa literária, a que alguns chamam Ŗromance 

históricoŗ, e que é no fundo um modo de reflectir sobre a dimensão do tempo na ficção, seja ele o 

passado, o presente, o futuro, ou mesmo a perspectiva do intemporal ou do ucrónicoŗ (Seixo, 1997: 22). 
4
 De Certeau afirma nomeadamente que Ŗon a montré que toute interprétation historique dépend dřun 

système de référence; que ce système demeure une Řphilosophie' implicite particulière; que, sřinfiltrant 

dans le travail, lřorganisant à son insu, il renvoie à laŘsubjectivitéř de lřauteurŗ (De Certeau, 1975: 65). 
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the extent to which the discourse of the historian and that of the imaginative 

writer overlap, resemble, or correspond with each other. Although historians and 

writers of fiction may be interested in different kinds of events, both the forms 

of their respective discourses and their aims in writing are often the same. In 

addition, in my view, the techniques or strategies that use in the composition of 

their discourses can be shown to be substantially the same, however different 

they may appear on a purely surface, or dictional, level of their texts. (White, 

1985: 121) 

 

Por outro lado, e ainda a favor desta argumentação, o recurso a textos literários, 

quer relatos de viagens, quer obras romanescas
5
, como fontes de estudos de carácter 

histórico, com o objectivo de documentar ou comprovar afirmações e reflexões 

historiográficas, constitui-se igualmente como um poderoso argumento a favor de uma 

cada vez maior inter-relação e inter-dependência entre a historiografia e a escrita 

efabulativa
6
. Tal é particularmente verdade quando a historia das nações ainda está, em 

grande parte, por escrever, havendo por isso uma escassez de estudos historiográficos 

que reflictam sobre as origens, a formação e a consolidação das nações que viveram 

durante um longo período de tempo subjugados pelo poder colonialista. Sem direito à 

afirmação de uma identidade própria, porque catalogados pela política colonialista 

enquanto partes de um todo (ideologia sintetizada por chavões doutrinários do Estado 

Novo e da propaganda salazarista como ŖPortugal uno e indivisível do Minho a Timorŗ 

                                                 
5
 A título de exemplo, citamos a bibliografia que Isabel Castro Henriques apresenta num estudo sobre a 

história de África (Henriques, 2003b), dela fazendo parte os textos de Trony, Assis Júnior, Pedro João 

Baptista, Joaquim Rodrigues Graça e de Capello e Ivens, ou ainda a bibliografia das Actas do II 

Seminário Internacional sobre a História de Angola (Dias e Cruz, 2000), onde para além dos nomes 

anteriormente citados são ainda referidos a recolha de contos de Héli Chatelain, os relatos das viagens de 

Pigafetta e de Cavazzi de Montecúccolo. 
6
 Ainda a favor desta argumentação, mas de modo inverso, ou seja, a inclusão de textos historiográficos 

no cânone literário é apontado por Margarida Calafate Ribeiro, que sublinha a permeabilidade do género 

literário que permite Ŗincluir como textos fundadores de uma literatura textos historiográficosŗ, dando 

como exemplo a carta de Caminha (Ribeiro, 2008: 179). 
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ou ŖAngola é nossaŗ), aos povos colonizados é impedida a expressão livre de 

reivindicação de uma nacionalidade que só a independência possibilitou afirmar 

plenamente. As obras de História que surgiram e que elegeram como tema central a 

história de Angola foram, na sua grande maioria, escritas por europeus, escasseando 

ainda o olhar do historiador endógeno
7
. Pelo contrário, a literatura desperta bem mais 

cedo para as questões da história de Angola e ainda no século XIX, escritores 

angolanos, de nascimento ou de coração, mostram um claro interesse pelo estudo, 

compreensão e divulgação dos costumes angolanos, dos quais destacamos Pedro João 

Baptista
8
, os escritores Alfredo Trony

9
 e António Assis Júnior. 

Estes e outros exemplos atestam que o interesse pelo conhecimento da história 

de Angola está, pois, desde muito cedo no centro das preocupações dos angolanos, 

nomeadamente dos filhos-da-terra. O romance de Agualusa, A Conjura, retrata o papel 

decisivo desse grupo social na contestação do poder colonial e nas primeiras tentativas 

de luta contra esse mesmo poder. Os filhos-da-terra acreditavam que o combate contra o 

colonizador se fazia igualmente com o conhecimento e divulgação das tradições 

                                                 
7
 Este facto foi aliás tema do discurso de abertura da Ministra da Cultura de Angola no II Seminário 

Internacional sobre a História desse país, que decorreu em Luanda em 1997. Dizia a Ministra: ŖA 

elaboração da nossa História é ainda hoje preocupação de toda a sociedade. Angola não dispõe de obras 

de síntese com o rigor científico exigido, que exprimam a complexidade do seu processo histórico. Podem 

registar-se muitos contributos para a História de Angola, desde os relatos de viagem às mais recentes 

pesquisas arqueológicas, mas não podemos deixar de referir a visão exógena na abordagem das 

realizações humanas das sociedades inseridas no território de Angolaŗ (Dias e Silva, 2000: 19-20). Por 

seu turno, referindo-se aos inúmeros documentos historiográficos portugueses que relatam 

acontecimentos da história angolana, citando entre outros, as cartas de D. Francisco Sottomayor e do 

padre Delgado e obra de Oliveira Cadornega, Luandino Vieira afirma peremptoriamente: ŖQuer 

queiramos quer não, é a nossa História!ŗ (Vieira, 2008b: 33), não deixando dúvidas quanto à necessidade 

de incorporação destes textos na História de Angola. 
8
 O texto de Pedro João Baptista, um escravo mestiço, que descreve a sua viagem ao interior de África 

Meridional entre 1802 e 1814, é considerado por Isabel Castro Henriques como Ŗo primeiro grande texto 

angolano conhecido respeitante à história de Angola e da África Centralŗ cuja importância lhe advém 

ainda do facto de o escritor Ŗnão est[ar] ao serviço dos objectivos portugueses, pois visa exclusivamente a 

explicitação dos valores angolanosŗ (Henriques, 2000: 49). 
9
 Alfredo Trony, advogado e escritor português, autor de Nga Muturi. Cenas de Luanda (1882), foi muito 

influente na sociedade luandense de finais do século XIX. Para além de personalidade referencial, surge 

igualmente enquanto personagem do romance A Conjura de Agualusa, sendo caracterizado pelo narrador 

como um advogado português que adoptara Angola como sua terra (Conj: 41). 
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angolanas, tendo sido por isso grande a actividade jornalística e literária a partir das 

últimas décadas do século XIX
10

. Do grupo dos conjurados, protagonistas do texto de 

Agualusa, é Severino quem mais preocupações revela com o papel testemunhal da 

literatura, tarefa que segundo ele deve pertencer aos filhos-da-terra, e não ser exclusiva 

dos portugueses, a quem não reconhece a capacidade de apreender de forma plena a 

essência angolana. É para preencher esse vazio que decide assumir a tarefa de 

apresentar a sua visão dos acontecimentos: 

 

Por essa altura andava Severino a preparar um romance. Um grande romance 

que fosse capaz de retratar com fidelidade e interesse o estreito mas complicado 

mundo de Luanda. 

O doutor Trony tentara, é certo, coisa parecida. Todavia, e na opinião 

exagerada de Severino, desconseguira o principal: 

― Ele ficou à porta do que somos. Não entrou dentro de nós. 

Porque, segundo o amanuense, o que era preciso era fotografar a 

realidade. Mas não esquecendo nunca que a realidade angolana era composta de 

uma grande dose de surrealidade. Não bastava descrever com maior ou menor 

rigor os usos e costumes, os ambientes, os tipos, os vícios ou as crenças. Era 

preciso antes de mais captar a alma do povo. Compreender as pessoas:  

― Nós, angolenses, vivemos mergulhados num universo mágico. […] 

Eu penso que a força e a originalidade de um genuíno romance angolense só se 

poderá conseguir através da sábia mistura entre o imaginário e a realidade
11

. 

Porque é assim que nós somos. (Conj: 128-129) 

                                                 
10

 Sobre a actividade cultural e nomeadamente a jornalística e a sua importância para a contestação ao 

poder colonial, cf. Oliveira (1997). 
11

 Nesta afirmação proferida por Severino adivinhamos o pensamento do próprio autor, num claro registo 

autobiográfico. Com efeito, uma leitura da obra de Agualusa permite-nos afirmar que os intentos 

literários da sua personagem são na realidade os seus. Os seus romances alicerçam-se sobre uma 

constante interacção entre dois universos: o da realidade (social, económica, política) e o da magia. Em 

quase todos os seus romances, reencontramos, com mais ou menos importância diegética, a presença de 

um elemento mágico, como por exemplo o coração vivo e palpitante de São Francisco Xavier numa caixa 

de metal e a mulher de língua, literalmente, viperina (EG), as obras de arte de Anastácia com poderes 

sobrenaturais criadas a partir de objectos pré-existentes à obra (Zumbi), a osga a quem cabe a função de 

narrador (VP). 
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Este excerto, ao expor a dicotomia, que poderíamos classificar de aporética, 

entre o olhar endógeno e o exógeno, estando este último condenado a uma apreensão 

parcial do outro que procura conhecer, enuncia uma das questões fulcrais dos estudos 

pós-coloniais. Com efeito, uma das demandas dos estudos pós-coloniais gira 

incontestavelmente em torno da reescrita da(s) identidade(s) nacional(ais), 

individual(ais) e cultural(ais) em metaficções historiográficas, em textos Ŗque se 

apropriam de personagens e acontecimentos históricos, não para simplesmente celebrar 

o passado mas para o utilizar como veículo de uma reflexão sobre a própria condição 

presente do país e sua projecção futuraŗ (Mata, 2006a: 49). No caso dos romances do 

nosso corpus, a esta demanda está subjacente uma intenção de participar no devir social 

do país, que se consubstancia num questionamento do passado e presente da nação 

angolana, na procura da Ŗangolanidadeŗ. O conceito de angolanidade, aqui entendido na 

esteira de Alfredo Margarido como a Ŗsubstância nacional angolanaŗ, em contraponto à 

portugalidade (Margarido, 1980: 5), surge pela primeira vez em 1959 em intervenção do 

citado investigador português. Posteriormente, o termo é retomado e o conceito 

aprofundado nomeadamente pelos ensaístas Fernando Costa Andrade e Mário Pinto de 

Andrade. No prefácio a Poesia com Armas, Pinto de Andrade define do seguinte modo 

o conceito sociológico de angolanidade: 

 

a angolanidade requer enraizamento cultural e totalizante das comunidades 

humanas, abarca e ultrapassa os particularismos das regiões e das etnias, em 

direcção à nação. Ela opõe-se a todas as variantes de oportunismo (com as suas 

evidentes implicações políticas) que procuram estabelecer uma correspondência 

automática entre a dose de melanina e a dita autenticidade angolana. Ela é, pelo 

contrário, linguagem da historicidade dum povo. (Andrade, 1975: 16-17) 
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Nesta definição, Pinto de Andrade destaca a dimensão social e cultural da 

angolanidade, entendida como um fenómeno abrangente (em oposição a qualquer 

dimensão mais restrita que outros irão destacar, nomeadamente José Carlos Venâncio
12

) 

que não deve ser esvaziado do seu sentido histórico, ou seja, que se apresenta como o 

resultado de um diálogo intercultural construído a partir de cruzamentos de civilizações. 

A mesma posição é defendida por Manuel Jorge, para quem Ŗa angolanidade [se 

constrói] com tudo aquilo que a História legou ao povo angolano: o substrato negro-

africano e os elementos da cultura dominante que, ao longo dos séculos, penetraram até 

ao fundo do inconsciente popularŗ (Jorge, 2006: 8). Igual posicionamento conceptual é 

assumido por Kandjimbo, para quem 

 

a angolanidade apresenta duas dimensões categoriais: ― uma angolanidade-

pressuposto é a herança e a memória colectiva, Ŗo vasto texto virtual e objectivo 

da tradiçãoŗ; ŕ uma angolanidade literária é a actualização criadora daquela 

dimensão observável na enunciação e interpretação dos textos. Por isso, reputo 

de grande utilidade o conceito de representação social que pode perfeitamente 

traduzir a função e os contornos da angolanidade literária. Esta dimensão surge 

como um processo de categorização e de identidade social, ou seja, de conhecer 

e sentir a pertença à cultura angolana. Com efeito, à angolanidade literária 

subjaz uma angolanidade-pressuposto que comporta uma experiência, um 

sistema de referências, uma memória colectiva, um sentido de passado ou 

história, sobre o qual assenta a estratégia dos escritores. (Kandjimbo, s/d b)
13

 

                                                 
12

 Contrariamente aos estudiosos referidos e na linha dos quais nos colocamos, Venâncio define a 

angolanidade como sendo um produto da acção de uma elite crioula influenciada pelo colonialismo 

português, relegando para segundo plano a componente negro-africano da sociedade angolana. Segundo o 

ensaísta, a angolanidade é Ŗum sistema novo de significantes [...], cujo substrato sócio-histórico é 

fornecido pelo colonialismo português, vector de integração das culturas africanas e europeias. A 

angolanidade surge irredutível em relação aos outros dois sistemas, vivendo de uma certa 

instrumentalização do português por influência das línguas africanasŗ (Venâncio, 1993: 16). A sua 

posição teórica, que atribui aos mestiços o papel primordial na construção da angolanidade, é fortemente 

contestada por outros estudiosos, nomeadamente Kandjimbo. Sobre esta querela cf. Kandjimbo (s/d a); 

Kajibanga (2000). 
13

 Em 2003, o autor retoma e desenvolve a sua tese. Ver Kandjimbo (2003). 
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Estamos, pois, perante uma categoria de carácter múltiplo em construção 

(tratando-se de um fenómeno recente) cuja linha ideológica está determinada, à 

semelhança de todas as ideologias, pela História. Julgamos que os textos em análise 

adquirem particular importância para a interpretação desta problemática na literatura. 

Elegendo o discurso sobre a História como o ponto central a partir da qual a ficção se 

constrói, a imagem da nação toma forma pelo viés de estratégias discursivas bem 

diversas, constituindo-se os textos romanescos como materializações de múltiplas 

apreensões da angolanidade e como espaços de representação do processo de construção 

de uma comunidade imaginada e heterogénea (Medeiros, 1996).  

Em Luandino encontramos uma imutabilidade das opções tomadas desde os 

primeiros textos que imprimem uma dinâmica e uma estruturação muito peculiares à 

obra deste escritor, e que se apresentam como as realizações textuais (as únicas que nos 

interessam) de posições éticas, ideológicas, em suma políticas, do cidadão-escritor. Do 

lugar da escrita e do escritor na sociedade, Luandino afirmou: Ŗo papel de um escritor 

em qualquer sociedade é ser, realmente, a consciência crítica dessa sociedadeŗ (Vieira, 

1980: 411), sendo que é essa linha de conduta que tem norteado toda a sua produção. A 

leitura política que faz dos acontecimentos que retrata, uma constante da sua escrita, 

está de modo emblemático presente na contagem que faz dos anos de guerra, 

considerando que 1963 é o Ŗ481.º ano das guerras angolanas geraisŗ
14

 (NM: 104). A 

designação ostenta, para além dum tributo a Cadornega, um claro desejo de inscrever a 

guerra de libertação num processo contínuo, lento e doloroso de luta contra o invasor, 

que considera ter sido iniciado com o desembarque de Diogo Cão em 1483. A contagem 

                                                 
14

 O papel da obra de Cadornega, por muitos considerado fundacional da angolanidade, será retomado em 

III.3.  
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dos anos de guerra leituras antagónicas que opõem a visão do império e a da nação que 

procura libertar-se do poder colonial.  

Restringindo deliberadamente o campo da sua observação aos anos que 

antecederam a independência do país, cuja História Ŗoficialŗ, por múltiplas razões
15

, 

ainda está por escrever, e ao espaço dos musseques de Luanda
16

 (constituindo-se como 

excepção o último romance publicado, ao qual regressaremos mais à frente), Luandino 

esboça um retrato desapiedado dos conflitos e tensões que aí se viveram. Como 

observou Salvato Trigo, Ŗo musseque representa, assim, na obra de Luandino o duplo 

papel de espaço físico e humano, ainda que não possamos estabelecer fronteiras 

rigorosas entre os dois, graças ao unanimismo de que o escritor se serve na construção 

dos seus textosŗ (Trigo, 1980: 236). Os seus romances retratam o mundo 

subdesenvolvido dos musseques, espaços problemáticos que são palco de grandes 

tensões políticas e de conflitos sociais, e por isso considerados pelas autoridades 

coloniais Ŗzonas de perigo e subversão anti-colonialŗ (Kajibanga, 2000: 33). Enquanto 

espaço potencialmente perigoso para a sustentação do poder colonial, os musseques 

eram regularmente inspeccionados pelas forças policiais, protagonizando cenas de 

grande violência e brutalidade, cuja narração reencontramos em inúmeros troços da obra 

de Luandino. As rusgas policiais surgem metonimicamente representadas pelos jipes da 

pide, cujas luzes e zunido lançam o pavor nos habitantes dos musseques, tal como nos é 

narrado no conto ŖO feitiço no bufo Tonetoŗ (VN: 41-58). 

É nesse espaço de miséria, residência quer de negros miseráveis quer de brancos 

explorados, que os entrechos se situam, assumindo-se o texto romanesco como um 

                                                 
15

 Falta sobretudo a necessária passagem do tempo que possibilite um distanciamento temporal dos factos 

a narrar, o que, em princípio, propicia uma maior imparcialidade crítica.  
16

 O estudo da importância do espaço na construção identitária, nomeadamente de Luanda e dos seus 

musseques, é o tema do capítulo II. 3. deste trabalho. 
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testemunho impressionante de um universo social marcado pela degradação das 

condições de vida e pela luta contra a opressão colonial. A consciência política e social, 

ou a falta dela, das personagens é uma constante de toda a obra de Luandino, que fez 

dessa problemática estandarte da sua luta. À divisão estratificada proposta pelo governo 

da metrópole e sustentada pela pigmentação da pele ou pela assimilação dos hábitos 

europeus, Luandino contrapõe a valorização do homem pelos valores que norteiam a 

sua vida, numa rejeição absoluta das distinções raciais
17

, o que leva o protagonista de 

ŖEstória dřágua gordaŗ a recusar a cor branca da sua pele, numa clara inversão e 

subversão de um dos primordiais valores defendidos pelo colonialismo, a supremacia da 

raça branca: ŖBranco, eu? Eu sou todo negro, não é só na pele, pele não conta, embrulho 

da alma. Eu sou negro por dentro [...]ŗ (AV: 74).  

Toda a obra luandiniana é percorrida por um olhar interrogativo e interpretativo 

da angolanidade que se consubstancia no registo da realidade quotidiana de miséria e 

exploração vivida nos musseques, circunstância que leva Mário de Andrade a 

considerar, reportando-se a A Verdadeira Vida de Domingues Xavier, que estamos 

perante Ŗune approche sociologique de la résistance que les Angolais de Luanda, à la 

veille du déclenchement de la lutte armée, opposent à la domination portugaiseŗ 

(Andrade, 1971: 9), constatação que estendemos ao conjunto da sua produção, quer 

lírica quer romanesca, mas com particular incidência, segundo cremos, em Nós, os do 

Makulusu.  

O romance, que apresenta, no dizer do autor, uma Ŗestrutura escrita que 

corresponde mais ou menos à estrutura do movimento da memória no momento em que 

                                                 
17

 A recusa de uma diferenciação social sustentada pela cor da pele é reiteradamente referida na obra 

luandiana, constituindo-se como um leit motiv. Para além dos exemplos já apresentados, outras 

personagens veiculam esse ideário social, como Mussunda que Ŗmostrou que não havia branco, nem 

preto, nem mulato, mas só pobre e rico, e que rico é inimigo do pobre porque quer ele sempre pobreŗ (VV: 

37). 
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escreviaŗ (Vieira, 1980: 31), é de facto também um grande documento sociológico, que 

põe em cena as tensões dialécticas que varreram a sociedade angolana pré-

independência. Os quatro amigos do musseque Ŕ Mais-Velho, o narrador; Maninho, o 

seu irmão; Paizinho, o meio-irmão mulato e Kibiaka
18

, o amigo de infância Ŕ encarnam 

os grandes e contraditórios movimentos políticos e sociais da época: defendendo ou 

repudiando a violência revolucionária, com maior ou menor consciência das questões 

sociais que sustentam quer as políticas colonialistas quer a luta pela independência. As 

personagens de Nós, os do Makulusu são homens e mulheres em transformação, que 

vivem de modo dramático os tempos de emergência do nacionalismo angolano, 

constituindo-se cada personagem como espaço de contradições, antes de mais na relação 

como os outros (Maninho defende a dominação branca, Mais-Velho a entrega do poder 

aos angolanos), mas igualmente na resolução dos seus próprios conflitos internos 

(Paizinho repudia a violência mas acaba por entregar a Kibiaka a arma com a qual este 

exerce a violência). 

É porventura no confronto entre Maninho e Mais-Velho que as contradições 

sociais e políticas atingem o paroxismo. Se em Maninho reencontramos a figura do 

filho de colono que deseja perpetuar o estado colonial e a consequente dominação dos 

portugueses, embora seja visível, como constatou Hamilton, Ŗuma certa dose de 

crioulização Ŕ aprecia certos alimentos africanos Ŕ e de integração Ŕ dorme com 

mulheres pretas e casou com uma mulataŗ (Hamilton, 1980: 180), Mais-Velho, pelo 

contrário, representa os europeus que abraçaram os ideais nacionalistas angolanos, 

dando voz a críticas severas às políticas coloniais portuguesas, sobretudo a de 

assimilação, assim como à pretensa humanidade do colonialismo Ŗà portuguesaŗ.  

                                                 
18

 A personagem é retomada em O Livro dos Rios, constituindo um retorno ao passado, numa advertência 

do autor sobre a necessidade de se regressar e repensar o período da luta armada (Chaves, 2006: 249), 

questão que mais à frente teremos oportunidade de desenvolver. 
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Com O Livro dos Rios, Luandino regressa, três décadas depois, ao tema da 

guerra civil de libertação, num corajoso desafio às consciências tranquilas que 

gostariam de considerar encerrado um assunto tão dramaticamente vivido pelo povo 

angolano. Ao recuperar a figura do guerrilheiro
19

, neste caso o jovem Kene Vua, 

atribuindo-lhe não só o papel central como a narração da história, Luandino envia sinais 

de que o assunto não pode ser encerrado e que, pelo contrário deve ser repensado 

(Chaves, 2006: 249-250). Num longo e impetuoso monólogo, Kene Vua dá conta dos 

sentimentos, frustrações e dúvidas que experimentou desde a sua infância (trabalhando 

com o pai a bordo do barco de Lopo Gravinho, o capitão português) até à sua entrada na 

guerrilha, num percurso de vida repleto de hesitações e contradições. Se por um lado 

repudia firmemente o colonialismo Ŕ metonimicamente representado pelo capitão Ŕ, por 

outro não pode deixar de reconhecer a amizade e lealdade do português, sentindo-se 

dilacerado entre o ódio pelo colono e o carinho pelo Ŗtuga [s]eu amigoŗ (Rios: 34). 

Também a consciência revolucionária é posta à prova aquando do julgamento e 

execução de um camarada da guerrilha, e ainda quando se vê confrontado com querelas 

entre camaradas de luta, que na cor da pele, mais ou menos clara, e nas práticas 

costumeiras, mais ou menos próximas das dos europeus, querem encontrar motivos de 

estigmatização e causa de divisões, ou ainda. A presença diegética de elementos e 

circunstâncias dissonantes (a intolerância racial, a traição punida com a morte) no seio 

da guerrilha, essa entidade mitificada na memória colectiva do povo, constitui-se como 

marca clara da busca da apreensão total e totalizante, na linha proposta por Andrade, da 

angolanidade, uma nação composta por heróis, cobardes, oportunistas, mestiços, 

brancos, negros. A mesma procura da totalidade surge pelo viés da incorporação 

                                                 
19

 Toda a obra de Luandino se constrói em torno da figura do combatente, dos homens e das mulheres que 

lutaram contra o domínio do colonizador na cidade ou no mato. São eles os heróis da narrativa 

luandiniana.  
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diegética de personalidades referenciais oriundas de vários e diversificados quadrantes 

nacionais e históricos, Agostinho Neto (Rios: 75), a rainha Ginga (Rios: 64) ou António 

Cadornega (Rios: 81-82), a par das personagens puramente fictícias. Resgatadas à 

história longínqua ou imediata de Angola, as personagens referenciais são envolvidas, a 

si e aos seus feitos, na reflexão, procura e construção da identidade nacional, em textos 

que se assumem como instrumentos de busca identitária. 

Em A Conjura e A Gloriosa Família a tradição e a sua Ŗexibição de produtos do 

passadoŗ e a modernidade com as suas contestantes Ŗinterpelações do presenteŗ 

(Carvalho, 1997: 21) são tornados presente pelo viés de diversas e variadas técnicas 

discursivas que se cruzam e complementam, dando origem a obras onde o trabalho do 

escritor está sustentado por uma aturada e assumida pesquisa historiográfica inscrita 

desde logo nas citações
20

 que antecedem cada capítulo. Estes romances têm como tema 

central o relato de momentos históricos particularmente importantes para a criação 

identitária angolana: no caso de Pepetela, os sete anos de ocupação holandesa do país, 

de 1642 a 1648; em Agualusa, um movimento de revolta contra o colonialismo, com a 

acção a decorrer entre 1880 e 1911, apresentando-se estas obras como testemunho de 

um fazer humano no tempo, intensificado pelo discurso na primeira pessoa do narrador, 

que assume, desta forma, um papel de testemunha presencial daquilo que viu, ouviu ou 

construiu e que agora conta
21

. A busca do passado assim empreendida e sua refeitura 

literária processam-se no entanto de forma diversa nos dois textos. 

O carácter historiográfico do romance de Agualusa é indubitável e está patente 

não só na escolha do assunto como também num conjunto de personagens referenciais 

que dão corpo à ficção, depois de terem marcado a vida da sociedade angolana no final 

                                                 
20

 A questão das citações e das relações que entretecem com o texto ficcional reveste particular 

importância na construção identitária nacional e será por isso objecto de estudo no capítulo III. 3. 
21

 O estudo da instância narrativa será feito em II. 1. 
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do século XIX, desempenhando um papel fundamental no despertar para a mudança das 

mentalidades e na tomada de consciência de uma identidade cultural, marcada pelo 

hibridismo e pela ambivalência. Não só as personagens pertencentes ao grupo dos 

conjurados são referenciadas, reencontramos ainda outras menções, tais como a Alfredo 

Trony, o escritor Português mas angolano de coração, a Héli Chatelain, o estudioso da 

literatura tradicional angolana, a George Glin Petre representante de nação britânica 

aquando das questões do Ultimato Inglês, Justiniano Padrel, Sebastião de Souza Dantas 

Barata, o comissário régio, Carlos Eduardo Noronha de Melo e Silva Franco, o zoólogo 

português em serviço em Angola onde estuda répteis
22

. Sobre a importância deste 

conjunto de pessoas, Henrique Abranches, num estudo muito marcado e datado 

politicamente, afirma: 

 

É neste contexto que se gera em Angola, no final do século XIX, talvez 

um desses maiores surtos de Ŗinteligênciaŗ negra de África. […] 

Trata-se daquele grupo bastante extraordinário de escritores e jornalistas 

angolanos (de nascimento e de sentimento), como Fontes Pereira, Mattoso da 

Câmara, Salles Almeida, Pedro Machado, Cordeiro da Matta, Paixão Franco, 

Silvério Ferreira, Vieira Lopes, Apolinário Van-Dunem, Domingos Van-Dunem, 

e até uma mulher (Severina)
23

, e muitos outros. (Abranches, 1980: 45-46) 

 

Foi com a criação de espaços de discussão e a publicação de artigos de opinião 

que Pedro Paixão Franco, José de Fontes Pereira, Mamede de Sant'Anna e Palma ou 

Arantes Braga teceram as malhas da futura independência. As personagens referenciais 

surgem diegeticamente com as actividades que exerceram na vida real, e com o mesmo 

ideário que norteou as suas vidas. Na recriação romanesca do ambiente da cidade de 

                                                 
22

 Esta personalidade será novamente referida numa epígrafe de conto ŖVelho caxombo sonhou com o 

marŗ (DN). 
23

 Repare-se na forma discriminatória com a qual se refere ao papel da figura feminina. 
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Luanda, não faltam os espaços de discussão e confronto de ideias: a barbearia de 

Caninguili (representação simbólica de locais concretos de convívio) e os inúmeros 

jornais publicados em Luanda, que tiveram um papel determinante na tomada de 

consciência da perda de identidade cultural e na consequente procura de uma identidade 

política. O desenvolvimento da imprensa foi crucial para a criação de ideias novas e 

para lançar as bases das consciências nacionais, numa dinâmica em que a língua detém 

um papel fulcral (Anderson, 2005: 65-75)
24

, constituindo-se como um meio privilegiado 

de construção das comunidades imaginadas.  

Em A Conjura, as personagens reuniam-se na ŖLoja de Barbeiro e Pomadas 

Fraternidadeŗ, pertença de um curioso mulato benguelense, recentemente chegado a 

Luanda, com um não menos curioso nome: Caninguili, o mesmo nome que alguns 

povos do interior de Angola dão a um pássaro. Este pássaro, a mais pequena de todas as 

aves, e personagem principal de vários contos da literatura oral angolana, consegue, 

com o seu canto ensurdecedor, afastar os predadores e proteger as outras espécies do 

reino animal
25

. Tal como a ave, este homem, apesar da sua pequenez física, congrega, 

pela força da sua palavra, as vontades de um povo porque, como o refere o narrador na 

última frase do romance, Ŗo barbeiro tinha a sustentá-lo a maior força do mundoŗ (Conj: 

203), a força da razão, da justiça, da liberdade, da igualdade e da palavra, os ideais que 

nortearam as vontades dos filhos-da-terra, homens da geração de 90, cujos nomes 

preenchem as páginas de A Conjura, heróis nacionais porque pioneiros da 

                                                 
24

 Anderson aponta, para tal, três razões distintas: porque a língua de imprensa permitiu esbater as 

diferenças linguísticas levando a que os membros de uma mesma comunidade nacional se sentissem 

ligados pela imprensa; porque conferiu à língua uma fixidez que lhe imprimiu um cunho de antiguidade; 

porque a imprensa conferiu à língua utilizada um poder diferenciado do das outras línguas. 
25

 Nos contos de literatura oral, o caninguíri ou caninguili em dialecto bailundo, considerado a ave mais 

pequena do reino animal, desempenha um papel protector, como por exemplo no conto ŖO passarinho 

caninguili e o gafanhotoŗ (Santos Júnior, 1971) conta a forma astuciosa e corajosa como o caninguili 

salvou o ninho do cachindjondjo, onde um gafanhoto se tinha instalado, assustando o intruso apenas com 

o seu canto.  
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independência de Angola.
 
Não era pois inocente a homonímia; as analogias entre o 

barbeiro Caninguili e a ave com o mesmo nome são evidentes, confirmando-se, segundo 

o nosso narrador, a crença Ŗdos antigos jagasŗ para quem Ŗos nomes dão o serŗ (Conj: 

40)
26

. 

Nos dois romances de Agualusa do nosso corpus verificamos assim existir um 

mesmo e particular modo de inscrição da angolanidade que, a par de uma evidente 

pesquisa de fontes históricas e jornalísticas, procura a afirmação da identidade nacional 

num processo que designaremos, na esteira de Isabel Pires de Lima, como de 

crioulização (Lima, 2000: 83), que se consubstancia num certo privilégio dado à 

narração de episódios ou momentos de maior intervenção e protagonismo da 

intelligentsia angolana de final do século XIX, composta sobretudo por mestiços. Se em 

A Conjura temos, como anteriormente referimos, o relato das primeiras e determinantes 

contestações ao poder colonial, o tempo revisitado em Nação Crioula é não menos 

significativo. O entrecho encena a desestruturação do processo colonial, iluminando os 

enredos e os intervenientes que tornaram possível o aparecimento dos movimentos 

abolicionistas e a construção da República no Brasil.  

Em A Gloriosa Família de Pepetela, o discurso sobre a História, sobre 

acontecimentos factuais decorridos no século XVII, ocupa o lugar central da intriga. 

Através do olhar e da narração do criado mudo de Baltazar Van Dum, vamos 

acompanhando a vida desta família. Com efeito, Baltazar, comerciante flamengo, 

imigrante em Portugal, acompanhou os primeiros colonos portugueses, instalando-se em 

Luanda, aí constituindo família com uma mestiça. Flamengo de nacionalidade mas 

português de hábitos, crenças e coração, vê-se numa situação muito delicada aquando da 

ocupação holandesa do território. A família de Baltazar (a de casa e a da sanzala) 

                                                 
26

 Voltaremos a esta questão em III. 1. 
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constitui-se como a imagem da própria sociedade angolana, dividida entre uma efectiva 

miscigenação, a par de uma forte componente discriminatória de índole racista, fazendo 

do tráfico de escravo a sua fonte de rendimento. É justamente um desses indivíduos, 

oriundo do lugar mais insignificante na fortemente hierarquizada sociedade colonial, 

que assume o papel de condutor da efabulação. Quase relegado à condição de não-ser 

(não tem nome, ninguém lhe dirige a palavra, não é tido em conta por ninguém), é no 

entanto o criado mudo de Baltazar, que revela maior preocupação na salvaguarda de um 

património nacional (facto que não podemos dissociar da circunstância de ser ele o 

narrador desta (sua) história) e tece os comentários mais contundentes acerca do que 

considera ser a ausência do Ŗsentido da Históriaŗ (GF: 120) por parte de quem exerce o 

poder na colónia, pondo em paralelo duas atitudes perante a História: 

 

Não é só curiosidade vã, eu tenho sentido da História e da necessidade de a 

alimentar, embora os padres e outros europeus digam que não temos nem 

sabemos o que é a História. Sou muito diferente do governador Pedro César de 

Menezes, que deixou se perderem todos os documentos de Luanda, até mesmo o 

foral assinado pelo rei a dar a esta sanzala grande galões de cidade. […] Assim 

se perderam todos os documentos da conquista e fundação da cidade […]. 

Depois somos nós que não temos sentido de História, só porque não sabemos 

escrever. Eu, pelo menos, sinto grande responsabilidade em ver e ouvir tudo 

para um dia poder contar, correndo as gerações, da mesma maneira que aprendi 

com outros o que antes sucedeu. (GF: 120-121)  

 

A estes dois posicionamentos face à História Ŕ o do governador que, apesar das 

responsabilidades institucionais que tinha, nada fez para proteger documentos do maior 

valor histórico para a cidade, e o do criado de Baltazar, que assume a missão de 

preservar a história do seu dono (e por analogia a história da cidade) Ŕ o texto de 
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Pepetela contrapõe um terceiro, que surge por intermédio da presença diegética de 

Cadonerga. A apropriação diegética desta personagem referencial reveste-se de grande 

importância para a discussão da problemática em apreço. Cadonerga é desde logo 

apresentado como um jovem soldado, Ŗconhecido pelo Řsegundo Camõesř, por andar 

sempre com um caderninho a tomar notas, talvez a fazer poemasŗ (GF: 41), no dizer do 

narrador. Ora o leitor, porque já foi confrontado com um excerto da crónica de 

Cadornega
27

 que introduz o corpo do romance, possui dados que lhe permitem adivinhar 

nesse comentário um registo pouco valorativo relativamente à personagem, que se vai 

confirmando ao longo da narrativa com expressões depreciativas como Ŗo tomador de 

notasŗ (GF: 69), que recaem quer sobre a personagem quer sobre as suas ocupações. A 

presença de Cadornega em casa de Jacinto da Câmara, onde Baltazar e dois dos seus 

filhos o encontram, é pretexto para a problematização do terceiro modo através do qual 

se revela o Ŗsentido da Históriaŗ. Depois de discutirem a situação política de Luanda, 

ocupada pelos holandeses, a conversa volta-se para as actividades do cronista: 

 

― Diga-me, senhor alferes. Falou em registar por escrito o que vai 

observando. Está a escrever um livro sobre estes acontecimentos? 

― Ainda não. Por enquanto, só tenho apontamentos dispersos. Penso 

contar a história heróica dos portugueses nesta terra, desde a fundação da cidade 

de Luanda. Por isso pergunto detalhes aos que viveram as coisas e registo o que 

me contam. 

― E vai apresentar o governador da maneira como fala dele entre 

amigos? Porque li algumas crónicas e até poemas sobre reis e heróis de Portugal, 

que só cantam coisas sublimes e grandiosas, como se não existissem as menos 

gloriosas. [...]  

                                                 
27

 Trata-se de História Geral das Guerras Angolanas, por muitos considerada a primeira grande 

documento da historiografia angolana. Veja-se (Venâncio, 1993); (Tavares, 1998, 2008); Vieira (2008b). 
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― Chega a ser uma questão moral. Se escrevo sobre as grandezas de 

Portugal, como posso contar as coisas mesquinhas? Não, essas ficam no tinteiro, 

pois não interessam para a história. Será necessário saber interpretar a crónica. 

Personagem que não aparece revestida de grandes encómios é porque não 

prestava mesmo para nada e só o pudor do escritor salvaguarda a sua memória. 

Assim se tem feito, assim deve ser. 

― E então Sottomayor como ficará? ― insistiu Ambrósio. 

― Depende do futuro. Como o homem que nos faz retomar Luanda e 

portanto um herói sem mácula. Ou o homem que nos empurrou para a perda 

total. Neste último caso, não haverá crónica. (GF: 269) 

 

Uma leitura da crónica de Cadonerga permite-nos verificar que, tal como 

prometera a personagem de Pepetela, o escritor pouca importância concedeu ao papel de 

Sottomayor nos destinos de Angola, dedicando-lhe apenas uma dezena de páginas dos 

três volumes que compõem a obra
28

, verificando-se pois uma coincidência entre os 

intentos e os objectivos enunciados por Cadornega-personagem de ficção e a prática de 

Cadornega-cronista do reino. Esta conformidade entre o dizer (da personagem de 

ficção) e o fazer (do indivíduo historiador) incita o leitor a não duvidar da definição de 

crónica apresentada, que ao invés de se anunciar como um relato tão objectivo quanto 

possível de factos comprovados é antes o resultado de escolhas e juízos de valor, 

competindo ao leitor a tarefa de preencher os espaços deixados em branco pelo cronista. 

Em suma, compete-lhe efabular, ou seja, é concedido ao leitor do documento 

historiográfico um poder semelhante àquele que o criado de Baltazar a si próprio se 

outorga sempre que alguma informação lhe é sonegada:  

 

                                                 
28

 A referência a Sottomayor e ao seu governo de Luanda surge quase exclusivamente no primeiro 

capítulo da quarta parte do primeiro tomo da obra de Cadornega. Ver Cadornega (1972: 379-392). 
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Tudo o que possa vir a saber do ocorrido dentro do gabinete será graças à 

imaginação. [...] Um escravo não tem direitos, não tem nenhuma liberdade. 

Apenas uma coisa lhe não podem amarrar: a imaginação. Sirvo-me sempre dela 

para completar relatos que me são sonegados, tapando os vazios. (GF: 14) 

 

Em O Desejo de Kianda, mais do que a construção identitária de personagens 

individuais, gostaríamos de destacar a tensão vivida por um colectivo: os 

moradores/desalojados dos prédios do Kinaxixi que paulatinamente vão ruindo. É esse 

conjunto de luandenses que vai protagonizar a problemática busca identitária, dando 

corpo ao progressivo questionamento da angolanidade. Como bem viu Inocência Mata, 

Ŗa reconstrução [da memória da nação] faz-se da tensão entre a memória do saber 

ancestral e o saber da memória ancestralŗ (Mata, 2002: 48) paradigmaticamente 

representados por Kalumbo (a memória do saber) e Arnaldo Santos e Luandino Vieira 

(o saber da memória). Ao contrário dos dirigentes políticos que tiraram enormes 

dividendos da independência (financeiros, sociais e políticos), metonimicamente 

representados por Carminda, os desalojados, que se concentram nos escombros no 

Kinaxixi, vivem em constante precariedade. A análise que fazem do estado social do 

país devolve uma imagem acutilante da diferença entre os dois grupos de angolanos, 

dando voz a uma consciência crítica que põe a nu Ŕ à semelhança dos seus próprios 

corpos que desnudam como forma de protesto Ŕ as incongruências e as injustiças da 

sociedade angolana. As denúncias contribuem para a constituição de imagens de 

identidade de dois grupos distintos: o negro dirigente e o negro explorado (por todos 

quantos o podem fazer). Ao grupo dos não privilegiados pertence Honório que mais do 

que a miséria em que vive, lamenta o facto de não poder, também ele, explorar os seus 

conterrâneos:  
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ŕ Comé que faz um pequeno funcionário como eu para arranjar algum 

suplementar? Se tivesse direito a carro de serviço, utilizava o carro como táxi, 

arredondava o salário. Se estivesse numa repartição, exigiria um preço para 

passar um certificado ou um atestado, se fosse professor, vendia os pontos de 

exame os alunos. Não é o que se faz? (Kianda: 91) 

 

No excerto, a personagem não condena a corrupção que na sua opinião percorre 

grande parte da sociedade angolana, que não apreende como uma prática condenável, 

mas antes como uma característica nacional. É seu entendimento que a solução para o 

colapso do país, representado emblematicamente pelo desmoronamento dos prédios, 

passa pela rejeição das heranças deixadas pelo colonizador, a que atribui a origem dos 

grandes males que atingem a sociedade, e por um regresso às origens. Em defesa da sua 

tese, apresenta o exemplo das organizações políticas, que considera desadequadas à 

cultura nacional porque, segundo explica, Ŗjá somos muitos a pensar que isso de 

partidos talvez esteja bem para a Europa, foi lá onde foram inventados, mas que aqui 

precisamos de outras formas mais nossas de organizaçãoŗ (Kianda: 114). 

Em romances tão fortemente marcados pela demanda e apreensão da 

angolanidade, o questionamento identitário constrói-se através da pesquisa 

historiográfica numa revisitação do passado e das suas narrativas e de uma reflexão 

sobre alguns acontecimentos decisivos da História nacional angolana, onde o texto 

romanesco surge como um documento social, espaço privilegiado da desconstrução dos 

discursos oficiais, ou tidos como tal, dessa mesma História. A interrogação da 

angolanidade constrói-se em narrativas de tempos de crise, pondo em cena personagens 

que vivem de modo problemático os valores e as contradições de momentos fulcrais da 

definição identitária dos angolanos, tema que procuraremos analisar no próximo 
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capítulo deste estudo. Estes textos, alicerçados sobre uma tensão dialéctica, que é 

simultaneamente um compromisso, entre a captação da realidade social e a sua 

reconstrução inventiva, lançam novas luzes sobre a sentença final do narrador de 

ŖEstória do ladrão e do papagaioŗ, que declara: ŖE isto é a verdade, mesmo que os casos 

nunca tenham passadoŗ (Luuanda: 122). 
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3. História e tempos revisitados 

 

 

Neste capítulo propomo-nos proceder à análise das obras do nosso corpus, no 

que à apreensão do tempo diz respeito, incidindo em particular na sua relação com os 

ideários subjacentes à construção de mitos das origens da nacionalidade. Como 

procurámos demonstrar nas páginas anteriores, a entidade nação é um dos modos 

primordiais de identificação colectiva da contemporaneidade (apesar da tão anunciada e 

discutida morte da nação
1
), e nessa medida pretendemos perceber o modo como ela se 

manifesta nos textos em análise, ou seja, a relação entre a literatura e esse projecto 

identitário, configurado em torna da entidade Ŗnaçãoŗ. 

Como demonstrou Ricœur, o tempo, ou antes, a experiência temporal, é uma 

componente decisiva da construção da narrativa, uma vez que  

 

lřenjeu ultime aussi bien de lřidentité structurale de la fonction narrative que de 

lřexigence de vérité de toute œuvre narrative, cřest le caractère temporel de 

lřexpérience humaine. Le monde déployé par toute œuvre narrative est toujours 

un monde temporel. […] le temps devient temps humain dans la mesure où il est 

articulé de manière narrative; en retour le récit est significatif dans la mesure où 

il dessine les traits de lřexpérience temporelle. (Ricœur, 1983: 17) 

 

                                                 
1
 A morte da nação é, nomeadamente, preconizada por Breuilly (1982) e Hobsbawm (1998). 
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Assim, o carácter incontornável do tempo e a sua intrínseca ligação com a 

narratividade surgem como constatações consensuais no que à análise do tecido 

romanesco diz respeito, quer estejamos a considerar os vários planos temporais (o 

tempo da história/o tempo do discurso) sobre os quais se urde o entrecho, quer 

consideremos a inscrição da narrativa num tempo/mundo histórico que também dela faz 

parte. Queremos com esta designação Ŕ tempo/mundo histórico Ŕ referir-nos ao papel, 

desempenhado pela literatura, de resgate, apropriação e mitificação do passado da 

nação, que se assume como instrumento de construção e afirmação da nacionalidade, 

papel que se estende à generalidade das literaturas, e de modo mais premente às de 

países que sofreram ocupação territorial. É, portanto, em torno das interacções entre 

estas diversas dimensões do tempo que este capítulo se constrói, na tentativa de 

apreendermos as suas várias concretizações discursivas. 

Os mitos históricos, no dizer de António José Saraiva, Ŗsão uma formação de 

consciência fantasmagórica com que um povo define a sua posição e a sua vontade na 

história do mundoŗ (Saraiva, 1981: 9), identificando de seguida a cruzada como o 

primeiro mito colectivo português. Ora, a mitificação das origens de uma nação 

apresenta-se sempre como resultado de um propósito de enaltecimento da realidade que 

constitui os fundamentos da memória histórica e colectiva. Pedro Calafate observa que 

Ŗos povos para se libertarem da primazia de outros que lhes estão mais próximos, tanto 

no espaço como no tempo, apelaram à maior dignidade dos tempos antigos com os 

quais estabeleceram relações de continuidade e mesmo de dependência fundadoraŗ 

(Calafate, 2000: 314). No caso das nações que nasceram de um processo de luta 

anticolonial, acresce a essa circunstância uma segunda não menos importante: a de a 

construção das identidades se fazer contra, ou antes, em confronto com a que o poder 

colonial configurava e pretendia impor.  
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Em relação à realidade angolana e no que à literatura diz respeito, verificamos 

que o passado e a sua valorização constituem matrizes de significado a que os autores 

regressam e onde buscam incessantemente os motivos de efabulação. Maria Alzira 

Seixo, num interessante estudo sobre a questão temática em literatura, observa que  

 

o tema é extraterritorial em literatura, isto é, pertence a um reservatório cultural 

e experiencial dos comportamentos e situações que as letras e a arte têm a 

capacidade de actualizar, por um lado, e, por outro lado, engendra ao mesmo 

tempo uma textualidade específica, através da máquina semântica que põe em 

movimento, lexematizando a sua virtualidade cultural no discurso praticado. 

(Seixo, 2001b: 468) 

 

Lembremos, a título de exemplo, que o primeiro movimento contestatário 

angolano, protagonizado pela elite crioula de finais do século XIX, é o tema central de 

A Conjura e elege como palavra de ordem ŖVamos descobrir Angolaŗ
2
, e que, no século 

seguinte, o movimento intelectual e político que se constituiu em torno da Casa dos 

Estudantes do Império
3
 defende o retorno às origens como modo de identificação 

                                                 
2
 A utilização do verbo Ŗdescobrirŗ é particularmente significativa uma vez que, remetendo para a 

necessidade epistemológica de (re)conhecimento da cultura de um território que aspira à condição de 

nação, fá-lo apropriando-se, de modo subversivo e de alguma forma perverso, de uma expressão de 

grande simbolismo, muito marcada ideologicamente. Com efeito, o termo Ŗdescobrirŗ remete de imediato 

para o tempo áureo da construção do império colonial, aquele que justamente estes intelectuais intentam 

derrubar. 
3
 Luandino e Pepetela participaram no projecto, nomeadamente com a publicação de textos na revista 

Mensagem (Ferreira e Amarílis, 1996). Luandino apresentou pequenas narrativas e poemas já assinados 

com o pseudónimo literário que viria depois a adoptar definitivamente, ou, em casos mais raros, com a 

assinatura de José Graça (abreviando o seu nome de baptismo: José Vieira Mateus da Graça). A primeira 

participação de que encontrámos registo surge em 1958 no nº 3 do ano I e é o famoso poema ŖCanção 

para Luandaŗ, que apresenta algumas variações quando comparado com versões posteriormente 

publicadas, que não podemos, no âmbito deste trabalho, analisar, mas a que esperamos poder regressar 

num outro contexto de estudo. O último contributo surge em 1964, no nº 1 do ano XVI, com um conto. 

Por seu turno, Pepetela publica um único texto em 1962, no nº 2 do ano XIV da Mensagem, uma pequena 

história com o título ŖVelho Joãoŗ, assinada por Artur C. Pestana, num espaço da revista dedicado aos 

jovens autores sintomaticamente intitulado ŖSecção dos novosŗ. 
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cultural dos angolanos
4
. Assim, o projecto de independência que mobilizara esses 

escritores desenvolve-se em torno do desejo da recuperação de tradições e de resgate do 

passado, contrariando o processo de desvalorização e apagamento do património 

cultural autóctone a que o poder colonial submeteu os dominados, política que se 

consubstanciava de modo pleno na criação da figura do assimilado
5
.  

Neste movimento parece caber aos escritores a tarefa de preencher os espaços 

deixados em branco pela herança colonial na história da nação (Chaves, 2004: 142). A 

recuperação do património cultural dos dominados apresenta-se-nos como uma 

experiência de renovação, e surge como um passo essencial do caminho que conduz à 

libertação, numa dinâmica que sustenta os alicerces de uma literatura orientada pelo 

anseio de (re)conhecimento do próprio ser nacional, em consonância com o projecto de 

libertação. Assim, o resgate do passado, como forma de interpretação global ou parcial 

do país, é tido como um passo essencial na conquista identitária, e encontra em Fanon 

uma das vozes mais contundentes na defesa da redescoberta e da divulgação do passado 

autóctone. Para o escritor nascido na Martinica, Ŗla plongée dans le gouffre du passé est 

condition et source de libertéŗ (Fanon, 1964: 50). Também Luandino Vieira reconhece 

que a literatura angolana se caracteriza pelo apego às tradições, aos valores da 

angolanidade, e que essa circunstância, a que chama intervenção cívica, marca a 

literatura desde o século XIX até à actualidade. Nos novos escritores reconhece esse 

espírito cívico, que se revela no desejo de Ŗ[dar] testemunho de sua época. Das 

                                                 
4
 Esta questão foi amplamente estudada, existindo uma vasta bibliografia de referência de que destacamos 

Venâncio (1993), Laranjeira (1995a).  
5
 Mário Pinto de Andrade e Marc Olivier (1971) procedem a um estudo da história do país, dando 

particular atenção à questão do assimilado. Aí, analisam os discursos de Marcelo Caetano que deram 

origem à classificação das populações autóctones da qual resulta o referido estatuto. Nos anos de 1953 e 

1954, Marcelo Caetano explana reiteradamente as suas teorias racistas, que tinham por objectivo justificar 

a necessidade da presença europeia/portuguesa em África para Ŗorientarŗ os africanos, apresentando para 

tal uma classificação da população autóctone das colónias segundo parâmetros específicos: o grau de 

cultura, o grau de desenvolvimento das necessidades, o modo de procura dos bens, em que o critério é o 

da aproximação à civilização europeia (Andrade et alii, 1971: 32). Regressaremos a esta questão em II.2. 
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inquietações, dos desassossegos, das incertezasŗ (Vieira, 2008a: 289). É ainda Luandino 

quem estabelece de modo claro e assumido o carácter político que em se fundam as suas 

obras literárias, explicando que 

 

a raiz de tudo é o homem, e o fim do meu trabalho literário é, em última 

instância, chegar ao fundo que me seja possível. Já onde eu possa chegar com o 

trabalho literário, de perceber quem é o homem, não essa entidade abstrata [sic], 

mas o homem angolano […] porque o que está mais profundo em cada escritor 

angolano é essa tentativa de perceber quem somos, o que é isso de angolano. [...] 

E nesse sentido é que o meu trabalho literário é um trabalho político-literário. 

(Vieira, 1997b: 19-20) 

 

Particularmente em contexto pós-colonial, o regresso ao passado transforma-se 

em experiência de reinvenção identitária, num processo sustentado por dinâmicas 

antagónicas, que oscilam entre a negação de mitos e estereótipos legados pela literatura 

colonial
6
 e a recuperação ou criação de símbolos, tempos e espaços míticos. As obras 

surgem como espaço privilegiado de busca identitária num processo de mitificação de 

um tempo genesíaco, que se alicerça sobre a tomada de consciência e apropriação de 

acontecimentos, personagens, espaços e tempos pretéritos ou actuais, com o objectivo 

de construir aquilo que Eduardo Lourenço designa como Ŗmemória mitificadaŗ 

(Lourenço, 1999: 59), e que se articula com o conceito de Ŗcomunidade imaginadaŗ, tal 

como Anderson o propõe para encarar a ideia de nação
7
. Tal como observa Inocência 

Mata, a nação que nas páginas da actual literatura angolana toma forma é Ŗum corpo 

                                                 
6
 Sobre este assunto veja-se o interessante estudo de Lilyan Kesteloot Les écrivains noirs de langue 

française: naissance d‟une littérature que, apesar de se centrar noutro objecto de estudo, tece argumentos 

válidos para a compreensão do colonialismo português em Angola (Kesteloot, 1977).  
7
 Veja-se igualmente Kenny (1999); Confino (1997). 
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fracturado, dilacerado por Řdissensosř, crises e guerrasŗ (Mata, 2008: 82) onde se fazem 

ouvir as várias vozes que compõem a nação angolana.  

Neste processo, o papel preponderante do escritor (historiador ou romancista) na 

construção e organização da narrativa é uma questão reiteradamente discutida e sobre a 

qual parece recair um cada vez maior consenso
8
. Georges Lefebvre refere, a esse 

propósito, que Ŗlřhistoire est bel et bien un choixŗ (Lefebvre, 1971: 19), realçando deste 

modo o lugar que a memória e as opções do autor jogam na reconstituição dos factos 

que integram a vida de toda e qualquer sociedade. Por seu turno, Eduardo Coutinho, a 

propósito da estreita relação entre discurso literário e identidade nacional, leva mais 

longe este raciocínio, defendendo que as literaturas são construções onde se joga a 

elaboração de uma nação. Chama a atenção para o facto de as nações serem 

 

criadas em contextos específicos e ligados a interesses políticos de grupos 

determinados, e as literaturas nacionais [serem] construções elaboradas para 

respaldar a identidade de uma nação, conferindo-lhe um status cultural 

necessário para a sua projeção na arena das disputas internacionais. (Coutinho, 

2000: 517) 

 

Ora, dando continuidade à análise que desenvolvemos no capítulo anterior, 

parece-nos do maior interesse ler o discurso romanesco à luz deste raciocínio. É, pois, o 

desejo de compreender, nas obras por nós seleccionadas, as escolhas de organização 

temporal das narrativas, de personagens e de acontecimentos que nos leva a empreender 

esta leitura, tentando demonstrar como essas decisões contribuem para a criação de uma 

imagem da identidade nacional angolana pelo viés da representação de mitos genesíacos 

da nacionalidade, em textos que nas páginas de ficção encontram um espaço de 

                                                 
8
 Sobre esta questão ver Ricoeur (1985), White (1992), Angenot (1992).  
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legitimação romanesca de um passado, ou de um presente, aí construindo um discurso 

mítico, aquele que funda a realidade dizendo-a (Lourenço, 2005: 35) ou, pelo contrário, 

desmistificante
9
. Por outro lado, cremos que uma leitura das narrativas do nosso corpus 

em cotejo com a restante obra dos seus autores nos permitirá destacar linhas constantes 

de pensamento, encontrar dominantes temáticas, que se constituem como os alicerces 

sobre os quais se constrói a imagem da nação, que cada um deles pretende dar. Se a 

escrita de Luandino, comprometida e empenhada ideologicamente, nos dá a observar 

uma nação em devir
10

, que busca a sua identidade na luta contra o colonizador, as 

narrativas de Pepetela, retratando quer a fase de ocupação colonial e sua contestação, 

quer o período pós-independência, estão marcadas por uma visão acutilante e 

desapiedadamente crítica através da qual a nação é descrita. Em Agualusa, 

reencontramos uma intencionalidade crítica no modo de retratar a sociedade, mas que 

parece estar subordinada à transmissão de uma mensagem transversal ao conjunto dos 

textos. A nação que Agualusa descreve está marcada na sua essência pela mestiçagem, 

apresentando-se o diálogo cultural triangular (Angola Ŕ Brasil Ŕ Portugal) como o modo 

maior de concretização da sua identidade.  

As obras do nosso corpus foram escritas em momentos bem distintos, marcados 

por acontecimentos, ideologias e políticas assaz diversos, e retratam diferentes 

momentos da história da nação, questões estas que se encontram inscritas nos textos, 

condicionando quer a sua produção, quer a sua recepção. Eduardo Lourenço, num 

conhecido ensaio subordinado à discussão da Ŗimagem e miragem da lusofoniaŗ, 

observa que Ŗtodos os povos e culturas são multiplicidade de Řtemposř sendo estes que 

                                                 
9
 Utilizamos esta noção na acepção de Eduardo Lourenço (alargando-a ao espaço cultural angolano), que 

define o discurso desmistificante como aquele Ŗque no interior da nossa cultura não vive da exaltação e 

culto de um momento privilegiado da nossa existência histórica nele sublimada, mas de impugnação da 

mitologia épicaŗ (Lourenço, 2005: 35).  
10

 Do ponto de vista político-internacional o país retratado nas suas obras ainda não existe formalmente 

porque ainda não se tornou independente do poder imperial. 
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condicionam a relação com o futuroŗ (Lourenço, 1999: 63). Os romances por nós 

seleccionados para esta análise, como procuraremos demonstrar, constituem-se como 

presentificações de memórias de acontecimentos que, mais do que lembranças de 

tempos passados, são sobretudo modos de compreensão que o presente tem do passado. 

Neste contexto, as histórias assumem-se, não como o registo de acontecimentos, mas 

como um meio de compreender o modo como tem sido continuamente reconstruída a 

relação entre o passado e o presente e como os mitos com base no passado condicionam 

a representação do e no presente.  

Luandino assume uma posição porventura singular no panorama literário de 

Angola, optando por centrar as suas narrativas num único tempo histórico. O carácter 

selectivo assume-se, nesse escritor, como um regresso insistente a um só e preciso 

período da história angolana, a luta de libertação nacional, narrando acontecimentos nos 

quais participou activa e comprometidamente, e que alteraram a configuração 

institucional e política de Angola. É deste modo que fala das suas opções temáticas:  

 

Por isso é que digo que deve ser difícil eu um dia escrever sobre qualquer coisa 

dos anos 76. […] Mas a partir do golpe
11

, é uma realidade sobre a qual eu actuo 

mas da qual eu já não faço parte, no sentido de viver as coisas. Certamente não 

serei escritor da fase de depois da independência. (Vieira, 1980: 76) 

 

Deste modo desassombrado, Luandino enuncia claramente a temática dominante 

da sua obra: a guerra que conduziu à independência. Laura Padilha chama a atenção 

para a questão da nomeação da guerra que colocou frente a frente o poder colonial e os 

povos subjugados por esse mesmo poder. A duplicidade do olhar que lhe dá nome, o do 

                                                 
11

 Luandino refere-se ao golpe ocorrido em Maio de 1977 desencadeado por um grupo dissidente do 

MPLA de uma grande violência, que viveu na qualidade de alto responsável governamental. 
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dominador ou o do dominado, reflecte de modo pleno e contundente as posições 

antagónicas de uns e outros, designando-a ora como guerra colonial ora como guerra de 

libertação nacional, consoante o lado da luta que ocupam (Padilha, 2004). A este 

propósito, Roberto Vecchi observa que o excesso de nomes (ao conjunto anterior 

acrescenta outras designações: guerra de África ou guerra do Ultramar) corresponde, de 

facto, à falta de nome que faz desta guerra Ŗuma guerra sem nomeŗ (Vecchi, 2010: 16), 

naquilo que designa como um Ŗnomicídioŗ
12

, acrescentando que este paradoxo 

onomástico constitui-se como signo de uma Ŗhistória que resiste a encontrar os seus 

nomesŗ (Vecchi, 2010: 16). É, pois, o período da guerra de libertação que o autor retrata 

incessantemente ao longo de toda a sua obra, procurando retratar a existência dos 

desfavorecidos (negros, brancos ou mestiços), que contra o poder colonial se rebelaram. 

O facto de a sua escrita privilegiar esse período específico da História de Angola 

constitui-se como um contributo literário para a construção de Ŗuma comunidade 

imaginadaŗ, na designação de Benedict Anderson, na medida em que o regresso 

obsessivo a esse tempo eleva-o à condição de período fundador da angolanidade, já que, 

como Lúcia Sá recorda, Ŗna história oficial das ex-colônias [sic] a independência é 

sempre um momento de fundação, que marca o fim de uma velha ordem Ŕ a opressão Ŕ 

e o começo de uma nova Ŕ a liberdadeŗ (Sá, 2006: 249). É também esta a Ŗliberdadeŗ 

que vimos Fanon privilegiar, e ela é sem dúvida um princípio determinante destas 

reflexões literárias. 

Apesar de se centrarem num mesmo momento da história da nação, 

apresentando a narração dos esforços de luta contra o poder colonial e a favor da 

independência nacional, os dois romances sobre que escolhemos centrar a nossa análise 

                                                 
12

 Esta noção foi apresentada numa conferência proferida no âmbito do Colóquio/Debate ŖOs filhos da 

Guerra Colonial Ŕ Pós-memória e Representaçõesŗ no Centro de Estudos Sociais em Lisboa em 14 de 

Junho de 2011.  
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apresentam uma subtil mas decisiva alteração de perspectiva, deslocando-se o olhar para 

outro espaço de batalha, que não o vasto e desfavorecido território dos musseques de 

Luanda. A alteração do espaço efabulatório não é uma questão de somenos importância 

na obra luandiniana, uma vez que estamos a falar de um autor considerado como um 

grande conhecedor das coisas de Luanda
13

, aquele que adoptou para seu o nome da 

cidade e que a elegeu como o espaço não só privilegiado mas até mesmo quase único 

(até à publicação de Kapapa), onde faz evoluir os entrechos das suas narrativas. Ora, em 

O Livro dos Rios, o leitor é conduzido pelas rememorações de Kene Vua, e com ele 

embrenha-se na floresta angolana, Ŗnas matas do Kialelu, naquele capim secoŗ (Rios: 

16-17), que o guerrilheiro considera ser o Ŗnosso espaço sagradoŗ (Rios: 54). É este o 

local que procura para se libertar do jugo infligido pelo poder colonial mas igualmente 

para o combater, ingressando no movimento de guerrilha e tomando armas contra os 

inimigos da terra angolana.  

A alteração que verificamos existir no espaço em que as narrativas dos dois 

romances evoluem não se estende ao tempo da história, havendo antes a fixação num 

único tempo, num retorno obsidiante aos momentos que antecederam a independência 

do país. Apesar de a narrativa de 1975 se apresentar como um longo monólogo 

retrospectivo (enquanto Mais-Velho se desloca pelas ruas de Luanda a caminho da 

igreja do Carmo onde repousa o corpo do seu irmão, vai recordando a sua vida no 

Makulusu), o recuo no tempo não excede duas décadas, o tempo que medeia entre a 

chegada a Angola da família de colonos e o funeral de um dos seus filhos, não havendo 

quase registo da existência passada em Portugal, aliás sistematicamente lateralizada, 

quando não ausente de toda a obra. Num romance que é da memória, o relato de Mais-

                                                 
13

 Assim se refere a Luandino o narrador de O Desejo de Kianda (Kianda: 47), questão a que 

regressaremos no capítulo II. 3. 
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Velho apresenta-se marcado pelos movimentos aleatórios e (in)voluntários do 

pensamento, em que uma recordação, uma palavra convoca e presentifica outras 

rememorações. O discurso organiza-se por entre cruzamentos de memórias 

desencontradas, que correspondem a flagrantes do passado vertidos para o discurso. A 

subversão da ordem linear do relato confere-lhe, a par do carácter fragmentado e 

descosido (questão a que regressaremos no capítulo III. 1), um intenso matiz de 

subjectividade. Laura Padilha considera que a escrita do romance deve-se a Ŗum regime 

de urgênciaŗ (Padilha, 2011: 306) num gesto de construção de um espaço literário de 

liberdade, constituindo-se como um puro fluxo de consciência alicerçado nas 

deambulações da memória fragmentada do narrador. A estética do fragmento é, como 

observa Vecchi a propósito da literatura da guerra colonial, um elemento comum à 

maioria das narrativas da guerra que Ŗatravés de um discurso […] tenta recompor o 

corpo estilhaçado da experiência, através do monólogo com um narrador hipertrofizado, 

que coagula tempos, espaços, figuras, traumasŗ (Vecchi, 2010: 96). 

O entrecho constrói-se sem que se encontrem indicações temporais claras, com 

datações precisas e inequívocas dos acontecimentos narrados. No entanto, algumas 

referências subtis perpassam no texto, dadas sempre de modo truncado e sem que se 

evidencie uma qualquer tentativa de conexão ou complementaridade com o 

anteriormente enunciado. Assim, encontramos uma primeira anotação no capítulo 

inicial, quando Mais-Velho fala da dor da mãe ao assistir e sobreviver à morte do filho, 

momento em que é referida a idade do irmão: ŖMas são essas as palavras de uma mãe 

que traz nove meses um filho no ventre e vinte e quatro anos no coração em todo o seu 

corpo, são essas as palavras que o espanto de existir enquanto esse filho está mortoŗ 

(NM: 18) [sublinhado nosso]. Por outro lado, várias referências do narrador permitem-

nos situar os acontecimentos na década de sessenta, localizando a acção no segundo 
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grande momento do caminho que conduziu à independência de Angola, uma época em 

que os ideais nacionalistas de independência se tornaram mais presentes, em que um 

conjunto de homens questionou o passado, pensou o presente e projectou o futuro 

(movimento temporal sobre o qual se alicerça a narrativa). O narrador recorda e relata 

conversas tidas com a mãe ou com um companheiro de infância, em que discutem os 

modos de construção da sociedade angolana, sobretudo a denúncia, por parte de Mais-

Velho, das práticas discriminatórias do colonialismo. Comentários como Ŗnão me 

venhas pedir para, daqui, do ano 1962, aceitar, na nossa terra de Luanda, aceitar, não 

venhas me pedir para compreender. Era a mentalidade da época, mas a época já lá vai e 

a mentalidade ficou e isso é que não pode serŗ (NM: 58) ou Ŗcomo vou te explicar que a 

verdade é mentira aqui, hoje, nossa terra de Luanda, 1961ŗ (NM: 51) remetem para 

momentos precisos da história de Angola, em que começaram a delinear-se as 

profundas mudanças que vieram a concretizar-se com a independência em 1975
14

.  

Quer se circunscrevam ao espaço eminentemente híbrido dos musseques
15

, quer 

se embrenhem no espaço amplo das matas e dos rios que envolvem o Cuanza, as 

narrativas luandinianas centram-se invariavelmente no período de luta e resistência que 

                                                 
14

 A conjugação das indicações temporais a que fazemos referência permite-nos igualmente datar, de 

modo aproximado, a chegada a África da família, que terá ocorrido nos anos trinta. Não pretendendo 

envergar por uma análise biografista da obra, não podemos deixar de verificar a grande coincidência que 

existe entre os factos narrados Ŕ não só neste romance como em toda a obra Ŕ, e os vividos pelo autor, 

entre ficção e vida real: a data de chegada a Angola da família de colonos (nos anos trinta); a tenra idade 

dos filhos do casal aquando da saída de Portugal (na narrativa Mais-Velho tinha seis anos, o autor três), a 

origem humilde da família em Portugal, habituados que estavam aos trabalhos árduos da terra. Na ficção, 

Mais-Velho desculpa a atitude colonialista da mãe com os tempos difíceis vividos em Portugal, dizendo 

Ŗés como tens sido sempre desde que vais começar apanhar azeitona dentro de invernos friosŗ (MN: 52), 

ora a referência à apanha da azeitona remete de imediato para a actividade agrícola dominante da zona de 

Ourém, cidade natal da família Mateus. Por outro lado, a presença do apelido Mateus na obra estabelece 

conexões com a biografia do autor e é, nessa medida, portadora de sentido. Na escolha do apelido familiar 

podemos adivinhar um desejo, ou talvez uma necessidade, de inscrição autobiográfica no tecido 

romanesco. Particularmente reveladora desse apego à narração de acontecimentos vividos pelo autor ou 

de personagens reais com as quais conviveu é a atribuição do nome do pai a uma personagem de O Livro 

dos Rios, Ŗum morto por engano: o sapateiro do Makulusu, Luanda, Joaquim Mateusŗ (Rios: 82), morte 

onde se inscrevem os equívocos, as falácias, em suma, as injustiças cometidas em nome de um ideário 

nobre, que vitimou culpados mas também inocentes. 
15

 Esta questão será objecto de análise no capítulo II. 3 deste trabalho. 
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antecedeu a proclamação da independência de Angola. Esta fixação num único tempo 

histórico, que ao longo das narrativas se vai completando e enriquecendo, contribui de 

modo decisivo para a construção de uma imagem mitificada de um tempo que se 

assume como genesíaco para o narrador, na justa medida em que nele reside uma das 

origens da moderna nação angolana. Se o olhar retrospectivo se constitui como a 

estratégia discursiva nos dois romances em análise (a caminho do funeral do irmão, 

Mais-Velho (NM) enceta um longo monólogo/diálogo espectral, ocasião de revisitar os 

tempos da infância e juventude; Kapapa desenha o mapa da floresta mítica afirmando 

Ŗconheci rios. De uns dou relação; de outros memóriaŗ (Rios: 17)), essa estratégia 

concretiza-se entretanto de modo assaz diferente. A história contada por Mais-Velho é 

marcada por um inegável carácter retrospectivo, paradigmática e simbolicamente 

representado na reiteração da expressão Ŗno antigamenteŗ, que vai pontuando o 

discurso, a par de um registo intimista e confessional, que se constitui como reactivação 

do experimentado (Buescu, 2008: 179). Por seu turno, O Livro dos Rios apresenta uma 

arquitectura discursiva sustentada por uma ostensiva presença de intertextos literários e 

históricos (sob a forma de citações e alusões)
16

, reveladores de um aturado trabalho de 

pesquisa e investigação de fontes.  

Julgamos que devemos ler esse regresso incessante ao tempo da guerra de 

libertação como o reflexo de um apego a um tempo, simultaneamente histórico e mítico, 

da nação angolana que é ainda o tempo das vivências intensas da infância e juventude 

do autor; é a esse tempo que Luandino regressa continuamente. Através do olhar e das 

memórias dos narradores vai-se esboçando um retrato preciso e emotivo desse período 

de lutas contra o poder colonial. As suas narrativas constituem-se, pois, como uma fonte 

importante para a representação desse momento essencial da angolanidade, dando um 

                                                 
16

 Regressaremos a esta questão em III. 3. 
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contributo decisivo para a criação de uma imagem mítica do período de resistência 

contra o colonialismo, pondo em evidência a circunstância de que estamos perante 

construções literárias onde se joga a identidade da nação (Coutinho: 2000). Essa 

imagem mítica da nação angolana constitui-se e constrói-se a partir de interesses e/ou 

ideários políticos que atravessam a obra e que ora resgatam ora inventam parcelas de 

um passado. Com efeito, mais do que a reprodução exacta de acontecimentos 

efectivamente ocorridos, as obras de Luandino presentificam e actualizam um passado 

que, mesmo não tendo existido, podia ter existido. Relembremos o explicit, já 

anteriormente citado, do conto ŖEstória do ladrão e do papagaioŗ: ŖE isto é a verdade, 

mesmo que os casos nunca tenham passadoŗ (Luuanda: 122), que ganha uma outra 

dimensão em O Livro dos Rios, em que verdade e invenção, pesquisa e imaginação, 

andam lado a lado dando corpo a uma imagem mítica e mitificada das lutas de 

libertação. A par da consulta e citação de fontes historiográficas, das quais se destaca a 

obra de Cadornega, como teremos oportunidade de analisar, a efabulação constrói-se 

igualmente pela relação de acontecimentos apresentados como verdadeiros mas que de 

facto nunca existiram, tal como a Ŗeterna batalha do vau do Mbudiŗ (Rios: 90). O relato, 

longo e pormenorizado, de uma batalha inventada inserida num discurso que se 

apresenta como a relação daquilo que o narrador conheceu e viveu, num claro destaque 

do papel testemunhal da narrativa, vem colocar de novo a questão da relação entre o 

romanesco e a História, reforçando o lugar da imaginação e da criação literária na 

construção da identidade nacional. 

De modo diverso é empreendido o resgate do passado por Pepetela, num 

movimento oscilatório entre um discurso mítico, de onde nunca está arredada uma 

perspectivação crítica, e um discurso de forte e claro pendor desmistificante. Ana 

Mafalda Leite aponta Pepetela como um desconstrutor de mitos políticos angolanos, 
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procurando construir um novo mito cultural pelo resgate do passado mítico, que se 

constitui como Ŗuma das pontes para a construção da ideia de nação no país presenteŗ 

(Leite, 1997: 10). Julgamos, por nosso lado, que devemos modalizar tal perspectiva, 

uma vez que alguns dos seus mais recentes romances contradizem fortemente a 

intocabilidade do passado com o seu cortejo de tradições. Encontramos, por exemplo, 

em Jaime Bunda, Agente Secreto uma crítica mordaz ao aproveitamento de velhas 

tradições, tais como o recurso à feitiçaria para a resolução de conflitos ou problemas, 

com intuitos mercantilistas. Particularmente acutilante é o episódio em que T, o político 

corrupto, procura um feiticeiro para o ajudar a manter a sua confortável posição na 

sociedade luandense, onde coabitam práticas ancestrais (o recurso à feitiçaria) e 

discursos da modernidade (os receios da Sida e os cuidados de saúde). O kimbanda 

recebe-o no musseque onde mora, aplicando-lhe o Ŗtratamento de fechar o corpoŗ, para 

tal ordena-lhe: Ŗbaixa as calças e as cuecas, põe as mão no braço da cadeira, afasta as 

perna e fica quietoŗ (JB: 69). Perante a surpresa e preocupação do visitante que o 

questiona sobre o uso Ŗda camisinhaŗ retorque: ŖXê, cala a boca. Este é um enrabanço 

puramente bantoŗ (JB: 70). A cena denuncia o oportunismo dos que (ab)usam (d)as 

crenças populares em proveito próprio num claro desrespeito das tradições. 

O texto pepeteliano caracteriza-se por um permanente intento de reconstrução e 

recuperação da História de Angola, circunstância que leva Carmen Secco a atribuir-lhe 

a designação de Ŗcontador da História e das estórias angolanasŗ (Secco, 2002: 177), 

enquanto Mia Couto vê na sua escrita Ŗum sentido da nação, uma proposta de 

integração de tempos e espaçosŗ considerando, por isso, que ŖPepetela estava destinado 

a ser um desses seres de fronteira que contrabandeavam valores, histórias e fantasiasŗ 

(Couto, 2002: 76-77). A escrita de Pepetela caracteriza-se por uma conjugação de 

elementos oriundos de vários tempos da história de Angola, da tradição e da 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
90 

    

 

modernidade, do universo pré-colonial e do mundo colonial e pós-colonial, revelando 

uma preocupação de inclusão desses tempos num objecto de interesse e análise 

integrado: a escrita da angolanidade. A busca identitária empreendida é apresentada da 

seguinte forma pelo autor: 

 

Evidentemente, eu penso que a nossa literatura precisa de ir à tradição Ŕ e eu, 

sempre que posso, tento ir, procurar raízes. Isto é uma sociedade com muitas 

fontes Ŕ não só fontes propriamente africanas, mas que são diversas conforme as 

regiões, conforme as culturas e as etnias; mas, depois, toda a influência europeia, 

quer de Portugal, quer do resto da Europa, quer do próprio Brasil, etc. Há um 

caldear de culturas, aqui, e nós temos de ir procurando raízes daquilo que faz 

uma certa identidade. E aí, sim, aí é uma busca consciente de ir buscar certos 

valores, certos referenciais à cultura tradicional. (Pepetela, 1991: 812) 

 

Este compromisso com a reescrita da História da nação Ŕ privilegiando Ŗcertos 

valores, certos referenciaisŗ Ŕ é manifesto desde o primeiro romance que escreve. 

Mesmo se muito marcado pelo tempo histórico em que foi criado, As Aventuras de 

Ngunga
17

 não deixa de tecer uma reflexão crítica acerca das condições de vida dos 

guerrilheiros (Secco, 2002: 178), ao mesmo tempo que manifesta um compromisso 

claramente ideológico e até mesmo doutrinário. Esta intencionalidade vai-se entretanto 

esbatendo na justa medida em que a ironia (aliada por vezes à paródia, como acontece 

em Jaime Bunda, Agente Secreto e Jaime Bunda e a Morte do Americano) se assume, 

nos últimos romances, como uma das marcas características da produção narrativa de 

Pepetela. O tom disfórico, presente sobretudo a partir de A Geração da Utopia, ganha 

toda a amplitude em O Desejo de Kianda, romance onde se esboça um retrato 

                                                 
17

 Na génese desta narrativa está a intenção de produzir um texto educativo destinado aos jovens 

guerrilheiros, fornecendo-lhe uma história exemplar escrita em português de modo a iniciá-los na 

aprendizagem dessa língua. Sobre esta questão veja-se Massa (1989). 
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desapiedado da sociedade angolana da década de 90, quando depois de eleições o país 

entrou em guerra civil, provocada por intolerâncias mútuas entre os que ganharam nas 

urnas e os que nelas foram derrotados. Carmina Cara de Cu, a protagonista feminina da 

narrativa, surge como representação de parte da classe dirigente saída da independência, 

incapaz de respeitar os ideários de liberdade e igualdade que estiveram na génese da luta 

que empreenderam contra o colonialismo. Essa mesma classe é percebida como sendo a 

principal responsável do estado de ruína em que se encontra o país. Como forma de 

justificar as suas acções, que sabe serem condenáveis apesar de camufladas sob a 

bandeira dos dogmas partidários, CCC deturpa e subverte os ideais revolucionários, 

numa atitude que reencontramos, nomeadamente, na cena em que trava uma  discussão 

com João Evangelista, seu marido. Criticada por João, que a acusa de inércia perante a 

perseguição de angolanos devido a questões étnicas e a convicções políticas, 

lembrando-lhe o slogan do partido do governo a que pertence: Ŗjá esqueceste as lições 

antigas? Ŕ disse o marido. Ŕ É preciso sempre defender a unidade nacional, um só Povo, 

uma só Naçãoŗ, CCC contrapõe, com frieza e calculismo: ŖSão umbundu, deixaram de 

ser povo!ŗ (Kianda: 53). O comentário de João constitui-se como uma actualização dos 

ideais que nortearam o sonho da construção da nação angolana, que encontra no grupo 

de guerrilheiros entrincheirados na floresta de Mayombe uma amostra representativa
18

. 

O sonho nacionalista, construído em torno do ideário da unidade étnica, cultural e 

territorial, é substituído pelo desencanto, por via da traição de muitos dos seus 

mentores, metonimicamente representados por Carmina. A constatação da morte do 

                                                 
18

 A tentativa de unificação da nação é assumida desde logo como o grande objectivo do MPLA. Os 

discursos oficiais do partido do governa criticam as divisões sustentadas por crivos étnicos, condenando o 

tribalismo e defendendo a sua extinção. A construção da unidade nacional apesar das diferentes origens 

étnicas é o tema central de Mayombe , romance publicado em 1980.  
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sonho e da utopia
19

, dá lugar, no dizer de Isaura Oliveira, Ŗà desconstrução da utopia 

[…] marcada pela reivindicação de novos modelos políticosŗ (Oliveira, 2004: 10-11), 

que encontra eco no grito de revolta de Honório
20

, uns dos desalojados de Luanda, que 

veementemente recusa a organização em partidos, preconizando formas africanas de 

decidir e actuar na sociedade, caracterizadas pela espontaneidade e informalismo.  

É desta forma desassombrada que Pepetela vai traçando o retrato da vida em 

Luanda, uma cidade em ruína material (provocada pela queda sucessiva, silenciosa e 

inexplicável de prédios no Kinaxixi) e moral, causada pela ambiente de corrupção e 

pelos oportunismos que invadem os vários sectores da sociedade. Pelo recurso à 

estratégia discursiva da alegoria (questão a que regressaremos mais tarde), o narrador 

constrói um retrato onde a ruína é a imagem dominante, porque abarca as várias esferas 

da cidade e da sociedade. Ao longo da história, vai escrutinando grande parte das 

classes sociais e profissionais de Luanda, lançando sobre todas um olhar crítico e 

tecendo comentários mordazes, esboçando um retrato disfórico da sociedade 

contemporânea. As instituições visadas surgem pelo viés de personagens que se vão 

cruzando com os dois protagonistas ou que de algum modo participam do Ŗsíndroma de 

Luandaŗ
21

: antes de mais os políticos (a classe acerca da qual se tecem maiores críticas), 

que utilizam em proveito próprio os recursos do país. O casamento de CCC, membro 

destacado do partido, foi disso exemplo, uma vez que  

 

a Jota investiu no casamento. Foram feitas requisições às empresas estatais que 

controlavam a distribuição de pescado e marisco, às de frangos e carnes, às 

                                                 
19

 A dimensão utópica está na génese dos nacionalismos africanos, construídos à imagem e semelhança 

dos europeus, que faz dos primeiros, no dizer de Leela Ghandi, Ŗa poor copy or a derivation of European 

post-Enlightenent discourseŗ (Ghandi, 1998:114).  
20

 Veja-se capítulo I.2 deste trabalho. 
21

 Expressão eufemística empregue pela comunidade política e jornalística para designar a queda 

inexplicável dos prédios no Kinaxixi. 
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panificadoras, empresas de bebidas, etc. quantidade de produtos sem limites e a 

preços simbólicos. O local foi cedido gratuitamente. O conjunto musical era 

subvencionado pela organização, por isso tocava de borla. E a noiva arranjou 

uma missão de serviço fictícia a Roma, paga evidentemente pelo Estado, para 

comprar o enxoval. (Kianda: 12-13) 

As críticas estendem-se ainda aos juristas que Ŗsó se interessam pelo seu próprio 

discursoŗ (Kianda: 11), aos polícias que ao invés de proteger as pessoas dos prédios em 

ruínas e os seus haveres Ŗsão os primeiros a roubarŗ (Kianda: 42), e ainda aos 

académicos nacionais porque, incapazes de fazer investigação, recorrem aos colegas 

estrangeiros que, sem conseguirem qualquer resultado, regressam ao seu país Ŗtão 

ignorantes como antes, mas bronzeados por passarem largas horas na praia, com muitos 

dólares no bolso e uma promessa de futura medalha por cumprimento de missão 

internacionalista
22

 proletária em zona reconhecidamente perigosaŗ (Kianda: 16).  

À degradação social e à incompreensão generalizada do Ŗsíndroma de Luandaŗ 

escapa um reduzido número de personagens. Antes de mais Arnaldo Santos e Luandino 

Vieira, dois conhecidos escritores com os quais o narrador conversa numa esplanada do 

Kinaxixi, aprendendo com eles que a queda dos prédios é uma manifestação de Kianda, 

a deusa do mar angolana, que deste modo reclama a posse do espaço que era seu. 

Também uma criança, Cassandra, e o velho Kalumbo escapam à desorientação 

generalizada. Juntos interpretam o misterioso canto que se ouve sempre que um prédio 

rui. As quatro personagens que não são alvo da crítica mordaz do narrador surgem como 

símbolos de um mundo que não se deixou corromper pelo desejo de poder económico e 

social que parece dominar os intentos da generalidade das restantes personagens. Cada 

uma representa de modo diferente um contraponto ao desmoronamento físico (a queda 

dos prédios) e social (a corrupção dos dirigentes e a pobreza do povo) que caracteriza os 

                                                 
22

 A crítica faz-se ainda pela utilização do adjectivo Ŗinternacionalistaŗ em vez de internacional, cujo 

sufixo veicula um claro sentido depreciativo. 
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tempos narrados, sendo símbolos de esperança que contrariam o registo disfórico da 

narrativa.  

A criança e o velho simbolizam dois tempos da história de Angola. Enquanto a 

figura de Kalumbo remete para o passado, tempo da tradição e da origem mítica da 

angolanidade, que deve ser resgatada ao esquecimento a que o presente o votou, 

Cassandra representa a esperança que o futuro pode trazer se souber apreender e 

apropriar-se do legado desse mesmo passado. Por seu turno, os dois escritores 

presentificam a narrativa da ancestralidade, fazendo recair nela uma legitimação que 

advém do facto de serem considerados Ŗgrandes sabedores das coisas de Luandaŗ 

(Kianda: 47). A sabedoria do velho e a pureza da criança, a que se alia a memória dos 

escritores, que souberam ser guardiões das tradições Ŗdo antigamenteŗ, são os 

elementos sobre os quais os novos tempos da nação angolana se podem e devem 

construir.  

Ao contrário da referência aos dois escritores, limitada a uma única cena, a 

narração do aparecimento das misteriosas águas vai surgindo em textos que rasgam, 

interrompendo-a, a história de CCC e João Evangelista. Este discurso diferencia-se da 

mancha tipográfica normal pela utilização do itálico, como se o autor pretendesse desta 

forma marcar, na página, a separação de dois universos, duas dimensões, dois conceitos 

civilizacionais: por um lado o mundo concreto, político e europeizado, cuja narração 

tem por centro CCC e João Evangelista, por outro o mundo simbólico, sensível e 

tradicional centrado no fenómeno sobrenatural da formação da lagoa. A diferenciação 

da mancha gráfica surge como a representação textual do esboroamento do tecido social 

e simbólico, ambos marcados pela irrupção de elementos estranhos (a queda dos prédios 

e a história de Kianda) que abalam as estruturas quer textuais, quer sociais. Esse mundo, 

que tem por centro a figura de Kianda, situado para além do tangível, deixa-se 
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apreender e descobrir por duas personagens simbólicas: a menina Cassandra e o mais 

velho Kalumbo, refugiado do Cuanza, cego e desdentado, único, no entanto, capaz de 

descodificar as palavras do misterioso cântico, que Cassandra ouvia mas que, por ter 

nascido em Luanda e falar português, não compreendia. Estas duas personagens, 

presentes junto à lagoa, carregam múltiplas e interessantes cargas simbólicas. O 

desconhecimento, por parte de Cassandra, da língua dos seus antepassados, conhecendo 

apenas a língua do colonizador
23

, é o elemento decisivo que a impede de apreender o 

significado da mensagem de Kianda, que só consegue descodificar com a ajuda do mais 

velho, Kalumbo. Se, por um lado, e como vimos, estamos perante a figuração do 

passado, aqui representado pelo velho, a que se contrapõe um presente que já se projecta 

no futuro, corporizado na criança, temos igualmente toda a carga simbólica que é 

atribuída à figura do mais velho nas sociedades tradicionais africanas
24

, tida como uma 

instituição social (Kajibanga, 2000: 27), enquanto depositário e testemunha da memória 

cultural da nação. A presença de Kalumbo junto de Cassandra, que lhe vota um 

profundo respeito, reveste pois uma importância cultural, a de prossecução de uma das 

tradições mais arreigadas da cultura angolana: o respeito e veneração pela figura do 

mais velho. São por isso duas entidades capazes de amar, preservar e transmitir as 

tradições mais sagradas de um povo, porque representam a aliança primordial entre a 

sabedoria da velhice e a pureza da infância aliada à plena disponibilidade para 

perspectivar um futuro novo. Por outro lado, a diferenciação tipográfica instaura 

igualmente a separação de dois tempos: o presente marcado pela ruína e destruição 

física da cidade (real e alegoricamente presente na queda dos prédios) assim como pelo 

esboroamento do tecido social (o caos surge simbolicamente representado na anarquia 

                                                 
23

 Esta questão será objecto de análise em III. 2. 
24

 Tema que retomaremos em III. 1. 
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instalada nas ruas da cidade por onde vagueiam nus os moradores desalojados), e um 

tempo em devir que se constrói pela recuperação das tradições e mitos do passado 

(simbolizados pela reaparecimento de Kianda). É essa mensagem de esperança, inscrita 

na história de Kianda, que os textos em itálico constroem e que se constitui como 

contraponto à crítica mordaz e desapiedada que emana da narrativa primeira. 

Concordamos, pois, com Carmen Secco, que vê na obra de Pepetela  

 

[uma] narrativa de interrogação sobre a memória, a identidade e o tempo 

angolanos. Esta, matéria por excelência da História, é uma das preocupações 

centrais na ficção do escritor, o qual demonstra plena consciência de que 

qualquer temporalidade só pode ser alvo de aguda reflexão se estiver inscrita 

como linguagem. Ao invés de discutir a construção do tempo e da memória, 

primeiro na história e, depois, no mito e na literatura, o discurso ficcional do 

autor cruza as três instâncias, relativizando a veracidade tanto dos relatos 

históricos, como da inventividade da imaginação literária. (Secco, 2002: 184) 

 

É, porventura, em A Gloriosa Família que, de modo mais sistemático, Pepetela 

procede ao questionamento da História e sobretudo da univocidade absoluta dos relatos, 

pelo viés de um complexo jogo de reescrita que será mais amplamente tratado no último 

capítulo deste trabalho. Entretanto, e no que à construção da memória mitificada 

(retomando aqui a designação de Eduardo Lourenço) diz respeito, este romance levanta 

questões particularmente interessantes. Neste caso, o resgate de um tempo histórico faz-

se antes de mais pela inclusão, no tecido textual, de personagens da História da nação
25

 

que fazem parte do património imaginário colectivo. Desse conjunto de personagens 

oriundas de vários quadrantes da sociedade que em Angola viveram sobretudo no tempo 

da ocupação holandesa Ŕ não podemos esquecer, como veremos mais tarde, que é a 

                                                 
25

 Sobre esta questão veja-se o capítulo III. 3 deste trabalho.  
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categoria narrativa de tempo que determina a arquitectura diegética, estando por isso 

presente no subtítulo do romance (O Tempo dos Flamengos) Ŕ, a rainha Jinga constitui-

se como a figura de maior destaque de um passado mítico e mitificado, que não escapa 

no entanto aos reparos críticos, ainda que moderados, do narrador.  

À semelhança da construção narrativa de O Desejo de Kianda, em que 

consideramos existirem dois registos discursivos diferentes que relatam histórias 

diversas e veiculam posicionamentos ideológicos divergentes face ao ideário nacional Ŕ 

que de modo genérico poderíamos designar por uma cultura do poder político, 

económico e social a que se contrapõe um apelo aos valores tradicionais Ŕ, também 

neste último romance verificamos existir por parte do narrador uma clara tomada de 

posição face aos acontecimentos relatados mas sobretudo às personagens descritas, que 

o levam a registos discursivos muito diversificados. Assim, verificamos que o criado de 

Baltazar tece comentários muito críticos acerca dos hábitos e atitudes não só do seu 

dono, mas também dos vários estrangeiros que com ele convivem ou se cruzam, dando 

conta de tempos conturbados de guerras e negócios. Este narrador mudo, para além do 

olhar crítico e perspicaz com o qual observa o que o rodeia, faz prova de uma grande 

capacidade de relativização da história que (re)visita (o presente narrado é já passado 

em relação ao tempo da enunciação, o que lhe permite um certo distanciamento do 

objecto observado). A narrativa é fortemente marcada pela preponderância da categoria 

tempo, desde logo no subtítulo, como já referimos, mas igualmente nas datas (com 

indicação de mês e ano) que inauguram os capítulos, a que se juntam as datações dos 

documentos epigrafais. No entanto, não encontramos qualquer indicação concludente 

acerca do tempo da enunciação, havendo apenas referências esparsas e subtis que nos 

remetem para um tempo posterior ao da história, como neste comentário: ŖMas foi 

noutros tempos, já não no tempo dos flamengosŗ (GF: 75).  
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Esta circunstância leva-nos a concluir que estamos perante um discurso que, 

apesar de ostentar características que o aproximam do texto diarístico devido, como 

vimos, à sua organização cronológica e cuidadosamente datada, revela em filigrana um 

registo rememorativo, mais consentâneo com o distanciamento opinativo e o olhar 

crítico do narrador, que a partir de um presente da narração reporta e comenta 

acontecimentos consumados de um tempo findo. A capacidade de pôr em relação tudo o 

que presencia é uma constante do relato deste narrador, com a particularidade que o faz 

sempre a partir de um lugar inusitado, o dos vencidos (e por isso dos subalternos, na 

designação de Spivak), Ŗnuma modalidade tão comummente pós-moderna de inverter os 

papéis consagrados pela tradição ocidentalŗ (Seixo, 2001a: 364). É a partir do espaço 

marginal(izado) a que está confinado que o criado descreve os outros, sobretudo pelo 

viés da comparação, como na seguinte citação onde coloca em paralelo dois modos de 

apreensão do tempo, reveladores de valorizações culturais diversas, particularmente 

importante quando se pretende, como é o nosso caso, discutir a problemática do tempo 

na construção identitária: ŖO meu dono não tinha a nossa paciência ou a nossa arte de 

contar com o tempo, por isso a espera irritava-o e passava a vida a protestar contra os 

atrasos. Impaciência de brancoŗ (GF: 92).  

Verificamos que nos dois romances em análise (e este comentário estende-se a 

toda a obra do autor) Pepetela nunca enjeita a vertente explicitamente ideológica nem 

descura a perspectiva crítica na reescrita da nação angolana, apontando com grande 

coragem e lucidez as Ŗruínasŗ que continuam a manchar a nação, em narrativas onde a 

construção mítica anda de par com um discurso desmistificante, tornando-se a História 

da nação, enquanto instrumento de construção identitário, o principal objecto de 

reflexão. A busca identitária empreendida por Pepetela tem-no conduzido a revisitar 

vários tempos da História de Angola, revelando nas suas últimas produções um regresso 
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incessante ao passado recente
26

. No entanto, nem a proximidade temporal retira 

acutilância ao olhar dos narradores. Assim acontece em Predadores, onde se narrativiza, 

mais uma vez, a sociedade angolana actual, denunciando o enriquecimento das classes 

dirigentes e a corrupção generalizada num país em que, segundo o narrador, Ŗa gasosa 

era uma instituição mesmo para amigosŗ (Pred: 359).  

Também Agualusa recorre a uma aturada pesquisa historiográfica assim como à 

integração na trama romanesca de personagens destacadas da história nacional
27

 como 

sustentáculo da criação romanesca, apresentando, no entanto, criações assaz diversas, 

com diferentes apropriações e apreensões da categoria narrativa do tempo. Tomando 

como objecto central de análise a sociedade angolana e mais especificamente a 

luandense, os romances de Agualusa presentes no nosso corpus (veremos que casos há 

em que o olhar do narrador se torna mais acutilante e crítico do que noutros) revelam 

um ostensivo desejo de mitificação genesíaca, no sentido em que as narrativas espelham 

um claro intento de mitificar um período específico da história da nação: as últimas 

décadas do século XIX e primeiras do seguinte. Esses anos foram particularmente 

conturbados em Luanda, vivendo-se o primeiro grande movimento, na modernidade, de 

consciencialização política e consequente contestação da presença colonial.  

As narrativas contam os primeiros passos da luta, protagonizada pelos auto-

designados filhos-da-terra, aqui retratados como os heróis da oposição ao colonialismo 

(problemática central em A Conjura e lateralizada em Nação Crioula). Agualusa 

privilegia um registo testemunhal, dando conta da participação de alguns angolanos (de 

nascimento ou de coração) na construção de um projecto de nação, facto 

                                                 
26

 Este privilegiar do tempo presente é entretanto invertido com a publicação do seu último romance, A 

Sul. O Sombreiro, que revisita a Angola dos séculos XVI e XVII. 
27

 A análise da importância diegética da presença de personagens retiradas da vida real é tema do capítulo 

III. 3. deste trabalho.  
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particularmente presente em A Conjura. Nesse romance a ficção romanesca articula-se e 

entrelaça-se com a verdade histórica, assumindo-se como estratégia de denúncia dos 

abusos do poder colonial e elogio da audácia e coragem de um punhado de homens 

(colonizados e colonos dissidentes da política colonial), os conjurados. Ao longo dos 

capítulos, vai tomando forma um discurso cujos sentidos se constroem numa tensão 

dialéctica entre a produção da verdade poética e a produção da verdade histórica, num 

jogo relacional onde se explicitam os percursos de construção narrativa engendrados 

pelo autor.  

Ao apropriar-se de personagens com percursos de vida marcados pela busca 

identitária individual, cultural e nacional e cujas existências foram norteadas pela recusa 

do poder colonial e a construção de uma nação independente, Agualusa não só traz para 

o primeiro plano da discussão os discursos deixados em silêncio por outros mais 

institucionalizados, mas fá-lo também, segundo julgamos, com um claro intuito de 

glorificação dessa época, desses indivíduos e dos ideários por eles defendidos. As 

décadas que viram florescer os ideais independentistas constituem na efabulação 

agualusiana tempos áureos que merecem não ser esquecidos, sendo por essa 

circunstância reiteradamente visitados e, por conseguinte, resgatados ao passado
28

. 

Nessa perspectiva, as narrativas apresentam-se como modos privilegiados de combate 

ao esquecimento, ou uma forma de contrariar um menor apreço de um tempo reputado 

como genesíaco.  

A importância que este autor dá ao referido período está ainda patente em O 

Vendedor de Passados, nomeadamente na actuação de Félix Ventura. A sua tarefa 

consiste em construir genealogias de luxo, acrescentar o passado de indivíduos Ŗcom o 

                                                 
28

 Para além dos dois romances estudados neste trabalho, Agualusa regressa a este mesmo período em D. 

Nicolau Água-Rosada e outra Estórias Verdadeiras e Inverosímeis, como teremos oportunidade de 

analisar no capítulo III. 3 deste trabalho. 
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futuro asseguradoŗ (VP: 29), vendendo-lhes memórias felizes e antepassados notáveis
29

. 

Os seus clientes são angolanos a quem Ŗfalta [...] um bom passado, ancestrais ilustres, 

pergaminhos. Resumindo: um nome que ressoe a nobreza e a cultura. Ele vende-lhes um 

passado novo em folha. Traça-lhes a árvore genealógica. Dá-lhes fotografias dos avôs e 

bisavôs, cavalheiros de fina estampa, senhoras do tempo antigoŗ (VP: 29). Os tão 

almejados passados criados por Félix situam-se sobretudo no século XIX (casos há em 

que Félix recua até à ocupação holandesa no século XVII), época à qual vai buscar as 

memórias de glória com as quais preenche o vazio existencial daqueles que procuram os 

seus serviços
30

. O romance apresenta uma visão mordaz e irónica da actualidade 

angolana, período conturbado marcado por divisões e instabilidade. Ao criar passados 

aureolados de falsas dignidades e de honrarias, Félix Ventura toca na própria essência 

do homem, que se vê envolvido num passado inventado mas que se vai tornando cada 

vez mais real e mais autêntico do que o verdadeiro. Este jogo entre verdade e mentira, 

que Félix gosta de descrever como Ŗuma forma avançada de fazer literaturaŗ (VP: 91), 

porque não só cria enredos e personagens mas também lhes dá vida efectiva, é de facto 

uma reflexão sobre o papel atribuído à ilusão, ao sonho e à fabulação na construção da 

identidade individual, apreendida igualmente numa dimensão mais abrangente: 

enquanto partícula integrante de uma identidade colectiva. As informações sobre as 

quais Ventura constrói as efabulações genealógicas busca-as em livros, jornais, revistas 

e programas televisivos, denotando no entanto uma clara preferência pelo século XIX, 

por isso, sabendo da importância das fontes, não hesitou em trocar Ŗum anel de prata 

por uma colecção encadernada de jornais angolanos do século XIXŗ (VP: 195). O 

                                                 
29

 Veja-se igualmente Vieira (2004). 
30

 A José Buchmann atribuiu-lhe um avô que se instalou na província da Huíla, tendo vindo a fundar em 

1884 a vila da Chibia, enquanto ao ministro que também o procura cria-lhe uma linhagem condizente com 

o seu estatuto, apresentando-lhe o seu avô paterno, um indivíduo ilustre do século XIX e descendente 

directo de Salvador Correia e Sá, um herói do século XVII que expulsou os invasores holandeses 

(personagens que reencontramos na narrativa de Pepetela de 1997).  



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
102 

    

 

entrecho constitui-se, pois, como um retrato cómico e mordaz da sociedade angolana, 

uma sociedade dividida entre convincentes mentiras e impossíveis verdades, onde a 

aparência se sobrepõe à essência, onde a efabulação se torna mais consistente do que a 

História.  

Quer em A Conjura, quer em Nação Crioula, verificamos que as observações 

dos narradores dão conta de uma sociedade dividida entre dois destinos antagónicos e 

inconciliáveis: a manutenção da ordem colonial ou, pelo contrário, a criação de uma 

nova nação independente. A estes dois paradigmas estão agregados uma série de 

atitudes, pensamentos, em suma, ideários, em relação aos quais os narradores sentem 

maior ou menor proximidade e que manuseiam de um modo assumidamente próprio, 

assim reflectindo uma explícita forma de valoração. A diferenciação de perspectivas e 

de empatia é uma constante das duas obras, encontrando-se presente na forma de 

selecção e descrição de acontecimentos e personagens. Desse manuseamento dos factos, 

visando a valorização de um ideário, destaca-se a apresentação de uma curiosa 

personagem, ŖJoão Maria Gonçalves da Rocha, plebeu de cor preta, [...] por todos 

apenas conhecido por Rocha Camuquembi [...] na fraseologia apurada do pardo 

Severino, um corretor de amores; um mercador de corpos segundo Adolfo; um chulo na 

opinião do próprioŗ (Conj: 55). Ora, este proxeneta de profissão vai tornar-se, na 

opinião dos opositores ao colonialismo, um herói nacional porque, como relata o 

narrador, conseguiu o feito notável de humilhar um conhecido jornalista português, 

pondo Ŗum africano a cavalgar um europeuŗ (Conj: 56). A pena de prisão a que foi 

condenado em consequência do confronto com o jornalista outorga-lhe o estatuto de 

mártir, sendo descrito por Fontes Pereira de modo empolgado como Ŗo mártir da causa 

angolense, o Cristo redentor da esperança da colónia, o Viriato que violência alguma 
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conseguirá jamais fazer jurar submissãoŗ (Conj: 57), enquanto Severino lhe atribui o 

epíteto de ŖO herói mítico, o D. Sebastião dos angolenses!ŗ (Conj: 176).  

Registe-se o facto de as personalidades escolhidas para elemento comparativo, 

subjacente às metáforas, serem oriundas do imaginário cultural e político do país que 

querem derrotar, ficando patente o entrosamento das duas realidades constituintes de 

uma sociedade eminentemente mestiça como é a angolana. Por outro lado, os nomes 

citados (Viriato, o Cristo redentor, D. Sebastião) constituem referências a momentos ou 

a características estruturantes da história do povo português, que remetem para a busca 

da identidade nacional: a defesa do território, a religiosidade, a esperança messiânica. 

Se as figuras resgatadas ao passado luso para caracterizar Rocha Camuquembi têm uma 

função claramente valorativa, projectando uma áurea de heroicidade, coragem e 

misticismo sobre o caracterizado, a sua presença enquanto elementos comparativos de 

identificação de um proxeneta constitui-se como uma desvalorização não só dessas 

personalidades mas igualmente da história de que fazem parte.  

Tal como outros conjurados, Camuquembi é assassinado pelas forças coloniais, 

que retratam o episódio e os intervenientes na imprensa local do seguinte modo: ŖEm 

confronto com forças policiais foram ontem abatidos a tiro [...] dois conhecidos 

meliantes naturais desta cidade. Foram eles César Augusto do Carmo Ferreira, 

procurado por deserção e homicídio, e João Maria Gonçalves da Rocha, por alcunha 

Rocha Camuquembi, desordeiro e proxenetaŗ (Conj: 202). Vilão ou herói, assim é 

retratada uma mesma personagem, consoante o lado da luta de quem o descreve.  

Em Nação Crioula, o olhar através do qual os acontecimentos e as personagens 

são descritos é bem mais crítico, facto que está directamente relacionado com e 

justificado pelo posicionamento exterior do narrador que, recém-chegado de Lisboa, 

tece duras críticas acerca de uma sociedade luandense que desconhecia:  
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A acreditar no que tenho ouvido não existe nesta cidade um único homem 

honesto, esposa fiel, donzela recatada. Os colonos podem no geral ser divididos 

em: 

1. criminosos a cumprir pena de degredo. 

2. degredados que, cumprida a pena, preferiram sabiamente manter-se 

por cá.  

Quanto aos filhos-do-país, eufemismo com que a si próprios se designam 

os mestiços e alguns negros calçados, esses ocupam-se trabalhosamente a 

construir intrigas nos cafés da capital, o que fazem com grande talento. (NC: 15-

16) 

 

A crítica à sociedade de Luanda vai-se entretanto esbatendo à medida que a 

sensação de estranhamento vai desaparecendo, ou seja, a partir do momento em que 

Fradique se envolve afectivamente com o país que antes considerava exótico e 

selvagem, tornando-se sujeito de um processo de mestiçagem que o leva a não só aceitar 

o outro mas tornar-se ele também outro. O processo de metamorfose revela-se um mês 

após a sua chegada a Luanda, quando assina a terceira carta endereçada à madrinha: 

ŖSeu afilhado quase africanoŗ (NC: 25), e culmina quinze meses mais tarde com o 

nascimento da filha (paradigma máximo do processo de mestiçagem do seu pai), fruto 

dos amores com a antiga escrava, circunstância que o leva a confidenciar à mesma 

destinatária: ŖQuem lhe escreve esta carta não é mais o ocioso e irresponsável 

aventureiro que V. viu crescer [...]. Sou outro!ŗ (NC: 127).  

Ao chegar a Luanda, Fradique carrega os preconceitos trazidos do centro 

imperial para uma das suas margens, paradigmaticamente explícitos na saudação com 

que recebe o seu criado em terras de Angola: ŖBem vindo a Portugal!ŗ (NC: 11), o que 

lhe permite um confortável e sobranceiro distanciamento que se esbate à medida que o 
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europeu se deixa tocar e metamorfosear pelo país. Deslocando-se para fora do centro 

imperial, de que outrora fora figura exponencial e ícone, a personagem torna-se parte da 

margem, nela integrando-se. Essa circunstância, como observa Simone Schmidt, coloca-

o na posição privilegiada de intermediário entre o centro de onde provém e a margem à 

qual progressivamente se integra (Schmidt, 2006). A viagem elegante do ocioso e 

irresponsável aventureiro transforma-se em percurso iniciático que conduzirá Fradique a 

empenhar-se na denúncia sistemática do tráfico esclavagista, problemática que 

reputamos central no entrecho do romance. A crítica ao negócio negreiro surge, na 

diegese, envolta em circunstâncias dúbias e circunscritas no tempo, em que a mesma 

personagem, Ana Olímpia, é sucessivamente escravocrata, depois escrava e finalmente 

abolicionista. A par da apropriação e transformação da figura canónica criada por Eça 

de Queirós, Paulo de Medeiros destaca uma transformação maior provocada pelo 

romance e que designa como Ŗa reconfiguração pós-colonial da literatura [portuguesa]ŗ 

(Medeiros, 2007: 351). O romance agualusiano deu não só origem a um novo Fradique, 

mas também transformou Ŗa visão dicotómica de um Portugal metropolitano 

colonizador em relação às suas colóniasŗ (Medeiros, 2007: 353). Pondo em causa 

percepções maniqueístas e relações dicotómicas entre centro e periferia, Agualusa 

recentra a problemática colonial portuguesa trazendo para a discussão a importância da 

triangulação entre Portugal Ŕ Angola Ŕ Brasil (questão central de toda a sua obra a que 

regressaremos mais à frente). Tal como Isabel Pires de Lima observa, Nação Crioula 

apresenta-se como Ŗum libelo utópico quanto à possibilidade não só de um diálogo 

intercultural entre Angola, Brasil e Portugal, mas, mais do que isso, quanto à afirmação 

de identidades nacionais que passam, nos três casos, pelo que se poderia chamar 

processos de crioulizaçãoŗ (Lima, 2000: 82-83).  
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Da leitura conjunta da obra
31

 deste autor ressalta um facto curioso. Prende-se 

com a circunstância de o autor silenciar na sua obra romanesca o período que antecedeu 

a independência e os anos que se lhe seguiram. Da profunda análise que faz da 

construção da nacionalidade angolana, os anos de luta de guerrilha e da implementação 

da democracia estão ausentes. O caso paradigmático de elisão ou, antes, de uma 

lateralização do período da guerra de libertação nacional é a Estação das Chuvas. Nesse 

texto, que se apresenta como a biografia romanceada da poetisa e historiadora Lídia do 

Carmo Ferreira (conhecida intelectual e militante da causa angolana e activista do 

movimento contestatário à ocupação portuguesa), as referências às lutas dos 

nacionalistas circunscrevem-se a escassas passagens
32

, sendo que grande parte da 

atenção do narrador, e logo da narração, recai sobre as recordações que Lídia guarda do 

avô, deslocando-se o olhar para o1 século XIX. É no final desse século que Jacinto 

Carmo Ferreira, ilustre contestatário do colonialismo, conspirou contra o poder colonial, 

participando na conjura (como vimos, tema central do seu primeiro romance) em 

resultado da qual morreu o seu filho, César Augusto do Carmo Ferreira, pai de Lídia. 

Desta breve apresentação do romance sobressai de imediato o facto de, mesmo quando a 

narrativa se reporta aos tempos que antecederam e se seguiram à independência (Lídia 

nasceu em 1928 e faleceu em 1992), o entrecho resvalar para um discurso rememorativo 

que nos leva a visitar ainda as últimas décadas do século XIX, época áurea da 

angolanidade na escrita agualusiana.  

                                                 
31

 Uma leitura mais abrangente da obra de Agualusa permite-nos verificar que há dois modos bem 

diferentes de observar a sociedade, consoante o objecto de análise. O olhar mais complacente e 

admirativo que observa a sociedade luandense do século XIX é substituído por uma visão acutilante e 

crítica quando, noutros romances, se desloca para o século XX, para retratar o país pós-independência, 

paradigmaticamente presente no comentário Félix Ventura, personagem de O Vendedor de Passados: 

ŖTemos um governo de fantasia, um sistema judicial de fantasia. Temos, em resumo, um país de fantasiaŗ 

(VP: 186). Já encontrávamos o mesmo desencanto no romance de 1996, Estação das Chuvas, que encerra 

com um comentário de lapidar crueza: ŖEste país morreu!ŗ (EC; 279), depois de ter narrado os caminhos 

que levaram os angolanos da contestação ao colonialismo à independência nacional.  
32

 A escassez de referências à luta dos nacionalistas é contrariada pela paratexto, onde surge, em posição 

privilegiada, a dedicatória a um nome maior dessa luta: Mário Pinto de Andrade. 
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A ausência, ou diluída presença, de um longo período da história da nação em 

obras que ficcionam a sua escrita suscita algumas considerações. Esta lateralização pode 

dar origem a múltiplas, diversas e antagónicas leituras que oscilam entre a ausência de 

interesse pela guerra de libertação Ŕ como se o autor não atribuísse a esse período 

importância suficiente para o narrar Ŕ, e o desejo de enaltecer outros acontecimentos, 

nomeadamente os primeiros movimentos independentistas liderados pela elite crioula Ŕ 

atitude onde podemos adivinhar ideários sociais e políticos
33

. Outra leitura pode ainda 

ser feita da ausência da luta armada no tecido efabulativo, que corresponderia antes à 

necessidade de esquecimento, segunda a problematização apresentada por Bhabha. Com 

efeito, podemos ler esta ausência à luz daquilo que Bhabha designa, citando Renan, 

como sintaxe do esquecimento, descrita como a vontade que preside à criação da nação 

e à unificação do tempo histórico, em que a vontade de se constituir uma nação se alia à 

necessidade de esquecimento de algumas circunstâncias ou acontecimentos que 

estiveram na origem da nação, nomeadamente a violência que presidiu à sua fundação. 

Assim, Bhabha afirma que  

 

cřest à travers cette syntaxe de lřoubli Ŕ être obligé dřoublier Ŕ que 

lřidentification problématique dřun peuple national devient visible. […] 

Lřantériorité de la nation, signifiée dans la volonté dřoubli, modifie totalement 

notre compréhension de la passéité du passé et du présent synchronique de la 

volonté de nation. (Bhabha, 2007: 252-253)  

 

Este Ŗesquecer-se de recordarŗ, retomando a expressão de Bhabha, no caso de 

Agualusa, corresponda antes, segundo julgamos, ao desejo de desvalorizar uma época, 

de desmistificar esse momento histórico (Lourenço, 2005: 35), lapidarmente explicitado 

                                                 
33

 A produção romanesca de Agualusa tem sido contestada por alguns estudiosos angolanos, assumindo-

se Kandjimbo como uma das vozes mais contundentes dessa crítica, que acusa o autor de defender a 

crioulidade como princípio estético e político. Veja-se Kandjimbo (s/d a); Mata (2006b); Dias (2008). 
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na fala do narrador de O Vendedor de Passados a propósito da redacção de um livro de 

memórias assinado pelo ministro, mas secretamente redigido por Ventura, a quem 

coube a tarefa de inventar um passado condigno com o cargo político que o seu cliente 

ocupa. Intitulado A Verdadeira Vida de Um Combatente, trata-se, no dizer do narrador, 

da Ŗcostura [d]a realidade com a ficção, habilmente, minuciosamente, de forma a 

respeitar datas e factos históricosŗ (VP: 163), numa maior proporção da segunda sobre a 

primeira. A descrição da obra, marcada por um forte registo irónico e depreciativo, dá 

conta das sucessivas mentiras sobre as quais se alicerça a história da sua vida. Apesar de 

a existência do ministro nunca ter sido norteada por qualquer preocupação patriótica, 

surge retratado como um combatente na clandestinidade, concluindo o narrador da 

importância basilar do livro de memórias do ministro para a construção da história de 

Angola porque Ŗganhará mais consistência, será mais História. O livro servirá de 

referência a futuras obras que tratem da luta de libertação nacional, dos anos 

conturbados que se seguiram à independência, do amplo movimento de democratização 

do paísŗ (VP: 164). O paradoxo da afirmação, segundo a qual a História será mais 

consistente depois dos contributos de uma narrativa repleta de inverdades, expressa, ou 

diremos antes, reitera a parca consideração que o narrador agualusiano nutre pelos 

relatos dos tempos enunciados (repare-se como na listagem de tempos históricos está 

ausente o período do primeiro movimento de contestação à presença colonial, tempo de 

predilecção da escrita de Agualusa). Por outro lado, estes comentários lançam fortes 

suspeitas sobre a veracidade das participações individuais na guerra de libertação sem 

no entanto questionar a autenticidade dos acontecimentos, chamando a atenção para o 

carácter grandemente inventado das narrativas de vida que se apresentam movidas Ŗpor 

grandes e graves princípios patrióticosŗ (VP: 167). Acresce a estas considerações o 

facto de, no título do livro de memórias do ministro, ressoarem ecos intertextuais 
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fortíssimos que nos trazem à memória a narrativa de outro combatente da autoria de 

Luandino, referimo-nos obviamente a A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. As 

analogias são demasiado evidentes, desde os títulos aos entrechos, para que não as 

tenhamos em conta nesta análise. A linhagem que por via desta citação se estabelece 

entre os dois romances surge em desfavor do texto de Luandino que deste modo entra 

no rol dos relatos citados sendo atingido por igual descrédito.  

Como teremos ocasião de analisar de modo mais aturado no capítulo seguinte, 

em Nação Crioula, a circunstância de estarmos perante um romance de carácter 

epistolar estabelece desde logo uma simultaneidade entre o tempo do discurso e o tempo 

da história. Neste caso, o distanciamento crítico a que antes fizemos referência (presente 

sobretudo nas primeiras cartas e que se vai esbatendo à medida que Fradique se envolve 

na sociedade angolana) advém do sentimento de estranhamento do lisboeta quando 

confrontado com o modo de vida africano. Não é pois o distanciamento temporal mas 

antes o espacial que origina reparos e comentários mais críticos
34

. Ao invés, em A 

Conjura, a instância narrativa caracteriza-se por assumir uma atitude paradoxal que 

oscila entre um distanciamento formal (o narrador assume o papel de mero observador) 

e uma proximidade que tem na sua génese o facto de não só contar acontecimentos por 

si presenciados, mas também de se sentir em consonância com os conjurados. Esta 

circunstância condiciona e influencia a sua visão da história, toldada pelo seu próprio 

envolvimento patente em expressões opinativas que evidenciam a comunhão de ideários 

com os conjurados.  

                                                 
34

 A diversidade dos lugares de origem das cartes (Luanda, Benguela, Paris, Lisboa, Novo Redondo, 

Olinda, Engenho Cajaíba, Rio de Janeiro, Quinta de Saragoça) é, segundo Maria Aparecida Santilli, um 

modo de des-hierarquização das partes do Império, num Ŗreforço, por coerência, [d]a linha significante 

que atravessa Nação Crioulaŗ (Santilli, 2003: 359). Por seu turno, Siepmann observa que os diferentes 

lugares designam o próprio estar na vida de Fradique, a sua auto-proclamada condição de nómada em 

carta endereçada a Ana Olímpia em Dezembro de 1872 (Siepmann: 2004: 488). 
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A partir da leitura das obras do nosso corpus esboça-se não um retrato mas 

vários retratos que dão conta de várias Angolas, ou antes, de vários momentos do 

percurso da construção identitária. Há uma substancial diferença entre a imagem de 

Angola que emana dos textos de Luandino, que apenas e insistentemente narram as 

lutas e a guerra de libertação, ou pelo contrário aquela criada pelas narrativas de 

Agualusa, que privilegiam a intervenção da elite crioula na contestação do poder 

colonial, ou ainda a transmitida através do olhar perscrutor e irónico das vozes 

narrativas pepetelianas. Nas escolhas efabulativas dos autores adivinham-se opções 

orientadas ideologicamente que determinam uma visão própria do passado, e originam 

uma construção particular da angolanidade. A identidade angolana apresenta-se, pois, 

como simbiose destas várias perspectivas identitárias, numa apreensão fragmentada, 

incompleta e plural de uma certa realidade, circunstância que nos reporta 

incessantemente à certeza da impossibilidade do conhecimento total e à redutibilidade 

do olhar unívoco. 
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Capítulo II 

 

 

 

 

A Ficção da História de Angola: espaço de construção identitária 
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La littérature ne connaît pas mieux le monde que ne parviennent à le faire les autres 

discours, elle connaît seulement, ou plutôt elle montre que les discours qui prétendent le 

connaître et les humains qui humblement ou glorieusement s‟y efforcent ne le 

connaissent vraiment pas. 

 

Marc Angenot, Théorie littéraire. Problèmes et perspectives 
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1. Vozes, olhares e representação identitária 

 

 

 Uma das características essenciais da escrita literária é que ela participa da 

construção de mundos na medida em que se apresenta como o espaço privilegiado da 

revelação pragmática dos sonhos do Homem. De entre os géneros literários, o romance, 

pela sua natureza discursiva e composicional, é aquele onde a vertente sociológica está 

ou pode estar mais fortemente presente. Disso têm dado conta estudos como Pour une 

Sociologie du roman de Goldmann (1979) ou La Théorie du roman de Lukács (1968), 

onde o autor procede a uma análise comparativa (que viria a repudiar mais tarde, sem no 

entanto retirar a pertinência das opiniões então proferidas) dos géneros literários, 

tentando apreender e discernir a especificidade das categorias estéticas e das formas 

literárias na busca de Ŗun élément fixe dans le changement, une mutation intérieure au 

sein dřune essence qui demeurerait elle-même valide.ŗ (Lukács, 1968: 11). Do seu 

estudo conclui que uma das grandes marcas distintivas da narrativa é a de estar ancorada 

na realidade, na vida quotidiana. Diz o crítico: ŖCette liaison indestructible à lřexistence 

et à la structure effective du réel, frontière décisive entre lřépopée et le drame, résulte 

nécessairement de ce que lřobjet de toute poésie épique nřest rien dřautre que la vieŗ 

(Lukács, 1968: 39). Igual tese é defendida por Bakhtine, embora este autor acrescente 

um elemento particularmente relevante e ao qual regressaremos neste capítulo; 
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referimo-nos à interacção e interferência que constata existir entre o mundo real, a obra 

e o leitor: 

 

Lřœuvre et le monde dont elle donne lřimage pénètrent dans le monde réel et 

lřenrichissent. Et le monde réel pénètre dans lřœuvre et dans le monde quřelle 

représente, tant au moment de sa création, que par la suite, renouvelant 

continuellement lřœuvre au moyen de la perception créatrice des auditeurs-

lecteurs. Ce processus dřéchanges est, par lui-même, chronotopique, de toute 

évidence: il sřaccomplit dans un monde social qui évolue selon lřHistoire, mais 

jamais séparé de lřespace historique changeant. (Bakhtine, 1978: 394) 

 

A questão das relações de dependência entre literatura e realidade, ou seja, das 

interacções entre esses dois universos tem percorrido, com mais ou menos presença e 

premência, os estudos literários, desde as reflexões inaugurais de Platão e Aristóteles 

acerca do conceito de mimese até às considerações de Auerbach que, por seu turno, 

consagrou o conceito de representação do real (1968)
1

. Numa mesma linha de 

pensamento se inscreve a teorização de Paul Ricœur, para quem a comunicação 

literária resulta da interacção entre dois universos, o da ficção e o do real do leitor, 

naquilo que o filósofo designou como Ŗle monde fictif du texte et le monde réel du 

lecteurŗ (Ricœur, 1985: 288). Segundo Ricœur, a obra literária abre-se para um exterior 

quando se dá a conhecer ao leitor; é nessa interacção entre Ŗlřexpérience fictive de 

lřoeuvreŗ, que mais não é do que a concretização textual de Ŗlřexpérience ordinaire de 

lřactionŗ (Ricœur, 1984: 190), ou seja, da realidade quotidiana, e a experiência de vida 

do leitor, que convoca para a recepção da obra, que se constroem os actos 

interpretativos. Para Ricœur, o mundo ficcional está em permanente processo de 

                                                 
1
 Nesse estudo, Auerbach defende um alargamento substancial do conceito de imitação, ao introduzir a 

ideia de que a literatura ocidental já não busca a imitação do real mas apenas a salvaguarda dos modelos 

que asseguram a aceitabilidade da imitação. 
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(re)configuração em virtude da interacção entre o texto e o(s) seu(s) leitor(es), por isso 

conclui que é no acto de leitura que a intencionalidade do texto Ŕ a sua transcendência 

na imanência Ŕ se desvenda (Ricœur, 1985: 284 e passim). Ao abrir-se para o universo 

concreto do leitor, o mundo do texto, que se apresenta como uma configuração do 

mundo real, vai interagir com o mundo do leitor, refigurando-o e conferindo-lhe um 

carácter também ele ficcional
2
.  

Por seu turno, Helena Buescu lembra que a questão da representação está 

indissociavelmente relacionada com o Ŗentendimento do texto literário como forma de 

comunicação, e justamente nessa medida, como forma de representação, o que afasta, 

ipso facto, qualquer projecto de cópia ou imitação do real, considerado em si mesmoŗ 

(Buescu, 1990: 264), concluindo que:  

 

a noção de imitação tem de ser liminarmente recusada, e a representação 

justamente entendida como a impossibilidade de imitar. Representar não é 

apenas Ŗnão imitarŗ: é sobretudo o indício de uma actividade apenas possível a 

partir do momento em que se reconhece que o homem representa apenas na 

medida em que não pode copiar. Representar não só não é imitar, como 

sobretudo é não-imitar. (Buescu, 1990: 266) 

 

Do mesmo modo, Bessière analisa as relações entre literatura e representação, 

começando por reconhecer que o romance é Ŗle genre qui a le plus exactement illustré la 

certitude de la représentationŗ (Bessière, 1989: 309), para depois alargar as suas 

reflexões à própria evolução do diálogo que se estabelece entre literatura e 

                                                 
2
 Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, reiterando a capacidade de a literatura se constituir como a 

representação do mundo, observam, no entanto, que esta deve ser sempre entendida em termos dialécticos 

(na esteira de Bakhtine) e não dicotómicos, Ŗo que significa que entre representante e representado existe 

uma relação de interdependência activa, de tal modo que o primeiro constitui uma entidade mediadora 

capaz de concretizar uma solução discursiva, que, no plano da expressão artística, se afirma como 

substituto do segundo que, entretanto, continua ausenteŗ (Reis e Lopes, 1994: 355). 
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representação de um mundo. Este autor identifica um pendor cada vez mais auto-

representativo da obra literária (movimento que acompanha o mais geral da criação 

literária e que encontra na mise en abyme uma concretização paradigmática), tornando-

se Ŗassertion sur elle-même et non sur le mondeŗ (Bessière, 1989: 309), concluindo que: 

 

La représentation est toujours dřune part interprétative de la manière dont 

la culture se représente et dřautre part toujours une métaphorisation, par la 

propriété de lřécrit, de cette représentation. Reste exclue une assignation 

objective ou idéologie unique. Système construit de symboles, lřœuvre se 

comprend dans lřensemble social et cognitif dřune culture et dřune Histoire, 

dont elle propose un paradigme de lecture. Lřactualité de lřœuvre est un dire et 

un analyseur de lřHistoire. Par là, la fiction est toujours médiatrice Ŕ 

représentation et contre-représentation. (Bessière, 1989: 319) 

 

Se à representação está intrinsecamente associada a ideia de criação e construção 

de mundos Ŕ empíricos, possíveis ou alternativos Ŕ, como preconizam, entre outros, 

teóricos como Goldmann (1979) e Eco (1990), não é menos verdade que na obra 

literária reside igualmente o poder de partir da realidade, libertar-se desse mundo 

concreto e factual e criar novas, imaginadas ou desconhecidas realidades, capacidade 

efabuladora que Mia Couto descreve do seguinte modo: ŖO escritor não é apenas aquele 

que escreve. É aquele que produz pensamento, aquele que é capaz de engravidar os 

outros de sentimento e de encantamentoŗ (Couto, 2005: 63). Assim, os romances do 

nosso corpus, ao porem essencialmente em cena vivências e emoções atribuídas a 

indivíduos angolanos assaz diversas daquelas experienciadas pelos seus leitores 

europeus
3
 (característica que partilham com a generalidade da literatura pós-colonial, e 

                                                 
3
 Os textos narrativos do nosso corpus, embora inscritos numa conjuntura social, cultural e política 

africana Ŕ patente não só nos temas tratados assim como na própria nacionalidade dos seus autores, 
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mais particularmente a oriunda de países que sofreram o domínio colonial), trazem para 

o mundo do leitor não africano uma panóplia de imagens e problemáticas que 

extravasam o seu universo costumeiro, uma vez que saem dos seus quadros de 

representação do real, levando-o para um universo que lhe é desconhecido. Estes 

autores urdem dinâmicas narrativas que deixam transparecer um propósito de criar um 

universo onde a narração assume um papel testemunhal da realidade sociopolítica 

marcada essencialmente por relações de poder e domínio, mobilizando para tal 

estratégias retóricas específicas, na convicção de que, na esteira de Hayden White: 

 

[…] there is no value-neutral mode of employment, explanation, or even 

description of any field of events, whether imaginary or real, and suggests that 

the very use of language itself implies or entails a specific posture before the 

world which is ethical, ideological, or more generally political: not only all 

interpretation, but also all language is politically contaminated. (White, 1985: 

129) 

 

Surge pois com acutilância a observação de Helena Buescu, ao verificar que: 

 

o texto reconhece-se e mostra-se como lugar de transitividade de sentidos 

adentro de uma determinada comunidade que, entre outras coisas, partilha 

formas de comunicação socialmente instituídas e reguladas. Dito de outro modo. 

O texto sabe e mostra que vem de alguém e vai para alguém e que nesse 

movimento se jogam relações complexas. (Buescu, 1998: 25)  

 

                                                                                                                                               
destinam-se a um público mais vasto do que o apenas angolano. Basta para tal observarmos as edições, 

publicadas preferencial quando não exclusivamente em Portugal, e no caso de Agualusa no Brasil. Sem 

querermos analisar de modo exaustivo esta questão, julgamos, no entanto, que constitui um dado 

importante a ter em conta, porque determinante na composição extra e intratextual das obras, 

nomeadamente no aparelho peritextual que acompanha o corpo do texto efabulativo (notas do autor, 

traduções para o português de expressões em quimbundo, glossários, etc.), questão à qual regressaremos 

neste trabalho. 
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Neste complexo jogo de relações em que o texto se dá a conhecer, a questão das 

instâncias autoral e narrativa é sem dúvida central na construção do universo ficcional, 

que no discurso toma forma. Com efeito, como demonstrou Helena Buescu, a questão 

do narrador não pode ser plenamente apreendida se não se tiver em linha de conta a 

existência, no texto, de uma outra entidade, que desempenha um papel decisivo e central 

na construção da ficção, o autor textual
4
, entendido como Ŗuma representação funcional 

de uma série de traços que operam a inserção do texto no conjunto mais lato das práticas 

sociais e simbólicasŗ (Buescu, 1998: 25). A perspectiva apresentada no estudo referido 

parece-nos particularmente produtiva na análise da escrita romanesca pós-colonial, uma 

vez que, para a apreensão da representação identitária (as identidades criadas assim 

como as preexistentes ao texto), interessa definir não só quem urde a narrativa, mas 

também a voz através da qual se faz ouvir e o olhar que determina a visão relatada. 

Interessa-nos, pois, identificar o locus epistemologicus, o lugar a partir do qual a 

história se dá a conhecer, uma vez que é exactamente no posicionamento espacial, 

ideológico e até político do autor textual e do narrador que se situa a diferenciação 

primordial entre dois modos de ver e contar, aquilo que Said (1997) denuncia como a 

visão imperialista do mundo ocidental, à qual contrapõe o ponto de vista gerado a partir 

das margens desse centro imperial(ista). As condições de enunciação da obra literária, 

como relembra Jean-Marc Moura, estão indefectivelmente centradas no sentido por elas 

veiculado, e nessa medida, Ŗelle [lřoeuvre] se constitue en construisant son contexte et 

                                                 
4
 Adoptamos a designação autor textual tal como a definiu Aguiar e Silva: Ŗo emissor que assume 

imediata e especificamente a responsabilidade da enunciação de um dado texto literário e que se 

manifesta sob a forma e a função de um eu oculto ou explicitamente presente e actuante no enunciado, 

isto é, no próprio texto literárioŗ (Aguiar e Silva, 1983: 222), retomada e desenvolvida por Buescu 

(1998), em detrimento de autor implícito utilizada por Booth (1991) e Noa (2002), por nos parecer 

veicular uma concepção mais adequada à ideia que pretendemos defender. Com efeito, o adjectivo 

implícito aponta para uma clara supremacia e omnipresença latente da figura do autor empírico, ao 

remeter para possíveis intencionalidades escondidas de uma personalidade concreta e histórica. Pelo 

contrário, autor textual tem a vantagem de colocar o problema no exacto local em que ele deve ser 

colocado: no texto, uma vez que entendemos esta figura, na esteira de Helena Buescu, como uma 

estratégia textual do autor empírico (Buescu, 1998). 
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lřétude de lřénonciation nřest rien dřautre que celle de lřactivité créatrice par laquelle 

lřoeuvre se construit le monde où elle naîtŗ (Moura, 1999: 38). 

Assim, parece-nos que discutir a construção identitária dos intervenientes entre 

os quais se jogam relações textuais complexas se constitui como um passo essencial 

para uma apreensão da representação estética da realidade a que o texto dá corpo. 

Julgamos que é na construção quer do autor textual quer do narrador, nas escolhas e 

opções tomadas quanto aos mecanismos de composição da narrativa, que se encontra a 

chave, ou talvez uma das chaves, dos sentidos da ficcionalização da história da nação Ŕ 

a transcendência imanente ao texto na expressão de Ricœur Ŕ, questões que neste 

capítulo nos propomos analisar. 

Segundo Umberto Eco, todo e qualquer texto tem inscrito na sua génese uma 

incompletude, que só o leitor pode solucionar, cabendo-lhe a função primordial de 

cooperar numa sempre renovada actualização textual (Eco, 1993: 53-58). Para tal, são 

essenciais os diálogos que se estabelecem entre as entidades criadas, a quem, no texto, 

foram confiadas a condução e descodificação da narrativa, respectivamente o autor 

modelo e o leitor modelo, entendidos como estratégias textuais explícitas (Eco et alii, 

1996: 63). Embora tenhamos optado pela designação de autor textual, por razões 

anteriormente apresentadas, citamos Eco na medida em que nos interessa discutir a 

noção de intentio operis, desenvolvida na sequência desta teorização
5
. Por intentio 

                                                 
5
 As teorias sobre autor modelo e leitor modelo, apresentadas em Lector in Fabula e retomadas em 

Interprétation et surinterprétation, postulam a existência de um autor modelo Ŕ criado pelo autor 

empírico, e que como Helena Buescu (1998) refere estabelece pontos de contacto com a noção de autor 

textual apresentada por Aguiar e Silva (1983) Ŕ e leitor modelo. É esta última noção que nos interessa 

discutir na medida em que o leitor modelo se desenha como um Ŗhorizonte de expectativasŗ mas ao 

inverso, ou seja, uma projecção expectante já não do leitor em relação ao texto que vai ler mas do autor 

empírico em relação ao leitor que vai entrar no mundo ficcional por ele criado. Ora, essa circunstância 

condiciona a composição do texto, que se revela, entre outros modos, na necessidade sentida pela 

instância autoral de complementar a narrativa com um aparelho peritextual dicionarístico. Ao introduzir 

traduções e glossários, cuja função única é de facultar ao leitor os conhecimentos linguísticos essenciais 

para a descodificação da mensagem, a instância autoral denuncia a imagem do leitor modelo que criou 
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operis, Eco refere-se à intenção do texto, diferente da intenção do autor e diferente da 

intenção do leitor, mas que vive de um elo dialéctico que entre ambos se tece: Ŗsřil est 

possible de parler de lřintention du texte, cřest seulement en tant que résultat dřune 

conjecture de la part du lecteur. Lřinitiative du lecteur consiste fondamentalement à 

faire une conjecture sur lřintention du texteŗ (Eco et alii, 1996: 58). De facto, cada 

leitura, cada crítica, esta nossa análise, reflectem obviamente uma perspectiva parcial e 

subjectiva dos textos por parte dos leitores empíricos que, no acto de abrir e ler um 

livro, empreendem uma actualização do seu conteúdo. 

Centrando-nos nas figuras do autor textual e do narrador, verificamos que nas 

obras do nosso corpus estas entidades se inscrevem textualmente de modo bem diverso, 

concretizando estratégias discursivas que veiculam intenções do texto, que poderíamos 

englobar em duas grandes categorias genéricas desdobráveis em diferentes níveis de 

intensidade: por um lado, os textos que desvendam os mecanismos de sua construção e 

enunciação; por outro, os textos onde estas questões parecem ter sido elididas. Com 

efeito, encontramos em cada uma das obras em análise marcas ou rastos diversos da 

presença e interferência do autor textual na urdidura diegética, dos quais o aparelho 

peritextual constitui um elemento fulcral que importa considerar (Buescu, 1998: 46). 

Ocupando um lugar de fronteira entre um exterior do texto e o texto ele mesmo, é nesse 

conjunto de elementos, um Ŗbord dřœuvreŗ na designação de Genette (1987: 134), que 

se jogam interacções complexas numa cadeia significativa e simbólica, que 

pretendemos aqui equacionar. Se em A Conjura e Nação Crioula de Agualusa, A 

Gloriosa Família e O Desejo de Kianda de Pepetela, assim como O Livro dos Rios de 

Luandino, existe incontestavelmente, embora se revele de modo diverso nas obras como 

                                                                                                                                               
para a sua obra e que esteve subjacente à criação literária, questão a que voltaremos mais à frente neste 

trabalho. 
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teremos oportunidade de constatar, uma entidade autoral textual que organiza o texto, 

ostentando os mecanismos de construção da narrativa, a sua presença é bem mais 

discreta em Nós, os do Makulusu, não deixando por esse motivo de ser menos portadora 

de sentidos.  

Em A Conjura, a nossa atenção é, desde logo, convocada para um texto em 

itálico seguido de duas epígrafes que introduzem o corpo do texto narrativo. Nas 

margens do texto efabulativo, a anteceder cada um dos seis capítulos que compõem o 

romance, surgem textos sem qualquer identificação autoral em caracteres tipográficos 

diferentes e num registo linguístico anacrónico de cunho arcaizante e simultaneamente 

irónico, cuja função parece ser a de introduzir o leitor na ficção pelo viés de um resumo 

algo circunstanciado do entrecho. Encontramos expressões tais como ŖCapítulo de 

muitos e desvairados acontecimentosŗ (Conj: 146), ŖConta-se [...] dos sucessos que 

levaram um rico agricultor de Malange a mandar assar uma escrava para a servir aos 

cãesŗ (Conj: 10) e estruturas frásicas de cunho marcadamente arcaico, como nos 

seguintes excertos: ŖAqui se conta do último baile de Severino e do progredir da 

naçãoŗ; ŖOnde a propósito de rabos e rabudos se escuta uma estória singularŗ (Conj: 50) 

[sublinhados nossos]. Se, por um lado, a construção impessoal e elíptica do discurso, a 

estrutura frásica, onde predominam a anástrofe e o hipérbato, e o uso de vocábulos 

caídos em desuso ao tempo quer do presente da história, quer do presente da enunciação 

nos transportam para o registo da crónica e da sua visão assertiva do mundo, por outro 

lado, a fina ironia que emana do discurso e os juízos de valor subtilmente veiculados 

comprometem tal aproximação (ou indiciam que não é única). Os movimentos 

paradoxais, primeiro de imitação depois de questionamento da escrita historiográfica, 

reflectem a intenção do autor textual de desconstruir esse registo, denunciar as suas 

lacunas, reposicionando o texto narrativo no domínio da subjectividade ficcional, já 
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que, como explica Mignolo, na imitação do discurso historiográfico, por parte da escrita 

romanesca, podemos ler um intuito de oposição ao discurso que se imita, pelo viés da 

criação de uma imagem outra da história, que se constitui como uma tentativa de 

corrigir ou enfrentar os acontecimentos até aí silenciados (Mignolo, 2001: 133). 

Estes textos de carácter prefacial apontam para uma clara presença de um autor 

textual, que mostra ter um conhecimento total da história que o leitor vai de seguida ler, 

uma vez que dela apresenta resumos e sobre ela tece considerações opinativas, 

reveladoras do posicionamento subjectivo e parcial que assume face à história 

apresentada, patente por exemplo em numerosos qualificativos: Ŗo triste desastre 

militarŗ (Conj: 146); ŖCapítulo de um único dia: esse infausto, tristíssimo, incrível, 

abrupto, interminável dezasseis de Junho de mil novecentos e onzeŗ (Conj: 180) e em 

conselhos que deixa ao leitor acerca da importância de alguns acontecimentos: Ŗestória 

singular e que convém reter para entendimento futuro de outras estóriasŗ (Conj: 50) 

[itálicos nossos]. Das suas intervenções, o leitor descobre alguns indícios, embora 

parcos e fugazes, mas ainda assim reveladores de uma componente da sua identidade, 

particularmente significativos na medida em que situam o autor textual num tempo 

diferente e posterior ao dos acontecimentos narrados, diversamente do narrador, que 

desde o primeiro momento se auto-intitula Ŗhumilde autor deste relatoŗ (Conj: 13), 

apresentando-se como alguém que conta e relata apenas aquilo que viu, sendo este aliás 

o critério que orienta a sua narração  

O autor textual, apesar do registo arcaico do seu discurso, é alguém que 

demonstra ter conhecimentos que o situam na segunda metade do século XX, num 

tempo significativamente posterior ao da história narrada, pela referência que faz à 

leitura de Ŗduas apologéticas páginas da Enciclopédia Luso-Brasileiraŗ (Conj: 78) 

[itálico do texto], cuja primeira edição data de 1963, onde segundo o autor textual se 
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louva a figura de uma personagem da ficção, Dantas Barata. Ora, uma simples e rápida 

consulta bibliográfica traz-nos informações interessantes, vindo lançar fortes 

desconfianças sobre a fiabilidade historiográfica do autor textual. Ficamos 

primeiramente a saber que fala de acontecimentos que dificilmente terá podido 

presenciar uma vez que, enquanto contemporâneo da Enciclopédia Luso-Brasileira, é 

pouco provável que tenha participado nos acontecimentos revolucionários narrados e 

que tiveram por intervenientes personagens do final do século XIX. Por outro lado, 

constatamos que as referidas páginas apologéticas à figura de Dantas Barata de facto 

não existem (nem com aquela referência bibliográfica, nem tão-pouco existe qualquer 

entrada com o apelido referido); vamos antes encontrá-las na Grande Enciclopédia 

Portuguesa Brasileira
6
, na entrada referente a Sebastião de Sousa Dantas Baracho, 

verificando-se uma total conformidade entre ambos os textos no que às características e 

atitudes da personagem diz respeito
7
.  

Para além destes resumos prefaciais, ao autor textual (que não devemos portanto 

confundir com o narrador) cabe ainda a enunciação de epígrafes alógrafas e autênticas 

colocadas depois dos resumos e antes dos textos narrativos, que entre si entretecem 

interessantes figurações simbólicas (mais amplamente abordadas no último capítulo 

deste trabalho), assim como de notas de rodapé que se destinam a explicitar, pelo viés 

da tradução, o significado de expressões em quimbundo utilizadas no discurso do 

                                                 
6
 A primeira edição desta enciclopédia foi publicada entre 1936 e 1960, mantendo-se pois as reservas 

apontadas em relação à possibilidade de consulta da Enciclopédia Luso-Brasileira. 
7
 O texto enciclopédico faz referência ao cargo de comissário régio na delimitação da África Ocidental 

que ocupou nos anos de 1891 e 1892, assim como ao Ŗfogoso temperamentoŗ e à sua predilecção por 

polémicas violentas, nomeadamente com jornalistas (Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira: 155), 

aspectos igualmente em destaca na caracterização efabulativa da figura do político. Estas conformidades 

entre os textos enciclopédico e narrativo, constituindo-se o segundo como uma reescrita do primeiro, 

parecem-nos mais do que simples coincidências, deixando antes suspeições acerca das razões de tão 

flagrante incorrecção bibliográfica por parte do autor.  
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narrador. O acto de verter para português expressões em quimbundo
8
 é particularmente 

reveladora da consciência que o autor tem da existência de um leitor modelo com 

características específicas, que não é angolano ou que, mesmo sendo-o, não conhece 

necessariamente uma das línguas tradicionais de Angola.  

Tal como em A Conjura, também no romance de Pepetela A Gloriosa Família o 

autor textual deixa marcas explícitas e continuadas da sua presença e domínio sobre o 

texto que se revela nas epígrafes alógrafas e nas indicações temporais (o mês e o ano) 

que coloca em abertura dos doze capítulos que compõem o romance, exceptuando-se o 

primeiro e o décimo, apenas titulados com a indicação numérica de capítulo e uma 

referência temporal. Este autor textual, contrariamente à norma corrente da citação da 

epígrafe
9
, faz acompanhar os textos de uma completa e correcta indicação bibliográfica 

(com indicação do nome do autor, o título da obra, o nome da editora, a data e o local de 

publicação e a indicação do número de página do excerto), ostentando desse modo uma 

assinalável cultura livresca que coloca sem ambiguidade o seu acto enunciativo num 

tempo posterior ao tempo da história pelo viés da citação de textos publicados no século 

XX (seis das dez epígrafes são de documentos publicados entre 1925 e 1975: as dos 

segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo e nono capítulos), e isto sem que qualquer 

explicação seja dada sobre o distanciamento ente estes dois tempos (o do autor textual e 

o do narrador). As epígrafes desempenham um papel crucial na economia da narrativa
10

, 

apresentando-se como confirmações da história contada pela instância narrativa, uma 

vez que se estabelecem elos significativos continuados entre estes dois níveis da 

                                                 
8
 A questão remete-nos para a problemática da tradução e da reescrita, assuntos que serão objecto de 

análise no penúltimo capítulo deste trabalho. 
9
 Segundo Genette, Ŗles usages de présentation de lřépigraphes sont très variables. Il semble toutefois que 

le plus fréquent consiste à nommer lřauteur sans préciser la référenceŗ (Genette, 1987: 141). 
10

 Sobre esta questão veja-se também Vieira (2003a).  
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narração, que serão mais amplamente estudados sob o ponto de vista da reescrita no 

último capítulo desta tese.  

Ao contrário de A Conjura e A Gloriosa Família onde, como vimos, o aparelho 

peritextual, espaço privilegiado de intervenção do autor textual, surge com forte 

presença, muito devido às epígrafes inaugurais dos capítulos, nas restantes obras do 

nosso corpus a presença do autor textual revela contornos mais subtis ou menos usuais, 

que vão desde a estruturação da narrativa em vários níveis, grafados de modo diverso, 

até à ilustração iconográfica dos textos, passando pela apresentação de um aparelho 

peritextual de cunho dicionarístico.  

Em O Desejo de Kianda, a presença do autor textual torna-se explícita quando 

no corpo da narrativa surge um texto que se destaca de imediato da restante mancha 

gráfica pela utilização do itálico. Sem qualquer explicação, a história de João 

Evangelista e Carmina Cara de Cu é interrompida para dar lugar à narração da história 

da lagoa que mais tarde saberemos ser a morada de Kianda. Em vez de uma só história, 

temos uma narrativa que se desenvolve em dois planos efabulatórios paralelos, 

perfeitamente marcados e delimitados na página através da alteração do tipo de letra e 

da mancha gráfica. Constituída por nove pequenos fragmentos distribuídos pelos seis 

capítulos da obra, a história da lagoa do Kinaxixi é num primeiro momento lateralizada, 

recaindo as honras de protagonista da acção sobre o jovem casal, mas vai ganhando 

cada vez mais presença e importância à medida que surgem pontos de contacto entre as 

duas histórias
11

, com o trânsito de personagens e acontecimentos de uma história para 

outra, até lhe ser atribuída a preponderância das atenções.  

                                                 
11

O contacto entre os dois níveis narrativos ocorre por exemplo quando Cassandra, a menina que ouve o 

canto de Kianda, é interpelada por João Evangelista, ou ainda quando a queda dos prédios e a formação 

da lagoa são referenciadas pelas personagens das duas histórias. 
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A contaminação dos dois planos narrativos conduz, do ponto de vista da 

construção da narrativa, a um atenuar progressivo das fronteiras entre as duas histórias, 

que culmina num entrosamento dos dois níveis diegéticos e numa inversão dos papéis 

atribuídos inicialmente a cada uma. Os três últimos fragmentos da história da lagoa de 

Kianda (Kianda: 109, 118-119) apresentam características discursivas e formais que 

corroboram e intensificam a fusão anteriormente referenciada, na medida em que 

surgem como o prolongamento narrativo, frásico e discursivo da história de João e 

Carmina, sem que qualquer sinal de pontuação separe as duas narrativas (numa técnica 

mais próxima da poesia do que da prosa), apenas diferenciadas pela mancha tipográfica, 

numa flagrante prova da autoridade do autor textual sobre o texto que nos dá a ler. Esta 

arquitectura diegética contribui decisivamente para o reforço da mensagem central do 

romance (a valorização das tradições como modo de contrariar o desmoronamento 

social e político da actual sociedade angolana), cabendo no final o papel principal à 

história de Kianda, que encerra por isso o livro.  

 Centremo-nos agora no romance de Agualusa, Nação Crioula, que levanta 

questões diversas decorrentes do facto de estarmos perante um romance epistolar, 

elemento formal decisivo em termos da composição do texto. Ao autor textual cabe 

obviamente a selecção, organização e titulação das cartas incluídas no romance (com 

indicação do destinatário, do local e da data em que foram redigidas), assim como a sua 

divisão em duas partes de tamanho desigual: a primeira compreendendo as cartas 

assinadas por Fradique, a última correspondendo a uma única carta, a que Ana Olímpia 

endereça a Eça de Queiroz, antecedida de uma citação de A Correspondência de 

Fradique Mendes de Eça de Queiroz, obra em relação à qual o romance de Agualusa se 

constitui como pastiche literário e continuação fictícia (Abreu, 2004: 4).  



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
129 

    

 

Mas quem é esta instância autoral? De modo reiterado e seguindo uma 

convenção do género, a autenticidade do romance epistolar é atestada através do 

aparelho peritextual, em textos onde editores, escritores ou qualquer outra figura 

extradiegética advertem o leitor do papel meramente organizativo que tiveram na 

selecção e disposição da correspondência. Em Nação Crioula, o leitor é surpreendido 

pela ausência de qualquer antetexto explicativo, deparando-se ao invés com uma entrada 

imediata na narrativa epistolar. O enigma acerca da entidade que está por detrás da 

organização e publicação da correspondência manter-se-á até à última carta, assinada 

por Ana Olímpia e endereçada a Eça de Queiroz. Pela voz de Ana Olímpia, e com os 

vazios próprios do diálogo onde a comunicação se faz pelo viés de conhecimentos e 

partilhas anteriores aos quais os leitores acedem pelo exercício da dedução, tomamos 

conhecimento de que a organização da correspondência de Fradique será, porventura, da 

responsabilidade de Eça de Queiroz, numa construção circular ironicamente perfeita, em 

que assistimos ao regresso da criação literária (Fradique) ao seu primeiro criador (Eça 

de Queiroz) pela mão de um autor segundo (Agualusa) que dela e dele (o escritor) se 

apropriou. É, pois, com assinalável mestria e originalidade que Agualusa resolve o 

problema da inscrição textual da suposta autenticidade do seu romance epistolar. Fá-lo 

através das palavras de Ana Olímpia:  

 

As suas [de Fradique] cartas podem ser lidas como os capítulos de um 

inesgotável romance, ou de vários romances, e, nessa perspectiva, são pertença 

da humanidade. Aquelas que agora lhe envio, recolhidas entre as muitas que 

Fradique me escreveu ao longo de vinte anos (e às quais junto outras dirigidas a 

Madame de Jouarre e que ela recentemente me ofereceu), contam uma história 

que talvez a si, e a leitores europeus, pareça um tanto extraordinária. (NC: 138) 
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No excerto Ana Olímpia apresenta as razões que a levaram a enviar as cartas do 

seu marido a Eça de Queiroz. No entanto, e apesar de nada nos permitir assegurar que as 

missivas enviadas são aquelas que compõem o romance epistolar, uma vez que nos falta 

uma qualquer confirmação da responsabilidade autoral, os indícios narrativos apontam 

para esta solução. Esta notável estratégia de composição narrativa permite-nos 

considerar ŖEça de Queirozŗ o autor textual de Nação Crioula, por vontade textual de 

Ana Olímpia e estratégia efabulativa de Agualusa. Estamos, pois, perante um segundo 

nível efabulatório que indicia uma subtil estrutura auto-reflexiva. São vários os 

elementos que nos levaram a considerar que o papel de autor textual é atribuído a Eça 

de Queiroz. Antes de mais, a decisão de Ana Olímpia de confiar parte da 

correspondência de Fradique a este autor e de essa decisão constituir o fechamento de 

romance. Por outro lado, as referências factuais e temporais tornam verosímil a sucessão 

de acontecimentos (A Correspondência de Fradique Mendes de Eça de Queiroz, a que 

Ana Olímpia faz referência, foi publicada em folhetim em 1888, o envio das cartas 

ocorreu em 1900 e nela a signatária refere que só tomou essa decisão passados anos). 

Finalmente a coincidência entre os destinatários das cartas publicadas no romance e as 

enviadas por Ana Olímpia a Eça de Queiroz concorre para reforçar a atribuição do papel 

de autor textual a este último. 

Também em O Livro dos Rios de Luandino, o autor textual apresenta uma 

múltipla e reiterada intervenção que, por estar tão dispersa e revestir contornos tão 

diferentes entre si, se torna de difícil apreensão conceptual. A instância autoral joga com 

uma multiplicidade de processos discursivos que nos permitem não só detectar a sua 

presença mas também verificar que coincide com a do narrador, que assume deste modo 

uma clara figuração autoral. Depois de uma nota de agradecimento e dedicatória, o 

corpo da narrativa é ainda antecedido por um curioso texto (constituído por uma citação 
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seguida de um texto em itálico) que parece Ŗenunciar-se a si próprioŗ, vindo de um 

vazio, onde se cita a resposta que uma personalidade mítica do imaginário angolano, a 

rainha Njinga
12

, teria dado ao primeiro historiador português das coisas angolanas, 

António de Oliveira Cadornega: 

 

ŖIn dubio cronichae, pro fabula. . . .ŗ 

 

dizem que disse – assim mesmo, em latim – Njinga Mbandi, rainha, a António de 

Oliveira Cadornega, historiador, na comprovada presença de Frei Giovanni 

Antonio di Montecúccolo, o Kavazi. 

 

Na nossa cidade de Santa Maria da Matamba, aos dezasseis dias do mês de 

Dezembro de 1663, dia de Santa Olímpia Viúva. (Rios: 11) 

 

Como refere Helena Buescu, se o trabalho de citação Ŗpressupõe obviamente um 

diálogo, pressupõe também por outro lado um saber textual e literário que se assume e 

mostraŗ (Buescu, 1998: 72). Ora, as características peculiares desta citação, sobretudo 

as dúvidas em relação à sua autenticidade, a circunstância de se citar uma fala e não um 

                                                 
12

 A forte personalidade e a importância política desta personagem elevaram-na à categoria de símbolo 

angolano, erigida como a heroína das primeiras resistências e exemplo para todos quantos ao longo dos 

tempos lutaram pela independência de Angola. A sua imagem tutelar está presente em grande parte da 

literatura angolana. Uma breve e rápida passagem pelas obras do nosso corpus dá disso prova. Para o 

narrador de A Gloriosa Família, Jinga simboliza a inteligência e o poder. Por seu turno, Kene Vua (Rios) 

vê nela e nos seus aliados entidades tutelares e protectoras de todos os que lutam contra os colonos 

portugueses: ŖOs espíritos, nas grandes árvores da ilha, são e voltarão a ser sempre dos mafulos e dos 

bravos de Njinga a Mbandi a Ngola Kiluanji kia Samba que os acompanharam para receber aquela ilhota 

nos portugueses da Loanda...ŗ (Rios: 64). Também Fradique (NC) fala dela na sua correspondência, 

fazendo alusão a uma das representações pela qual ficou conhecida: a de utilizar o dorso de um escravo 

para assento e assim receber quem a visita, atitude que serviu de inspiração a Gabriela Santamarinha que 

Ŗpreparou um grande baile em casa, recebendo os convidados sentada, segundo o exemplo da famosa 

Rainha Ginga, ou Nzinga Mbandi, nas costas de uma destas escravasŗ (NC: 55). Os seus feitos são 

unanimemente reconhecidos quer na historiografia da época, que encontra em Cadornega o seu exemplo 

paradigmático, quer durante o Estado Novo. Dela, Silva Rego, num misto de admiração pela estratega e 

aversão racial, escreveu: ŖA rainha Jinga, igualmente nossa inimiga durante esse período [1641-1648], 

representava uma resistência nacional Ŕ se esta expressão é aplicável a selvagens Ŕ à ocupação 

estrangeira. Era aliada dos Holandeses mais por interesse do que por amizade. Mulher extraordinária, 

inteligente, cruel, política, profundamente conhecedora do valor e fraquezas dos Europeus, enche ela uma 

época importantíssima da história angolana. Conseguiu unir, em volta da sua forte personalidade, não só 

os antigos súbditos do seu irmão Ngola Mbandi, como também os Jagas e Dembosŗ (Rego, 1948: 3).  
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escrito e a referência a duas personalidades maiores da historiografia sobre Angola, 

levantam outro tipo de questões. As presenças de Cadornega, como destinatário da 

mensagem de Njinga, e de Montecúccolo, o missionário capuchinho italiano, enquanto 

testemunha do acontecimento, são claramente reveladoras da intenção do autor textual 

de Ŗcertificarŗ a autenticidade do seu relato. O prestígio dos dois primeiros cronistas da 

História de Angola, a reconhecida importância das suas obras
13

 e o rigor dos seus 

trabalhos tem como efeito fazer recair sobre as palavras da rainha e o relato da cena 

iguais ou antes aproximadas características. Por outro lado, ao colocar em destaque esta 

fala, mesmo se inventada ou construída, de Njinga, o autor textual, a quem 

indubitavelmente cabe a responsabilidade da citação, está a querer colocar a narrativa 

sob a égide de uma linhagem já não apenas literária mas também política: a de todos 

aqueles que combateram pela soberania de Angola. A mensagem assume ainda uma 

carga simbólica forte, decorrente da circunstância de ter sido proferida no dia anterior à 

da sua morte, facto que nos permite lê-la como o testamento político de Njinga, que 

deste modo deixa à posteridade a sua interpretação da História. 

Com efeito, o comentário de Njinga coloca em paralelo duas realizações 

textuais: a crónica e a fábula (a ficção), fazendo recair, segundo julgamos, a primazia 

sobre esta última. A citação levanta questões de interpretação decorrentes da tradução, 

que importa referir. Com efeito, tal como surge grafada, pode ser traduzida por ŖEm 

caso de dúvida em relação ao tempo, deve-se acreditar na históriaŗ, já que a palavra 

Ŗcronichaeŗ é um adjectivo e não um caso do substantivo Ŗcronichumŗ, caso em 

traduziríamos por Ŗrelatoŗ. Parece que estamos perante um lapso de língua da rainha 

                                                 
13

 O papel fulcral da História Geral das Guerras Angolanas - 1680 de Cadornega e a Istorica descrizione 

de‟ tre‟ Regni Congo, Matamba, et Angola..., da autoria de Giovanni Antonio Cavazzi da Montecúccolo, 

editada, pela primeira vez, em Bolonha, em 1687, está patente nos inúmeros estudos que lhes são 

dedicados constituindo-se igualmente como fontes documentais essenciais para todos os estudiosos de 

Angola. Sobre este assunto veja-se Henriques (2000). 
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ou... do autor (textual ou empírico, a dúvida mantém-se). O que de facto se pretende 

contrapor são duas concepções de história: a oficial e documental, preconizada pelo 

cronista, e a transmitida de boca a orelha, pelo poder da memória, numa dicotomia de 

perspectiva que reencontramos exemplarmente representada, como já vimos, no 

romance de Pepetela, A Gloriosa Família. O que a rainha está a dizer ao cronista 

português na presença do seu colega italiano é que mais facilmente acredita na ficção 

quando e se existirem dúvidas acerca do relato. Dito de outro modo, havendo dúvidas 

historiográficas, devemos levar em conta a ficção. Os comentários da rainha surgem 

como a realização literária da reflexão desenvolvida por White no seu famoso ensaio 

ŖThe Fictions of Factual Representationŗ (White, 1985). O crítico defende que a escrita 

da história deve ser analisada segundo convenções retóricas, que dêem conta da prática 

discursiva sobre a qual se alicerça a organização dos acontecimentos. White demonstra 

que a história é tanto uma forma de ficção como o romance é uma forma de 

representação histórica, e nessa medida a história, enquanto construto, não pode 

reclamar nem a neutralidade nem a transparência das suas representações, apesar de os 

historiadores continuarem por vezes presos à ilusão de que é possível efectuar uma 

descrição neutra dos factos (White, 1985). Ora, a afirmação da rainha vem reforçar a 

credibilidade da ficção justamente porque assume a parcialidade da narração que 

apresenta. 

O que desde logo chama a atenção no romance de Luandino é o modo 

estrelado
14

 através do qual o texto se dá a ver e a conhecer ao leitor, constituindo-se 

                                                 
14

 Retiramos esta expressão de um texto de Barthes intitulado Ŗle texte étoiléŗ (Barthes, 1970: 20-21). No 

ensaio, o autor recorre à metáfora do céu para descrever o texto literário, dizendo: Ŗle texte, dans sa 

masse, est comparable à un ciel, plat et profond à la fois, lisse, sans bords et sans repères; [...] le 

commentateur trace le long du texte des zones de lecture, afin dřy observer la migration des sens, 

lřaffleurement des codes, le passage des citationsŗ e são essas zonas de leitura, ou blocos de significação, 

que se constituem como recortes do texto, estrelando-o. Retomando esta designação, Maria Alzira Seixo, 

a propósito da escrita de António Lobo Antunes, alarga-a e completa-a explicando que o autor Ŗpretende 
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como marcas da presença da instância autoral. Na urdidura da narrativa são convocadas 

estratégias composicionais que, ao quebrarem a unidade da mancha gráfica, surgem 

como manifestações da consciência e intencionalidade autoral, que altera os caracteres 

tipográficos (frases em itálico marcando as falas das personagens, capítulos em letra de 

tamanhos diferenciados), insere notas de autor, constrói capítulos de dimensão muito 

desigual que ora se estendem por várias páginas ora se condensam numa única linha ou 

numa única palavra, separa capítulos com alargados espaços em branco. Noutros passos 

são introduzidas notas de rodapé com traduções de expressões em quimbundo ou, em 

casos mais raros, o texto surge acompanhado da reprodução gráfica da ilustração 

descrita da mensagem tatuada no corpo do mensageiro (Rios: 81), ou ainda do desenho 

do rio Cuanza (Rios: 127), que aqui reproduzimos: 

 

                                                                                                                                               
cada vez mais uma escrita que não seja Řestreladař ou acidentada (sem tracinhos, maiúsculas, itálicos, 

efeitos, coisinhas…), preferindo uma mancha de texto lisa e sóbria, despojada, cujo único desenho seja o 

da Řpalavrař na sua relação com a Řfraseř e com o Řespaçoř que a ambas configuraŗ (Seixo, 2008b: 1022). 

É segundo esta perspectiva que utilizamos a expressão texto estrelado. Referimo-nos a um texto cujo 

contínuo gráfico é interrompida, apresentando uma mancha irregular e acidentada. Várias ocorrências 

podem produzir o Ŗestrelamentoŗ do texto, como por exemplo alterações do tipo de letra, alinhamentos 

particulares do texto com margens descoincidentes, espaços em branco, unidades frásicas destacadas, 

expressões escritas em maiúscula ou a inserção de ilustrações ou reproduções de escritos manuscritos. A 

lista é obviamente aberta, os seus únicos limites são a imaginação do autor. 
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A representação iconográfica do Cuanza, uma jibóia de três caudas, é ainda, 

como aponta Laura Padilha, a metaforização da própria narrativa e dos seus múltiplos 

movimentos proporcionadores de uma opacidade discursiva que é simultaneamente 

fonte geradora de significados (Padilha, 2008a: 322). Da apresentação feita, surge com 

evidência que o romance de Luandino sustenta a sua construção pela subversão das 

convenções romanescas que se inscreve desde logo no incipit, mais próximo da escrita 

da poesia do que do romance:  

 

Conheci rios. 

 

Primevos, primitivos rios, entes passados do mundo, lodosas torrentes de 

       desumano sangue 

           nas veias dos homens. 

 

Minha alma escorre funda como a água desses rios. (Rios: 15) 

 

Repare-se na disposição gráfica das palavras na página, que denuncia uma 

preocupação não apenas como o modo de contar (caso em que a atribuiríamos ao 

narrador) mas com a forma de dar a ver o texto da responsabilidade da instância autoral, 

que vai pontuando o texto com marcas da sua presença e intervenção. Assim, uma nota 

de autor, colocada nas margens da efabulação e que acompanha um texto de quatro 

linhas em quimbundo, torna explícita a consciência da existência de um público-leitor 

(o leitor-modelo, na designação de Eco) com características particulares, tidas em conta 

pelo autor textual aquando da urdidura diegética. Nela, a instância autoral, encetando 

um diálogo com o leitor, enuncia claramente as dificuldades em concretizar a tarefa que 

se tinha proposto, contar em quimbundo a batalha do vau do Mbudi: 
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Gostaria de dar ao leitor, saudavelmente céptico, a versão original, em língua 

quimbunda. É tarefa quase impossível. A menos que a escrevesse meu mestre e 

amigo Uanhenga Xitu; ou prometesse corrigir meus erros se me autorizasse, a 

mim, tal empresa. Pessoalmente, apenas ouvi uma versão a Elias Caturra, 

naquelas noites de terror e clamores que antecederam seu suicídio. (Rios: 90) 

 

Este comentário, da clara responsabilidade de uma instância autoral, introduz 

uma situação dialogal de uma ordem diferente daquelas que até ao momento tínhamos 

encontrado. A referência a Uanhenga Xitu, uma personalidade literária empírica, 

conhecida e apreciada pelo seu trabalho de recriação escrita da oralidade, introduz 

consequências fundamentais na identificação da figuração do autor textual, inscrevendo-

o numa filiação literária e cultural. Este comentário da instância autoral, colocado nas 

margens do texto ficcional, pela utilização de verbos nos modos condicional e 

conjuntivo (Ŗgostariaŗ; Ŗescrevesseŗ; Ŗprometesseŗ; Ŗautorizasseŗ), indicia desde logo 

acções que se situam no domínio do incerto e contingente e não do realizado nem talvez 

do realizável, deixando adivinhar a interrupção da narração da história em quimbundo. 

No entanto é o narrador que, desde o incipit, se assume como personagem principal e 

narrador da história, que interrompe o discurso em quimbundo e afirma: ŖDesisto; é 

melhor em língua de português.ŗ (Rios: 91), dando início à narração da batalha em 

português. Esta passagem é, a vários títulos, significativa antes de mais porque mostra 

claramente uma coincidência entre os dois níveis de enunciação intratextual, o da 

instância autoral e da instância narrativa, duas vozes que se fundem numa única para dar 

conta de uma mesma visão do mundo e das suas coisas (estratégia igualmente presente, 

como já vimos, em A Conjura).  

Por outro lado, a singularidade desta passagem é ainda confirmada pela ausência 

de tradução, uma vez que, contrariamente à prática usada ao longo de todo o romance, 
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uma expressão ou texto em quimbundo não é acompanhada da sua tradução em 

português em nota de rodapé ou no glossário, o que indubitavelmente lhe confere um 

lugar de excepção na economia da narrativa. Poder-se-ia alegar a inutilidade da inclusão 

da tradução, uma vez que se apresenta imediatamente após este comentário do narrador 

a versão portuguesa da história, no entanto os dois textos não apresentam qualquer 

convergência tipográfica
15

 que possa balizar a tarefa do leitor menos familiarizado ou 

desconhecedor do quimbundo Ŕ número no qual, porventura, se inclui a grande maioria 

dos leitores do romance Ŕ, impossibilitando-lhe a sua descodificação. O autor textual, 

Ŗou seja, a figuração simbólica que se situa, no texto, como marca da transitividade 

social e cognitiva desteŗ (Buescu, 1998: 75), que na primeira pessoa se assume como 

autor do romance, faz coincidir a sua voz com a do narrador, dando origem à criação de 

uma espécie de coro anunciador e portador de uma mesma mensagem: a exaltação das 

coisas angolanas (o povo, a luta pela independência, as tradições, as florestas e os rios).  

A convergência de vozes e de identidades entre as duas instâncias referidas é 

reiterada de modo claro no fechamento do penúltimo capítulo, momento em que o 

narrador, depois de antecipar a missão que lhe foi confiada e que vai cumprir no dia 

seguinte, a execução da sentença de morte do ex-companheiro
16

, afirma: ŖFecho então 

meu livro primeiro dos riosŗ (Rios: 126). Este comentário, onde se revela uma subtil 

ironia de um jogo entre as instâncias de produção e recepção da obra, remete para o 

lugar que O Livro dos Rios ocupa no espaço mais alargado da obra do autor empírico, 

ou seja, o de primeiro painel do tríptico preanunciado e intitulado De Rios Velhos e 

Guerreiros. Por outro lado, este comentário extravasa claramente as competências do 

                                                 
15

 A narração em quimbundo da batalha apresenta-se sob a forma de um texto corrido de quatro linhas, 

enquanto o texto em português está antecedido de um título e é constituído por troços discursivos 

numerados. 
16

 Sobre a questão da aplicação do direito numa ordem social específica, neste caso ao espaço circunscrito 

e marginal da mata, veja-se o interessante ensaio de Élida Lauris (2008). 
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narrador, podendo ser apenas atribuível à instância autoral. A historicidade que resulta 

da compreensão dos textos como integrados num sistema sociocultural mais vasto é 

determinante na construção de sentidos (Buescu, 1998: 38-39), que neste caso postulam 

um devir, um prolongamento da história em dois momentos distintos e, à data da 

publicação do primeiro romance, desconhecidos, que apenas existem na 

intencionalidade de escrita do autor empírico.  

A afirmação do narrador tem ainda o poder de relegar o último capítulo do 

romance para um lugar híbrido, de características marcadamente de fronteira, 

simultaneamente intra e extratextual. Com efeito, após a declaração: ŖFecho então meu 

livro primeiro dos riosŗ, não é de todo expectável encontrarmos um prolongamento, em 

perfeita harmonia com a construção diegética da restante obra, que configura uma clara 

subversão das tradicionais convenções literárias. Uma leitura mais atenta do último 

capítulo permite-nos descobrir uma diferença essencial por detrás de uma aparente 

coerência formal (a manutenção de uma mesma titulação e a repetição de igual entrada 

discursiva: ŖConheci riosŗ). Ao contrário dos restantes capítulos, onde o narrador vai 

dando conta de sentimentos, expectativas, desilusões, atitudes que experimentou e viveu 

em dois tempos distintos (a infância e adolescência passadas no barco do capitão 

português e o presente vivido na guerrilha), o último capítulo traz para a efabulação 

uma dimensão onírica até esse momento inexistente. Depois de ŖConheci rios.ŗ, o texto 

prossegue com uma segunda frase: ŖE sonhei um sonho.ŗ (Rios: 127), após o que surge 

o relato do sonho, primeiro contado em português e depois na versão em quimbundo, 

num texto/capítulo onde podemos igualmente ler uma projecção da história para um 

futuro, porventura o dos anunciados segundo e terceiro volumes de De Rios Velhos e 

Guerrilheiros. 
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Como vimos, a instância narrativa assume, logo a partir do incipit, as funções de 

personagem principal e narrador da história, ao afirmar: ŖConheci riosŗ (Rios: 15), 

expressão que vamos reencontrar ao longo do romance como se de um refrão se 

tratasse. A expressão ŖConheci riosŗ é o incipit dos três capítulos intitulados ŖRiosŗ e 

numerados de Iŗ a IIIŗ; para além dessa posição inicial, a frase surge ainda no interior 

dos referidos capítulos, e apenas nesses, nas páginas 17, 20, 21, 72, 98, sendo-lhe 

reservado sempre, na mancha gráfica uma posição destacada: em início de frase ou de 

parágrafo, facto que reitera a importância diegética dos rios na construção diegética, 

como a seu tempo teremos oportunidade de verificar. A construção em eco, onde uma 

mesma frase surge repetida ao longo da narrativa é aliás uma prática discursiva corrente 

em Luandino Vieira, que teremos oportunidade de analisar no capítulo III. 3, e que 

julgamos poder afirmar ser uma das características essenciais do idiolecto deste autor. A 

função diegética da personagem, desse modo anunciada, é pouco depois reiterada e 

completada com o acréscimo de algumas informações essenciais para a sua 

caracterização como narrador-protagonista, nomeadamente o facto de ser negro, ou de a 

sua história se constituir como recordações de um tempo passado marcado pelo 

sofrimento causado pela guerra civil na qual participou: ŖMinha alma escorre funda 

como a água desses rios. // Só que, na guerra civil da minha vida, eu, negro, dei de 

pensar: são rios demais Ŕ vi uns, ouvi outros, em todas as mesmas águas me banhei é 

duas vezes.ŗ (Rios: 15). Ao longo das páginas, vamos descobrindo toda a complexidade 

deste narrador, que na primeira pessoa conta a sua existência. Dá conta dos anos em que 

trabalhou para um português, capitão de barco, por quem nutre sentimentos dúbios que 

oscilam entre a amizade pelo homem generoso e amigo Ŕ sentimento que se reflecte na 

angolanização do seu nome: Ŗo capitão Lopo Kipêxi de Caminhaŗ (Rios: 47) Ŕ e o 
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rancor pelo colono que não deixa de ver nele; da sua origem de neto de desalforriado
17

 

(Rios: 18); do seu compromisso com a luta armada de libertação de Angola e os laços 

de união que o ligam aos rios, entendidos como metáfora da terra e dos homens de 

Angola, razão por que afirma: ŖEu Kene Vua, guerrilheiro, digo mais [...] Digo mais: 

também eu, sou um rioŗ (Rios: 21). 

Depois de nos termos centrado no estudo da presença e do papel do autor textual 

nas obras do nosso corpus, exceptuando-se O Livro dos Rios em que a nossa análise 

focou igualmente a intervenção do narrador devido à indissociabilidade das duas 

instâncias que se (con)fundem numa única e singular voz, debruçamo-nos agora sobre o 

estudo do narrador. Contrariamente ao autor textual que, como anteriormente vimos, 

não partilha o mesmo tempo, o narrador de A Conjura apresenta-se como alguém que 

empreende contar uma história que presenciou (numa legitimação aparente da sua 

função). Essa circunstância leva-o a restringir o seu relato a acontecimentos por ele 

presenciados, que tem o cuidado de datar de modo explícito e rigoroso, dizendo que 

Ŗtudo começou, é claro, muito antes desse dia dezasseis de Junho de mil novecentos e 

onze. [...] os casos tiveram o seu berço foi mesmo nesse esquecido ano de mil 

oitocentos e oitentaŗ (Conj: 13). Por esse motivo, e apesar de ter consciência de que os 

acontecimentos tiveram causas anteriores, resolve iniciar a narração com a chegada a 

                                                 
17

 A obra luandiniana caracteriza-se, na esteira da de Guimarães Rosa de quem Luandino se diz discípulo, 

pela criatividade da linguagem. São inúmeras as palavras novas construídas pelo viés da aglutinação, 

onde de dois significantes distintos se cria um inédito, como por exemplo Ŗsujiverdeŗ (Rios: 32) para 

designar a cor suja das margens, ou Ŗensonhaçãoŗ (Rios: 28) referindo-se ao sono perturbado pelos 

sonhos, ou ainda Ŗdesconseguirŗ (Rios: 30) onde o significado novo nasce da junção do prefixo de 

negação numa construção inusitada mas cujo sentido é inteligível porque segue um raciocínio lógico. O 

mesmo não acontece com Ŗdesalforriadoŗ, que apesar de ser construído através do mesmo processo 

linguístico tem resultados bem diversos uma vez que o vocábulo novo cria um nonsense de difícil 

interpretação contextualizada. Com efeito, e seguindo o mesmo raciocínio de construção anteriormente 

apresentado, o que parece resultar do neologismo é que um escravo a quem foi concedido a alforria a 

tenha perdido novamente. Ora esta interpretação não nos parece de todo razoável porque é 

descontextualizada da intriga; ao invés julgamos que o prefixo de negação neste caso desempenha antes o 

papel de intensificador de um significado e não na sua negação, constituindo-se como mais um exemplo 

da capacidade criativa do autor, que será objecto de uma análise mais aturada no capítulo III. 2 desta tese.  
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Luanda de Jerónimo Caninguili, sem apresentar qualquer argumento justificativo para a 

escolha desse marco temporal, apenas afirmando: ŖVamos pois começar deste 

princípioŗ (Conj: 13). A decisão é reveladora do seu poder face à história que conta, 

poder esse que se confirma de variadíssimos modos ao longo da narrativa. Saberemos 

mais tarde, nas derradeiras páginas, que a chegada de Caninguili foi o acontecimento 

balizador do início da narração porque, no dizer de Severino, o considerado mentor do 

movimento revolucionário, ŖFoi ele [Caninguili] que verdadeiramente edificou a 

Sociedade e só ele poderá ainda salvar o que restaŗ (Conj: 203). O narrador de A 

Conjura caracteriza-se por manter um distanciamento formal em relação aos 

acontecimentos de que dá testemunho, pelo viés de um quase apagamento da sua 

presença no texto, sendo o acto de enunciação inicialmente atribuído a uma terceira 

pessoa gramatical: ŖVamos pois começar deste princípioŗ (Conj: 13), registando-se 

novamente marcas de enunciação nos quarto e quinto capítulos, desta vez sob a forma 

de um eu para afirmar: ŖA mim, já o disse, parece-me que começou antesŗ (Conj: 114), 

ou ŖJulgo já o haver dito atrás, muitos dos destemperados juízos de Severino 

desconcertavam as pessoasŗ (Conj: 129), e ainda ŖEntre Maio de mil novecentos e um e 

Setembro de mil novecentos e quatro pouco aconteceu que sirva ao bom entendimento 

dos incríveis sucessos que aqui me propus relatarŗ (Conj: 163).  

Apesar dessa relativa ausência formal, a presença do narrador está 

permanentemente inscrita em filigrana no texto, pelo viés dos constantes comentários 

apreciativos que tece acerca do carácter ou aspecto das personagens, assim como da 

importância que devemos atribuir a certos acontecimentos. No entanto, é na delegação 

em personagens da competência de ver e contar, prerrogativa do narrador, que se 

evidencia todo o poder da instância narrativa sobre a história que conta. Referimo-nos 
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aos jogos de focalização
18

 que dão origem a um constante deslizar da perspectiva a 

partir da qual a acção é enunciada, uma vez que a instância narrativa, que a si própria se 

outorga o papel de observador, vai delegando em sucessivas personagens, intervenientes 

nos acontecimentos relatados, a condução da nossa apreensão da história. É, pois, 

através do olhar subjectivo, parcial e pessoal de algumas personagens (Carmo Ferreira 

(Conj: 38-40), Vieira Dias (Conj: 58-59) ou Ana Maria (Conj: 95-96), para citar apenas 

alguns exemplos), que os sentidos da história se arquitectam. A construção da narrativa 

nasce da junção dessas visões parciais e da relação de complementaridade que entre elas 

se cria, estratégia que reencontramos referenciada na efabulação, pelo processo da mise 

en abyme, nos comentários que o narrador tece acerca da feitura e recepção do romance 

de Alfredo Trony, também ele visto como resultante dos contributos dos companheiros 

do autor, facto que explica que Ŗqualquer deles [os companheiros de Trony] se sentia 

um pouco autor da obra, querendo ver em cada frase uma sua contribuição, em cada 

palavra o eco da sua própria vozŗ (Conj: 41). Esta estrutura de montagem, que 

fragmenta e justapõe pontos de vistas, mescla vozes e olhares, permite colocar em 

paralelo várias focalizações de uma mesma cena, que mais não são do que modos de 

apresentar a confrontação de perspectivas. Assim, o texto torna-se espaço de pluralidade 

e discussão, fazendo recair sobre a história narrada uma áurea de justeza e credibilidade 

que se conjugam para conquistar a empatia do leitor pela causa dos conjurados.  

Tal como constata Mieke Bal, sempre que se verifica uma alteração da voz da 

enunciação ou do ponto de vista a partir do qual se relatam os acontecimentos, ou seja, 

sempre que a instância narrativa instaura níveis narrativos diversos, ela dá prova da sua 

presença e autoridade sobre o discurso (Bal, 1977: 34). Ora, no romance de Agualusa, 

                                                 
18

 Adoptamos aqui os conceitos apresentados por Genette, que, no estudo da instância narrativa, 

estabelece uma diferença entre focalização ou ponto de vista e voz narrativa (Genette, 1972: 204-211). 
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assim como em A Gloriosa Família de Pepetela, como teremos oportunidade de 

constatar, importa considerar, para além da alteração de pontos de vista intratextuais 

(sempre que o narrador delega a capacidade de ver ou contar numa personagem), uma 

outra diferenciação de focalização. Referimo-nos à que decorre do cotejo entre a 

narrativa e as epígrafes inaugurais dos capítulos da responsabilidade da instância 

autoral, que se constituem como mais um nível narrativo de carácter intertextual
19

. A 

justaposição de pontos de vista veicula uma indiscutível relativização da história, a par 

de uma modalização do discurso de modo contrafactual, que complementa Ŕ 

confirmando ou contrapondo Ŕ o olhar e a voz do narrador. 

É essa presença efectiva, embora velada, da instância narrativa no romance de 

Agualusa que pode de algum modo justificar as suas observações mais críticas ou 

irónicas, como as que se referem ao barbeiro: ŖFisicamente Caninguili devia poucas 

graças ao Criadorŗ (Conj: 14), ou ao rei D. Sebastião, apelidado por ele de Ŗpequeno 

imbecilŗ (Conj: 52). Curioso é verificar que o narrador tem consciência da sua 

intromissão na história, que se revela, por exemplo, na utilização de parênteses, como 

neste comentário acerca da filha do Velho Gama: ŖCresceu [Alice] porém saudável (que 

é como quem diz formosa), e aos dezasseis anos o seu corpo tinha já todo o perfume e 

encanto de um corpo escorreito de mulherŗ (Conj: 19). Como podemos verificar pelas 

citações atrás apresentadas, todas as marcas de enunciação da instância narrativa (num 

total de quatro ao longo de duzentas e três páginas) dão exclusivamente conta da 

consciência autoral deste narrador. Sempre que assume a sua presença e fala em nome 

próprio, fá-lo para problematizar a sua participação na construção da diegese, em 

comentários que remetem para afirmações anteriores, que reiteram as opções tomadas 

ou ainda que justificam os hiatos temporais na diegese, ou seja, apresentam-se como 

                                                 
19

 Esta questão será analisada em III. 3. 
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sucessivas confirmações da sua autoridade enquanto organizador do texto, num registo 

discursivo que de modo perturbador tece um jogo de relações analógicas com o do autor 

textual, denunciando ambos uma mesma predilecção pela utilização pouco usual, 

porque anacrónica, do vocábulo Ŗsucessoŗ e uma mesma visão dos acontecimentos 

narrados.  

A uma curiosa personagem de A Gloriosa Família, o criado mudo de Baltazar, 

cabe um papel preponderante, o de apresentar a outra face da história, não a dos 

vencedores com a qual, segundo Walter Benjamin, os historiadores inevitavelmente se 

identificam (Benjamin, 2000: 432) e que, neste caso particular, encontra ecos nos textos 

de historiadores e missionários portugueses ou de militares e políticos holandeses 

citados nas epígrafes, mas a do oprimido e explorado por todos eles, a daquele a quem 

não foi permitido participar nos destinos do seu país. O lugar a partir do qual esta 

instância narrativa dá conta do que observa apresenta-se como um estado de excepção 

na designação de Benjamin, na medida em que fala a partir de uma posição periférica 

face ao domínio e hegemonia exercidos pelo(s) vencedor(es), o que leva a que a história 

por ele relatada assuma o desígnio de denúncia, questão apresentada pelo filósofo da 

seguinte forma: ŖLa tradition des opprimés nous enseigne que lř Řétat dřexceptionř dans 

lequel nous vivons est la règle. Nous devons parvenir à une conception de lřhistoire qui 

rende compte de cette situationŗ (Benjamin, 2000: 433). 

A exclusão a que o criado mudo de Van Dum se vê confinado acaba por lhe 

conferir um lugar privilegiado de observação, a partir do qual tudo pode ouvir, tudo 

pode ver e tudo pode criticar e comentar: os hábitos de holandeses e portugueses, o 
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racismo da mulher de Baltazar
20

, as práticas homossexuais dos padres, a prostituição, a 

violência da escravatura, acontecimentos, na sua grande maioria, silenciados nos relatos 

históricos canónicos. Assim, a deficiência que estigmatiza o criado, a sua mudez, 

transforma-se, num traço de ironia trágica muito ao jeito da escrita pepeteliana, no 

principal e fundamental atributo da personagem que lhe permite elevar-se acima de 

todos os outros. 

A narração de Cadornega, com o qual a história contada pelo criado mudo 

entretece curiosos e ambíguos diálogos intertextuais, a que já fizemos referência no 

capítulo anterior e a que regressaremos na última parte deste trabalho, apresenta-se 

como resultado de observações atentas, acompanhadas de conversas com os 

intervenientes nos acontecimentos narrados. No aviso ao leitor que introduz a sua 

História Geral das Guerras Angolanas, Cadornega enuncia os métodos a partir dos 

quais construiu o seu texto, realçando a sua presença no terreno e as fontes consultadas: 

“as quais notícias darei por haver quarenta annos que assisto neste Reino de Angola 

(…) e das notícias que tomei dos antigos com que fallei e conversei que assistirão nas 

ditas Conquistas; quando não seja em todo será em parte conforme minha Lembrança, 

e de alguns papeis que vi daquelles tempos em Villa de Vitoria de Masangano (…) neste 

darei o que vi, e fiz” (Cadornega, 1972: 9). Ao invés, a narração a cargo do criado de 

Baltazar é guiada pela sua capacidade de observação, completada com a imaginação, 

descrita do seguinte modo: 

 

Tudo o que possa vir a saber do ocorrido dentro do gabinete será graças à 

imaginação. Sobre este caso [a acusação de traição de Baltazar] e sobre muitos 
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 De origem mestiça, recusa aceitar os casamentos dos seus filhos quando a escolha recai sobre um(a) 

africano(a) quer seja negro(a) ou mestiço(a), já que estas opções levam, no seu entender, ao atrasar da 

raça.  
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outros. Um escravo não tem direitos, não tem nenhuma liberdade. Apenas uma 

coisa lhe não podem amarrar: a imaginação. Sirvo-me sempre dela para 

completar relatos que me são sonegados, tapando os vazios. (GF: 14) 

 

À objectividade do cronista, o narrador contrapõe a subjectividade que resulta da 

sua perspectiva pessoal sobre os acontecimentos e da sua capacidade em preencher 

vazios criados pela impossibilidade física de tudo ouvir e tudo saber. No entanto, e 

apesar de reconhecer que apresenta uma versão pessoal dos acontecimentos, o narrador 

reivindica para a sua história uma imparcialidade e objectividade que sempre procura 

atingir, recriminando-se quando sente que se está a desviar do caminho traçado: ŖMas já 

me estou a exaltar, abandonando a neutralidade tradicional e necessáriaŗ (GF: 183), ou 

confessando falhas no cumprimento da sua missão: Ŗgostaria de continuar o relato [...] 

mas não posso continuar a narrativa deste notável casamento, pois não me lembro de 

mais nada, devo ter caído de borco e só me recordo de acordar, [...] com uma tremenda 

dor de cabeça, que a ressaca é o pior que o maluvo temŗ (GF: 109-110). Apesar destes 

contratempos, nunca questiona ou põe em causa a sua capacidade de ser um relator 

objectivo mesmo quando deixa que emoções pessoais ditem as suas observações e 

comentários, como no momento em que recordações de infância o assolam:  

 

Olhar o Kuanza sempre me deu um nó de saudade na garganta e o dia de hoje 

tem sido particularmente sentido, com o regresso ao berço, o que embacia os 

olhos e endurece os ouvidos, por isso decidi ali, tenho de ser imparcial e 

objectivo, o meu passado não interessa, apenas tenho de relatar os factos tal 

como os viveu o meu dono e a sua gloriosa descendência, para isso fui criado. 

(GF: 259) 
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O excerto citado põe em evidência o papel de missão que a si próprio se outorga 

o narrador, e que o leva a abdicar de vivências pessoais e emoções para poder cumprir 

aquilo para o qual diz ter sido criado: relatar os feitos da família do seu dono. Não deixa 

que nada, nem o regresso à sua terra natal, comprometa a objectividade e imparcialidade 

que quer imprimir ao seu relato, por isso reivindica para si um sentido de história mais 

apurado do que o dos europeus. Impossibilitado de produzir uma linguagem canónica 

devido à mudez, a instância narrativa apresenta uma linguagem-outra, que por ser outra 

é capaz de dizer outras coisas. Na construção da personagem do narrador 

reencontramos uma figuração subversiva da uma personagem mítica da literatura, a do 

cego, presente em inúmeras obras e que encontra, porventura, em o rei Édipo uma das 

suas concretizações literárias mais conhecidas, em que cegueira e poder estão 

intrinsecamente ligados. Ao cego estão associadas simbologias que o apresentam como 

aquele que, por ignorar as aparências enganadoras do mundo, possui o privilégio de 

conhecer a verdadeira essência das coisas, conhecimento interdito ao comum dos 

mortais (Chevalier e Gheerbrant, 1982: 88). O narrador de A Gloriosa Família carrega, 

também ele, o estigma de uma deficiência, já não da cegueira mas da mudez, que no 

entanto lhe possibilita dizer mais do que aquilo que os outros, os falantes, são capazes 

de dizer, nomeadamente, de tecer fortes críticas àquilo que considera ser a falta de 

sentido de História dos europeus, comparando essa atitude à dos africanos. É aliás na 

fala deste criado mudo que encontramos, como vimos em capítulo anterior
21

, a reflexão 

mais acabada sobre a responsabilidade de cada um na construção de uma memória 

colectiva, paradigmaticamente presente nesta sua afirmação: ŖNão é só curiosidade vã, 

eu tenho sentido da Históriaŗ (GF: 120-121). 
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 Cf. Capítulo II.1 deste trabalho. 
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Este narrador inscreve-se a si próprio numa linhagem de contadores (cf. Leite, 

2003: 113) que têm por missão a transmissão de uma memória, e que podemos incluir 

no arquétipo que Benjamin designa como agricultor sedentário, Ŗcelui qui, gagnant 

honnêtement son pain, est resté au pays et connaît les histoires et les traditions du cruŗ, 

ao qual contrapõe o do mercador dos mares, aquele que por ter viajado tem algo para 

contar (Benjamin, 2000: 116-117). O conhecimento que transmite é sustentado pelo 

poder da memória porque, ainda segundo Benjamin, Ŗla mémoire fonde la chaîne de la 

tradition, qui transmet de génération en génération les événements passés. [...] Cřest la 

mémoire que forment en définitive toutes les histoiresŗ (Benjamin, 2000: 135). Para 

este autor, o narrador deve ser considerado um mestre e um sábio,  

 

car il lui a été donné de remonter tout le cours dřune vie. (Une vie dřailleurs qui 

nřinclut pas seulement son expérience propre, mais pour une bonne part celle 

dřautrui. Ce quřil sait par ouï-dire, le conteur lřassimile à sa propre substance.) 

Son talent est de raconter sa vie, sa dignité de la raconter toute entière. Le 

conteur, cřest lřhomme qui pourrait laisser la mèche de sa vie se consumer 

entièrement à la douce flamme de ses récits. […] Le conteur est la figure sous 

laquelle le juste se rencontre lui-même. (Benjamin, 2000: 150-151) 

 

Também o criado mudo de Baltazar acredita ser portador de uma missão, que lhe 

dá uma razão para a sua existência, que o transcende enquanto indivíduo. É para 

cumprir essa tarefa que acredita ter nascido, como em várias ocasiões constata: Ŗmas eu 

era muito mais observador que o meu dono, não existia para fazer outra coisaŗ (GF: 

106); ŖNão era a missão que tinha nesta vida, a de servir de relator do que acontecia 

com o meu dono?ŗ (GF: 246). Esta concepção Ŗmissionáriaŗ da função de relator do 

criado de Baltazar estabelece correlações evidentes com a figura tradicional do cronista 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
149 

    

 

medieval, para quem fixar na escrita os feitos do seu senhor era não só um dever, mas 

sobretudo uma missão
22

. Ambos, o cronista medieval e o narrador dos feitos da gloriosa 

família, partilham a circunstância de serem os primeiros a relatar acontecimentos 

decisivos de afirmação de um pensamento político, o que lhes traz responsabilidades e 

autoridade acrescidas de que mostram terem plena consciência.  

Para além da consciência do papel de testemunha de um tempo e de guardião de 

uma memória que mostra ter, o criado de Baltazar revela ainda possuir uma clara 

percepção da sua função enquanto construtor do discurso e da autoridade que sabe ter 

sobre a organização da história, facto que o leva a encetar um diálogo com um 

narratário que, mais do que um leitor textual, é antes um ouvinte textual. Interpela um 

narratário anónimo para justificar as decisões tomadas, explicando ŖEu sei, estou a 

antecipar, mas fomos informados desta estória uns dias depois e não me parece grande 

mal passar já para este assuntoŗ (GF: 69), ou tece comentários dúbios que sugerem uma 

apreciação de carácter teórico-literário, inesperados da parte de um escravo mudo que 

apenas deixou o mato para servir em casa de Baltazar: ŖComo a falta de uma 

personagem secundaríssima pode marcar o destino de alguém bem mais importante!ŗ 

(GF: 315). 

Em O Desejo de Kianda, a narração da história de João Evangelista e de 

Carmina está a cargo de um narrador que na primeira pessoa, ora do plural ora do 

singular, se assume como garante de uma apresentação séria e plena dos acontecimentos 

que possui, circunstâncias que o levam a afirmar: ŖLamento acrescentar lenha ao 

preconceito que se repete até à exaustão que os juristas só se interessam pelo seu 

                                                 
22

 Lembremos, a título de exemplo, as palavras de Fernão Lopes que põem em evidência a missão do 

historiador: Ŗnosso desejo foi em esta obra escrever verdade sem outra mestrura, leixando nos boõs 

aqueecimentos todo fingido louvor, e nuamente mostrar ao poboo quaes quer contrairas cousas da guisa 

que aveeromŗ (Lopes, 1990: 2).  
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próprio discurso, mas não posso sonegar esta informação que está historicamente 

comprovadaŗ (Kianda: 10-11). 

À semelhança do escravo mudo de Baltazar (GF), também este narrador deixa 

transparecer o domínio que tem sobre a narração quando antecipa o desfecho da história 

que vai contar pelo viés de comentários de antecipação: ŖMal sabia ele...ŗ (Kianda: 9), 

ou quando deixa perceber a existência de incongruências: ŖA existir relação, parece 

claro ser o casamento a causa e nunca o suicídio do prédio. O problema é que as coisas 

nunca são tão límpidas como gostaríamosŗ (Kianda: 7), deixando adivinhar 

desenvolvimentos inesperados. O narrador assume uma presença ambígua em relação à 

história que conta, simultaneamente distante (formalmente) e comprometida 

(emocionalmente): às parcas marcas discursivas contrapõe uma reiterada parcialidade 

no modo como dá conta da história do casal e do Ŗsíndroma de Luandaŗ, presente nos 

comentários irónicos e politicamente comprometidos que tece sobre tudo e todos. 

Nenhum assunto é poupado ao olhar crítico e sarcástico deste narrador, nem a religião, 

nem as condições de vida em Angola independente, nem a conjuntura política do país, 

nem as relações pessoais. Sobre estes assuntos, e como tivemos oportunidade de referir 

no capítulo anterior, o narrador tece comentários num registo irónico que pela 

acutilância dos reparos desmoronam, à semelhança do que sucede com os prédios do 

Kinaxixi, os alicerces sociais e políticos nacionais. 

 É uma visão amarga da sociedade angolana, aquela que o narrador nos transmite, 

marcada por uma profunda consciência de que a pós-independência, ou seja, a pós-

colonialidade, se apresenta como uma reedição dos vícios, métodos e injustiças que 

foram apanágio do período colonial, desta vez praticados por aqueles que depois de os 

combaterem lhes dão continuidade, e que encontra em Carmina, Ŗmembro destacado da 

Jota [...] um candidato antecipadamente vitorioso a membro do Comité Centralŗ 
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(Kianda: 12), um exemplo perfeito e acabado. Quer na intimidade da sua casa, quer em 

acontecimentos públicos, Carmina subverte os ideais de justiça, liberdade e igualdade 

que estiveram na génese da luta anti-colonial, revertendo-os em benefício próprio, 

fazendo da corrupção, dos desvios de bens e dinheiro, do compadrio político uma forma 

de enriquecimento pessoal. No entanto, é no tratamento desrespeitoso para com os seus 

subalternos que toda a dimensão da pouca consistência moral da classe política da 

sociedade angolana representada no romance
23

 atinge o paroxismo. Dando continuidade 

a uma prática discriminatória, legado de um tempo colonial que se consubstancia como 

a coisificação da pessoa subalterna africana, também Carmina muda o nome
24

 às suas 

empregadas porque, no dizer do João, Ŗnão tem paciência para estar sempre a aprender 

um novo nomeŗ (Kianda: 64), facto que perturba e confrange o marido que, sem 

sucesso, tenta dissuadi-la de tal Ŗsintoma de prepotência e elitismoŗ (Kianda: 65), 

relembrando-lhe que:  

 

Eram as senhoras coloniais que mudavam os nomes das empregadas para Maria 

ou Joana, vem mesmo na literatura. E a sua mulher tinha aprendido com as 

colonas e usava depois da Independência o mesmo sistema. Quando lhe fez 

notar isso, discutiram duro, mas como sempre CCC levou a melhor. (Kianda: 

65) 

 

Ao contrário do tempo colonial, em que o subalterno era o indivíduo negro ou 

mestiço, cuja cor de pele determinava as tarefas a executar e a posição social a ocupar, a 

empregada de Carmina, apesar de pertencer à mesma nacionalidade e de partilhar a 

mesma cor de pele da sua patroa, é por esta tratada como as colonas brancas tratavam as 

                                                 
23

 Na certeza de que o estudo de um texto não literário não é um estudo da sociedade concreta em si, 

estamos sempre a falar da representação literária de uma sociedade. 
24

 Regressaremos a esta problemática no capítulo III.1, onde analisaremos a nome enquanto elemento 

identitário essencial. 
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suas criadas africanas. A interacção entre patroa e empregada é pautada pelo mesmo 

desrespeito do subalterno, que já não resulta de uma discriminação nem de género nem 

de raça, mas antes do estatuto social.  

É na narração da história de Kianda, mais enigmática do que a de João e 

Carmina, porque repleta de mistérios e acontecimentos aparentemente inexplicáveis, 

que encontramos marcas da presença da instância narrativa que nos permitem esboçar 

com mais rigor a sua caracterização. Ao contrário do narrador do primeiro plano 

diegético (a história do recém-casal), cujo relato está decisivamente marcado pelo olhar 

crítico com o qual observa os acontecimentos e a voz irónica com a qual os conta, e que 

se constituem como marcas iniludíveis do seu distanciamento analítico e reprovador em 

relação à realidade que presencia, a instância narrativa que nos conta a história de 

Kianda fá-lo num registo discursivo, na primeira pessoa, marcado por uma respeitosa 

probidade, isenta da mais leve ironia. Em lugar de se esconder por detrás de um nós 

indistinto e anónimo, é um eu emocionado e comprometido que toma a palavra para dar 

conta dos estranhos fenómenos do Kinaxixi. As observações, de quem diz possuir a 

Ŗinútil sabedoria da velhiceŗ (Kianda: 3), revelam não só um conhecimento exacto dos 

vários elementos que compõem a figuração mítica e o culto de Kianda
25

, mas também 

uma comunhão ideológica do narrador com a história narrada. Com efeito, comentários 

da instância narrativa, como o seguinte: ŖAo lado, a lagoa ia crescendo, os peixes 

também. Diziam os entendidos, os cacussos daquela lagoa eram mais saborosos que os 

da Funda. Eu juro nunca provei.ŗ (Kianda: 34), dão conta de que o narrador não só 

conhece os poderes mágicos atribuídos ao espírito das águas como também acredita nos 

poderes de Kianda, por isso apressa-se a apresentar justificações e juras temerosas. 

Estas explicações têm origem no facto de os africanos acreditarem que quem tirasse 

                                                 
25

 Esta questão é desenvolvida no capítulo II.3 desta tese. 
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proveito da lagoa sagrada (bebesse da sua água ou comesse os seus peixes) morreria, 

crença partilhada pelo narrador de A Gloriosa Família, o criado mudo africano de 

Baltazar. Também ele explica que Ŗa água para beber ou cozinhar vinha do porto, pois a 

da lagoa só podia servir para regar, costume que o meu dono já encontrou ao chegar a 

Luanda. Os espíritos que povoavam a escassa água da lagoa matavam quem dela 

bebesseŗ (GF: 20) e confessa os seus mais íntimos temores:  

 

Passámos pela lagoa. Sempre desassossegado, não só por causa dos 

leões, mas porque havia espíritos seculares em cima das árvores e porque nas 

águas, apesar de escassas, corriam imprevisíveis kiandas, me contentei a olhar 

de lado e a colar-me ao meu dono [...]. Claro que à superfície da lagoa havia 

luzes e fosforescências estranhas, e as hastes finas dos papiros se inclinavam em 

posições anormais, como sopradas por ventos fantasmagóricos mas preferi não 

reparar e me concentrar no pouco caminho que faltava até à sanzala. A minha 

mãe tinha ensinado a não olhar para o que temia [...] (GF: 45-46) 

 

Na passagem que destacámos, o criado enuncia os elementos que o fazem temer 

a passagem pela lagoa sagrada: os espíritos seculares em cima das árvores, as kiandas 

nas águas, as luzes misteriosas e os movimentos estranhos das plantas. O seu 

conhecimento é fruto dos ensinamentos que recebeu da mãe, e que não procura 

confirmar com o seu tão apregoado poder de observação. Ao invés, acredita na tradição 

secular da lagoa do Kinaxixi, e perpetua-a através da sua narração.  

Em Nação Crioula, ao adoptar uma estrutura epistolar, Agualusa está a convidar 

o leitor para acompanhar um conjunto de factos que compõem uma história, pelo viés 

de uma estratégia narrativa específica: as cartas, que se revestem de um carácter 

pretensamente não-fictício, revelando a intimidade de um eu e desvendando os seus 
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singulares segredos
26

. A enunciação da história está centrada, exclusivamente, num 

narrador, que na primeira pessoa e com um reduzidíssimo distanciamento temporal 

entre os factos e o seu registo, partilha vivências, emoções e pensamentos com o 

destinatário das missivas. 

Ao longo de vinte e um anos (a primeira carta data de Maio de 1868, a última é 

de Outubro de 1888), Fradique relata as suas impressões e sentimentos que desenham as 

profundas alterações que em si operaram o contacto com África e o encontro com o 

amor de Ana Olímpia, e que tornam possível que Ŗo céptico e desencantado Fradique 

possa, no final da sua vida, ter passado à acçãoŗ (Abreu, 2004: 4), mudança 

paradigmaticamente representada pela afirmação, já antes citada, ŖSou outroŗ (NC: 

127). Os acontecimentos são relatos por uma única voz, a de Fradique (não 

consideramos aqui a carta da autoria de Ana Olímpia, uma vez que desempenha função 

diferente na economia da narrativa, a que antes nos referimos), a quem cabe, deste 

modo, o controlo da história narrada. Mesmo se ocasionalmente depreendemos, pelos 

comentários proferidos, as respostas recebidas, elas são sempre modeladas e aferidas 

pela voz de Fradique, sendo os destinatários das missivas remetidos ao silêncio. A este 

propósito, Ana Barel estabelece uma interessante analogia entre o monopólio da palavra 

por Fradique e a estrutura política do universo colonial, já que em ambos apenas o 

colonizador tem direito à voz e à palavra escrita. A defesa do abolicionismo por parte de 

Fradique, ao contrário da ideologia oficial colonialista que a personagem de algum 

                                                 
26

 Não cabe, no âmbito deste trabalho, uma análise aprofundada do género romanesco epistolar, que por si 

só necessitaria do espaço de uma tese, apenas referiremos as questões que directamente se prendem com a 

problemática em apreço. Importa, pois, considerar o facto de, no romance de Agualusa, a pretensa 

autenticidade, apanágio convencional do romance epistolar, ser de imediato posta em causa pelo facto de 

o signatário das cartas ser ele próprio um construto, uma invenção literária, de que o autor empírico se 

apropria dando-lhe novo e original desenvolvimento narrativo. Sobre esta questão, remetemos para o 

interessante ensaio de Graça Abreu (Abreu, 2004) 
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modo encarna, constitui-se segundo a autora como a demonstração dos paradoxos do 

processo colonial (Barel, 2009: 96).  

As missivas são por ele apresentadas como textos sem pretensões literárias e que 

reflectem a necessidade de dar conta de tudo quanto lhe é dado a conhecer, preocupação 

sobretudo presente nas cartas que endereça a Eça de Queiroz. Na primeira carta enviada 

ao escritor tem o cuidado de se distanciar da escrita literária, explicando Ŗfui testemunha 

de um episódio a partir do qual V., em rápidas linhas, poderia com facilidade criar 

literatura. Eu, mais pobremente, o caso conto como o caso aconteceuŗ (NC: 31). Este 

excerto vem colocar em paralelo, um pouco à semelhança da epígrafe de O Livro dos 

Rios de Luandino, duas realizações discursivas com o objectivo de destacar o carácter 

ficcional do fenómeno literário, ao qual Fradique contrapõe o que diz ser a veracidade e 

a singela objectividade das suas cartas, realçando deste modo a fidedignidade da sua 

estratégia ficcional e hermenêutica. Quinze anos mais tarde, em carta endereçada ao 

mesmo escritor, Fradique reforça a opinião de que não faz literatura, reafirmando a 

veracidade do relato, numa curiosa tentativa de desdizer a afirmação do autor empírico 

inscrita na capa do livro, que lhe atribui a classificação genérica de romance: 

 

Na última carta, a dado passo, V. duvida que sejam autênticas as 

personagens de que lhe venho falando, e deduz assim que eu estou já Ŗfazendo 

literaturaŗ. Mas realmente acha-me capaz Ŕ acha que alguém seria capaz Ŕ de 

criar, por exemplo, a figura de um padre negro, anão, milagreiro e nefelibata?! 

Só a Realidade, na sua vertiginosa e inexcedível insensatez, se atreve a sonhar 

tais prodígios. 

 Não, não faço literatura. E também não tenciono, nem agora nem nunca, 

escrever memórias. Aquilo que de mais interessante aconteceu na minha vida 

foram as vidas das outras pessoas. (NC: 121-122) 
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A ancoragem na História, que Fradique reivindica para as suas missivas, revela-

se no diálogo permanente que se entretece entre a escrita ficcional e a História, trazendo 

para o texto a discussão de acontecimentos que marcaram a História da época pré-

abolicionista de Angola, Portugal e Brasil, circunstância que Ŗfazem [das cartas] 

documentos de um período datadoŗ (Fonseca, s/d: 8).  

Deixamos para último lugar a leitura do romance de Luandino Vieira Nós, os do 

Makulusu por ser aquele onde a instância autoral se encontra mais diluída no magma da 

efabulação, uma vez que encontrámos uma única marca mais substantiva da sua 

presença
27

 na epígrafe que encabeça o corpo da narrativa. Trata-se de um excerto de um 

texto em quimbundo, sem tradução, facto que impede a sua interpretação para a grande 

maioria dos leitores (todos aqueles que desconhecem o quimbundo), reduzindo-o a uma 

presença apenas física no papel, significativa na sua própria obscuridade e impedimento 

interpretativo. A epígrafe surge com a indicação de que foi extraído de um conto 

tradicional, única e parca indicação portadora de algum significado uma vez que 

inscreve o texto numa linhagem que privilegia as tradições e a cultura popular. Ora esta 

expressão corresponde ao explicit do penúltimo conto compilado por Héli Chatelain 

intitulado ŖO passado e o futuroŗ (Chatelain, 1964: 464-465), que narra a disputa 

travada entre dois homens (o primeiro chama-se De onde venho, o segundo Para onde 

vou) acerca da importância de seus nomes. A contenda é resolvida por um juiz que 

sentencia a mais-valia de se chamar Para onde vou, porque segundo explica: Ŗ de onde 

viemos já nada se pode obter e, pelo contrário, o que se puder encontrar está para onde 

vouŗ. A mensagem da epígrafe (hermética para a maioria dos leitores) remete 

claramente para o entrecho do romance que, como vimos, se constrói na urdidura dos 

                                                 
27

 Não nos referimos às marcas peritextuais mais comuns, tais como o título e subtítulos ou a designação 

genérica referente às obras. 
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três tempos narrativos. Tal como anteriormente referimos, este romance apresenta uma 

estrutura diegética muito elaborada, construindo-se por meio de uma efabulação 

anacrónica, numa alternância constante entre três planos temporais: o presente da 

enunciação diegética, o passado da convocação da memória e uma antecipação de 

vivências (individuais e nacionais) futuras
28

.  

A instância narrativa assume desde o primeiro momento uma vincada presença 

na condução da história que vai contar. Nós, Os do Makulusu é, porventura, a mais 

complexa das obras de Luandino. A intriga desenvolve-se a partir de uma personagem 

central, o narrador, Mais-Velho, que se desloca pelas ruas de Luanda a caminho da 

Igreja do Carmo onde se realiza o funeral do seu irmão mais novo. Apresenta-se como a 

narração de um ser solitário entregue aos seus pensamentos, configurando-se, pois, 

estarmos em presença daquilo que Dorritt Cohn designa como uma forma de 

Ŗrepresentação da vida interior de uma personagemŗ (Cohn, 1981: 20), aproximando-se 

muito da categoria do monólogo rememorativo apresentada pela referida autora, uma 

vez que participa quer do registo autobiográfico sem respeito por qualquer ordem 

cronológica, quer do monólogo interior (Cohn, 1981: 209-210). Verificamos existir ao 

longo de toda a narrativa uma atitude eminentemente monológica por parte do narrador, 

que em nenhum momento mostra preocupação em transmitir a sua história, ou 

consciência da existência de um emissor exterior ao discurso, como se os pensamentos 

de Mais-Velho se endereçassem a si próprio, numa situação comunicacional que se 

configura, desde logo, no incipit:  

 

Simples, simples como assim um tiro: era alferes, levou um balázio, 

andava na guerra e deitou a vida no chão, o sangue bebeu. E nem foi em 

                                                 
28

 Esta questão foi objecto de análise no capítulo anterior. 
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combate como ele queria. Chorou por isso, tenho certeza, por morrer assim, um 

tiro de emboscada e de borco, como é que ele falava?: ŖGalinha na engorda feliz, 

não sabe que há domingo.ŗ (NM: 13).  

 

No entanto, e ainda no primeiro parágrafo do romance, um texto que 

aparentemente se apresentava como um exercício mnemónico in memoriam de 

Maninho, que vai a enterrar, onde predomina o tempo pretérito da recordação das 

circunstâncias da morte, acaba por transformar-se em dialógico, quando o narrador 

decide encetar um diálogo com um ser desencarnado (tomando esta palavra no sentido 

etimológico), o espectro do irmão: ŖLevado por quatro mãos que são de alturas, andares, 

passos, sentimentos diferentes e ensinam no caixão ondular de barco em mar de calema 

e o Maninho deve de estar mareado, era isso, mareado e eu disse-lhe então: ― 

Cagunfas!ŗ (NM: 13). A interjeição, endereçada ao irmão morto, assume-se como 

consciência discursiva do outro e de uma reciprocidade enunciativa, apenas 

concretizável no domínio do fantasmagórico. Esta interjeição marca uma viragem 

decisiva na urdidura composicional da história, já que a partir desse momento o 

entrecho constitui-se não só como um longo exercício rememorativo, construído com 

recurso à memória associativa (aquela que não se submete a qualquer preocupação 

cronológica no relato dos acontecimentos, registando-se, ao invés, uma apreensão, 

selecção e organização subjectivas ditadas apenas pelo movimento dos pensamentos, 

das recordações e das emoções
29

), mas também como um diálogo fantasmagórico de 

celebração de um homem que morreu em defesa de um ideal.  

                                                 
29

 A estrutura peculiar do romance, construído pelo poder e movimento da memória, é sentida pelo autor 

como um elemento que pode dificultar a tarefa do leitor, mas que se lhe impôs pela própria dinâmica do 

texto, disso dando conta em entrevista a Laban: ŖFoi um livro que se foi acumulando dentro de mim, as 

recordações e a transmutação dos aspectos biográficos e autobiográficos, [...] foi se operando dentro de 

mim. De tal maneira que, quando comecei a escrever, surgiu como perfeitamente natural aquela 

ordenação e foi sendo escrito daquela maneira, exactamente ao sabor também do meu regresso. O 
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A concepção da frase fragmentada reflecte o carácter confessional do romance, 

surgindo o discurso quebrado por translineações
30

 que se constituem como desvio e 

subversão das normas gráfica e morfo-sintáctica, dando conta de alterações de voz, de 

tempo e de espaço. Esta estratégia discursiva inovadora foi posteriormente retomada por 

vários dos mais interessantes autores de língua portuguesa, (entre os quais Augusto 

Abelaira, Pepetela ou António Lobo Antunes, para dar apenas alguns exemplos), que 

dela se apropriarão, dando-lhe uma nova e mais ampla dimensão. 

Como tivemos ocasião de demonstrar no capítulo anterior, o narrador de Nós, os 

do Makulusu apresenta o seu relato (na primeira pessoa) como uma resposta a uma 

necessidade pessoal e colectiva ditada pela urgência de dar testemunho de um tempo 

particularmente doloroso para um conjunto de pessoas que fez da libertação de Angola 

um desígnio pessoal e colectivo. A voz em discurso directo que se faz ouvir surge das 

margens do poder colonial, o musseque
31

, assumindo-se como Ŗuma estratégia narrativa 

que permite a essas margens falarem de si e, nesse sentido, encerram em suas obras um 

projecto político de reconhecimento e autonomia daqueles que em suas obras estão a 

contar e criar a própria históriaŗ (Lauris, 2008: 136-137). O narrador, Mais-Velho como 

é sempre designado pelos companheiros, tem a clara consciência de que lhe cabe uma 

missão: a de não deixar cair no esquecimento os acontecimentos do ano Ŗ1963, 481.º 

ano das guerras angolanas geraisŗ (NM: 104) porque, como afirma, ŖNós, os do 

Makulusu, só eu resteiŗ (NM: 111). Tal como bem viu Helena Buescu, o sujeito que a si 

                                                                                                                                               
caminho nas duas direcções correspondia também exactamente à minha memória no momento em que 

estava a escrever, porque nada estava clarificado. Quero dizer que ela apresenta a estrutura escrita que 

corresponde mais ou menos à estrutura do movimento da memória no momento em que escrevia. [...] e 

logo no momento senti a dificuldade de alguém, que não fosse o próprio personagem, conseguir encontrar 

o caminho por entre o que estava escritoŗ (Vieira, 1980: 31). 
30

 Retomaremos esta questão no capítulo III. 1. 
31

 Sobre esta questão, veja-se o capítulo II. 3. 
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próprio se outorga o papel de dar testemunho de uma experiência assume-o segundo 

dois tipos de encenações: 

 

Num dos palcos que ocupa, ele é o que viveu e se assume como sujeito de uma 

experiência irrepetível enquanto tal. No outro palco, a experiência tem de 

configurar-se sob os modos do discurso, tornar-se partilhável, e o sujeito assume 

a capacidade de, pelo testemunho que der (e for), assegurar o carácter repetível, 

transformado, do irrepetível experimentado. (Buescu, 2008: 171) 

 

O seu discurso na primeira pessoa narrativa (a que possibilita dar voz a essa 

dupla dimensão referida pela ensaísta) denota uma forte consciência política, inscrita em 

permanência na efabulação, que se revela quer nas preocupações linguísticas que 

transparecem do seu discurso
32

, quer na análise que faz de acontecimentos e 

personagens. É disso exemplo o modo como procede à contagem dos anos de guerra, 

vista como um estado contínuo de amargura e luta do povo angolano pela sua 

independência, cujo início faz coincidir paradigmática e simbolicamente com a chegada 

dos portugueses a Angola: 1484 é para este narrador o primeiro ano das guerras 

angolanas gerais
33

, o primeiro ano em que Angola lutou com vista à expulsão do 

primeiro de sucessivos invasores.  

 Concluímos este capítulo reafirmando o papel central das instâncias autoral e 

narrativa na urdidura do universo ficcional, nomeadamente no que à apreensão da 

representação identitária diz respeito. Por detrás da construção das figuras do autor 

textual e do narrador podemos adivinhar o complexo jogo de intencionalidade do texto 

onde se inscrevem, como refere Hayden White na citação anteriormente apresentada, 

                                                 
32

 Esta questão será analisada no capítulo III. 2. 
33

 Os ecos intertextuais com a obra de Cadornega são por de mais evidentes, no entanto remetemos o seu 

estudo para o capítulo III.3 desta tese. 
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ideários políticos, culturais, sociais. As obras que temos vindo a analisar estabelecem 

com a história nacional angolana um diálogo incessante de onde emana um desejo de 

testemunho e de celebração da coragem individual de todos aqueles que a História 

tradicional esquece Ŕ e a que podemos atribuir a designação genérica de subalternos na 

esteira de Spivak (1994) Ŕ mas que na literatura ganham o direito a fazer ouvir a sua 

voz, e que encontra no narrador de A Gloriosa Família um exemplo paradigmático 

desse papel subversivo da literatura.  
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2. Mestiçagem e Hibridismo 

 

 

A metaficção historiográfica surge, conforme procurámos demonstrar no 

capítulo anterior, como o espaço privilegiado onde se cruzam os caminhos dos factos 

históricos comprovados e os da recriação literária, mas igualmente como o lugar, por 

excelência, de questionamento e de demanda do conhecimento de si e dos outros, uma 

vez que o conceito de identidade se conjuga inevitavelmente com o de alteridade, tendo 

em conta que, como refere Boaventura Sousa Santos, Ŗas identificações, além de 

plurais, são dominadas pela obsessão da diferença e pela hierarquia das distinçõesŗ 

(Santos, 1996: 119). Esta problemática ganha novos e mais polémicos contornos quando 

o objecto de estudo é um espaço nacional outrora colonial. Nesse caso, a história da 

nação faz-se primeira e quase exclusivamente (sobretudo num primeiro momento) a 

partir da visão e do testemunho escrito do colonizador
1
, assumindo-se a literatura como 

o primeiro meio, antecipando a historiografia, de desconstrução de discursos e 

ideologias oficiais e de veículo de afirmação nacional
2
.  

                                                 
1
 Cf. a análise apresentada nos capítulos I.1 e I.2. 

2
 No caso angolano, as primeiras manifestações datam do século XIX, segundo afirma Aida Faria 

Freudenthal, referindo que ŖLiberdade, Igualdade, Justiça, Razão, Progresso e Instrução constituíram os 

temas essenciais de reflexão da geração de 90, empolgada pelos princípios liberais que haviam 

extravasado do contexto europeu para o Brasil e depois para Angola.ŗ (Freudenthal, 2001: 433). 
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Os dilemas dos países que viveram a experiência da colonização foram 

exemplarmente enunciados por Mia Couto, conhecido autor moçambicano que, 

referindo-se à sua realidade nacional, afirmou: 

 

Se o passado nos chega deformado, o presente desagua em nossas vidas de 

forma incompleta. Alguns vivem isso como um drama. E partem em corrida 

nervosa à procura daquilo que chamam a nossa identidade. Grande parte das 

vezes essa identidade é uma casa mobilada por nós mas a mobília e a própria 

casa foram construídas por outros. (Couto, 2005: 14) 

 

 A mesma metáfora da casa, representativa de um espaço nacional, é retomada 

por Paulo de Medeiros para designar, desta vez, o outro lado do processo colonial: a 

nação colonizadora. Ainda em conflito com as rememorações imperialistas, a casa 

referida por Medeiros, a nação portuguesa do pós-colonialismo, está assombrada pelos 

inúmeros fantasmas de um passado que não deixou de estar presente: 

 

Há muitas maneiras de lidar com fantasmas. […] Todas as nações, mas 

certamente todas as nações imperiais, são casa assombradas apinhadas de 

fantasmas. Não obstante a construção imaginativa que as alicerça, talvez só a 

memória e o testemunho sejam a única forma ética de lidar com esses fantasmas 

sangrentos, reconhecendo-lhes o poder de condicionar as nossas vidas presentes. 

(Medeiros, 2003: 149) 

 

Por sua vez, o angolano Ruy Duarte de Carvalho refere, a propósito da mesma 

problemática, que Ŗuma identidade colectiva se elabora, constitui, sedimenta, projecta, 

através do concurso de todas as componentes que intervêm na prática socialŗ (Carvalho, 

1997: 17), colocando a tónica do seu pensamento na característica eminentemente 

compósita neste caso da sociedade angolana, dividida entre as tradições que a ligam ao 
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passado e uma particular modernidade veiculada pelo sistema colonial. A mesma 

perspectiva é sublinhada por Manuel Jorge, que a propósito de um conceito fundamental 

para a problemática em análise (referimo-nos à angolanidade
3
), afirma: Ŗa angolanidade 

deve construir-se a partir dos elementos concretos em que se manifesta não como um 

esforço de negação de uma realidade cultural imposta, mas como um esforço de 

afirmação cultural nova, que nasceu do cruzamento de civilizaçõesŗ (Jorge, 2006: 8). 

Contacto, cruzamento, influência ou dominação, qual destes fenómenos melhor recobre 

a mistura das culturas em Angola, dando dessa forma origem a uma sociedade e a uma 

cultura mestiças? Eis algumas das questões centrais nos autores do nosso corpus, que na 

selecção e construção de personagens e ambientes, cujas existências as obras retratam, 

encontram elementos particularmente expressivos, porque portadores privilegiados de 

sentidos, que aqui importa compreender.  

 Como anteriormente ficou explicitado, o processo de colonização desenvolvido 

pelos portugueses revestiu características particulares que foram objecto de múltiplos 

estudos, desde o polémico e datado luso-tropicalismo de Gilberto Freyre
4
 até estudos 

                                                 
3
 Este conceito foi discutido em I.2. 

4
 No seu estudo Casa Grande e Senzala, o estudioso brasileiro Gilberto Freyre defende o carácter 

particular do povo português, facto que lhe granjearia um posicionamento também ele específico não só 

nas relações com os seus vizinhos da Europa, como com os povos que colonizara. Sustenta as suas 

convicções enumerando não só predisposições biológicas e culturais como também características 

posteriormente adquiridas, com o processo de colonização, ou seja, por influência do meio. Da sua análise 

destaca Ŗa singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos, 

explica-a em grande parte o seu passado étnico, ou antes cultural, de povo indefinido entre a Europa e a 

Áfricaŗ (Freyre, 2001: 18). A essa propensão viria juntar-se a influência africana, nomeadamente a 

importância do clima africano, intensificando e ampliando as características iniciais, Ŗo ar da África, um 

ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas; 

corrompendo a rigidez doutrinária e moral da Igreja medievalŗ (Freyre, 2001: 18). Tal como Ana 

Margarida Fonseca afirma, o luso-tropicalismo teorizado por Freire, fundamentado num discurso de 

excepcionalidade da colonização portuguesa, foi aproveitado pelo regime salazarista, que viu nele uma 

renovação da política colonial capaz de contrariar as crescentes críticas internas e externas (Fonseca, 

2006: 325-326), e foi essa circunstância política que balizou e condicionou leituras posteriores da referida 

teoria. Na mesma linha de pensamento, mas enunciando-o, porém, de forma mais incisiva e crítica, se 

situam os comentários de Kandjimbo acerca do luso-tropicalismo, afirmando que se trata Ŗde um 

conceito-pária. […] O seu poder explicativo relativamente aos fenómenos sociais e culturais de Angola é 

nulo. O luso-tropicalismo é uma falácia. De invenção brasileira passou a doutrina do fascismo em 

Portugal. É por isso um anacronismoŗ (Kandjimbo, s/d a). 
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mais recentes como os de Sousa Santos
5
, passando por nomes consagrados como 

Miguel Vale de Almeida (2000), Eduardo Lourenço (1999), Margarida Calafate Ribeiro 

(2004), Manuela Ribeiro Sanches (2004) ou Paulo de Medeiros (2003). Vale de 

Almeida procede a uma análise diacrónica da questão, discutindo as teorias dos 

estudiosos citados, entre as quais a ideia de o processo de colonização empreendido 

pelos portugueses revestir características únicas no contexto das políticas coloniais 

europeias, sobretudo no que à miscigenação diz respeito. A facilidade com que os 

portugueses se teriam relacionado com os povos que colonizaram, a designada 

aclimatabilidade, é apreendida de modo antagónico, oscilando entre a reprovação 

acusadora e a defesa apologética, passando por interpretações menos radicais, variando 

as posições segundo os períodos em que foram produzidas e as posições ideológicas dos 

seus autores
6
.  

 Não é nosso objectivo, no âmbito deste estudo, discutir os factos históricos do 

processo de colonização, nem as políticas coloniais, mas antes as suas representações 

literárias. No entanto, quando o nosso centro de interesse é problematizar a realização 

literária da construção identitária, estas questões não podem estar nem têm estado, 

obviamente, arredadas da discussão, pelo facto de as condições sociais criadas pelo 

fenómeno da conquista e posterior colonização serem factores decisivos na organização 

das relações sociais e realizações culturais. De forma natural, e como tem vindo a ser 

problematizado ao longo da nossa leitura, as questões sociais, raciais e culturais, 

                                                 
5
 Nomeadamente a sua teorização sobre o conceito de Ŗcultura de fronteiraŗ (Santos, 1996), que apresenta 

a particularidade de partir de primícias que partilha com Freire (Portugal enquanto país da periferia da 

Europa, a relação dúbia que entretece com a Europa e África), desenvolvendo, porém, o seu raciocínio 

por caminhos diametralmente opostos, como ficou patente em II.1. 
6
 A primeira corrente de opinião está, por exemplo, patente nas intervenções de Tamagnini e Mendes 

Correia no I Congresso Nacional de Antropologia Colonial, o primeiro desaconselhando a mistura racial 

porque ŖÉ no seu aspecto social que o facto da mestiçagem reveste consequências mais graves. Os 

mestiços, não se adaptando a nenhum sistema, são rejeitados por ambosŗ (Tamagnini apud Almeida, 

2000:194), o segundo reprovando categoricamente a prática da miscigenação.  
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decorrentes das práticas de colonização, imbricam-se e condicionam a criação artística, 

colocando-se no âmago de algumas das obras dos autores do nosso corpus, cujos modos 

efabulatórios aqui analisamos.  

 Cada processo de colonização, seja ele português, francês, espanhol, holandês ou 

inglês, apresenta características próprias, que reflectem não só as condições da 

conquista e as políticas de ocupação e controlo do território ocupado, mas também as 

reacções dos povos autóctones à presença dos colonizadores. São, pois, as 

especificidades intrínsecas a cada colonização
7

, enquanto fenómeno particular e 

irrepetível mesmo quando proveniente de um mesmo país colonizador
8
, que nos 

obrigam a um cuidado redobrado na utilização de conceitos originalmente criados para 

o estudo de um contexto social e político particular. Com efeito, e como observamos no 

primeiro capítulo deste estudo, os estudos pós-coloniais têm a sua génese na análise de 

realidades coloniais anglo-saxónicas, facto que determina caminhos semânticos pelos 

quais estudos centrados noutros contextos sociais não se podem aventurar sem alguma 

cautela. As linhas de pensamento que emanam desses estudos, consubstanciadas numa 

                                                 
7
 O processo de colonização resulta de uma forma particular de actuação, de uma dinâmica própria, que 

ocorre numa determinada realidade social e política e que não é nunca inteiramente repetível noutro 

espaço colonizado. Para Serge Gruzinski, o grande factor diferenciador da conquista hispânica (em 

comparação com a holandesa, inglesa ou francesa) é o lugar reservado ao índio. Partindo do estudo do 

caso mexicano, Grusinski realça o papel atribuído ao índio na edificação e decoração de igrejas, na cópia 

de manuscritos, tornando-se, por essa via, interveniente e protagonista na construção da nova nação, 

enquanto a prática mais usual era de marginalizar, excluir ou até exterminar os povos colonizados 

(Grusinski, 1999: 103). 
8
 O caso português é, a esse nível, paradigmático. Uma observação das realidades sociais, culturais e 

económicas das jovens nações africanas, outrora colónias portuguesas, permite-nos verificar a grande 

diversidade de realizações finais, facto que nos impede de tratar da pós-colonialidade portuguesa como 

um todo homogéneo e uniforme. Cingindo-nos ao campo da literatura, e embora possamos encontrar 

algumas similitudes temáticas e formais entre as produções literárias angolanas e moçambicanas (menos 

com as cabo-verdianas) elas apresentam, de facto, características peculiares: mais simbólica a 

moçambicana, mais engajada a angolana; retratando relações de maior ou menor proximidade com o 

colono. Julgamos que essas diferenciações se alicerçam em realidades coloniais distintas que sofreram, 

elas próprias, influências muito diferentes vindas dos países vizinhos. Não podendo aqui aprofundar esta 

problemática, referiremos apenas que questões como a importância do apartheid sul-africano em 

Moçambique ou dos movimentos de Negritude senegalês e ganês em Angola são, do nosso ponto de vista, 

condicionadores dos processos de colonização, da guerra de libertação e da consolidação da 

independência, a par dos aspectos anteriormente considerados. Sobre esta problemática veja-se Ferreira 

(1977b); Margarido (1980); Fonseca (2006). 
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panóplia terminológica e conceptual, não podem ser transpostas, de modo imediato e 

integral, para o estudo da realidade portuguesa (ou de qualquer outra)
9
. O carácter 

específico de cada realidade colonial é particularmente relevante quando o tema de 

análise é a mestiçagem. Com efeito, parece estarmos perante um termo que não 

encontra correspondência nem tradução nas fontes teóricas hegemónicas dos estudos 

pós-coloniais, ou seja, nas obras dos fundadores do pós-colonialismo. Em Key Concepts 

in Post-colonial Studies, encontramos um verbete Ŗmestizo/métisseŗ, definido do 

seguinte modo:  

 

These terms, respectively Spanish and French in origin, semantically register the 

idea of a mixing of races and/or culture […] the relatively early date of this 

colonizing process, and the equally early date at which Spanish and Portuguese 

colonies in the Americas achieved their independence, means that in Latin 

American cultural discourses the idea of mestizo is much more developed as a 

positive Řnationalř cultural sign, as a sign of shared if disputed indigeneity. 

(Ashcroft et alii, 1998: 136) 

 

 Esta definição levanta-nos, desde logo, alguns problemas, uma vez que, para 

além de alargar a origem do termo ao território francês (quando um dos poucos aspectos 

sobre o qual parece não haver dúvida é o da sua origem hispânica), apresenta uma 

perspectiva de análise do termo mestiço como um fenómeno cujo impacte se 

circunscreve aos territórios do continente americano, passando em silêncio a realidade 

africana. Na opinião dos autores, a carga pejorativa que inicialmente se atribuía à 

palavra Ŗmestiçoŗ ver-se-ia diluída porque e quando a conquista e o processo de 

independência ocorreram precocemente, ou seja, antes dos das outras colónias, como 

                                                 
9
 Cf. Fonseca (2006). 
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aconteceu na América Latina. Deste raciocínio, poder-se-ia legitimamente concluir que 

o termo mestiço, mesmo no contexto de uma política colonial comum, ou seja, 

protagonizada por uma mesma nação colonizadora, adquire conotações diferentes, 

entenda-se com ou sem carga pejorativa. Nessa ordem de ideias, e no caso do processo 

de colonização português, o valor negativo atribuído à palavra mestiço estaria diluído 

no Brasil, mas presente em todas as restantes ex-colónias portuguesas de África. Uma 

simples consulta do Dicionário Houaiss, particularmente interessante para esta questão 

uma vez que apresenta as ocorrências dos termos nos vários países de língua oficial 

portuguesa, permite-nos verificar que não existem quaisquer diferenças de significados 

do termo mestiço nos países de África, em Portugal ou no Brasil
10

.  

 Regressando à definição apresenta por Ashcroft, parece-nos uma forma abusiva, 

porque simplista, de equacionar esta questão, lacuna que se pode explicar pela posição 

periférica do termo Ŗmestiçoŗ na teorização pós-colonial canónica inicial, ou seja anglo-

saxónica, que lhe prefere o termo hibridismo, definido do seguinte modo: Ŗone of the 

most widely employed and most disputed terms in post-colonial theory, hybridity 

commonly refers to the creation of new transcultural forms within the contact zone 

produced by colonizationŗ (Ashcroft et alii, 1998: 118). A definição aponta claramente 

para uma analogia entre os fenómenos de hibridismo e transculturalidade (cabendo ao 

primeiro um sentido mais abrangente), decorrentes dos contactos havidos em contextos 

coloniais. Na convicção de estarmos perante conceitos cujos campos semânticos 

desenvolvem relações de contacto, porventura de intersecção, mas de nenhum modo 

sobreposição, pretendemos equacionar a possibilidade de uma delimitação conceptual, 

                                                 
10

 A definição do termo mestiço é complementada com uma extensa listagem de sinónimos sem qualquer 

referência ao país de origem: Ŗabaju, bode, caboclo, cabra, cabranaz, cabrito, cabrocha, caburé, cafuz, 

cafuzo, caporro, carafuz, carafuzo, cariboca, chibarro cruza, cruzado, curiboca, híbrido, mamaluco, 

mameluco, mesclado, monhé, mulato, nhapango, pardo, sarará, sarassará, tapuia, tapuio, zamboŗ 

(Houaiss: 5454). 
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que não faça coincidir, numa utilização algo apressada e pouco rigorosa, num mesmo 

Ŗsaco-significanteŗ, transculturalidade
11

 e hibridismo, aos quais se junta, no caso de 

estudos de culturas de origem românica (portuguesa, francesa e hispânica), o não menos 

esquivo e dúbio conceito de mestiçagem.  

 A discussão em torno deste último conceito tem sido marcada por algumas 

incorrecções, se não mesmos preconceitos veiculados por acepções pejorativas, tidas 

como Ŗorigináriasŗ, do termo. Muitos estudiosos consideram que a palavra mestiço 

surgiu para designar um fenómeno biológico decorrente dos contactos havidos entre 

descobridores e povos autóctones, situando claramente a palavra no Renascimento
12

. 

Ora, esta origem é contestada, não só por Machado, que identifica a primeira ocorrência 

no século XIV, em Espanha, onde designava os mouros residentes em Malabar mas que 

não eram naturais dessa região (Machado, 1995: 116), mas também por Gruzinski que, 

citando um estudo de Carmen Bernand, situa a origem da palavra na Espanha medieval, 

onde tinha um significado eminentemente político, designando os cristãos que 

preferiram aliar-se aos muçulmanos contra o rei Rodrigo (Bernand apud Grusinski, 

1999: 37). Embora os estudos apontem para circunstâncias parcialmente diferentes da 

palavra, ambos propõem uma dupla deslocação: do tempo da origem (do Renascimento 

para a Idade Média) e do âmbito simbólico do termo (da biologia para o político-social), 

onde as conotações negativas da criação de um Ŗproduto impuroŗ, resultante do 

contacto de realidades originalmente Ŗpurasŗ, se diluem de modo significativo ou 

ganham, pelo menos, novos contornos. Com efeito, o termo mestiço foi durante muito 

tempo marcado por interpretações facciosas, sustentadas por preconceitos racistas, 

                                                 
11

 Ashcroft et alii definem a transculturalidade enquanto Ŗ[a] reciprocal influences of modes of 

representation and cultural practices of various kinds in colonies and metropoles, and is thus Řa 

phenomenon of contact zoneř as Mary Louise Pratt puts itŗ (1992: 233), destacando o carácter de 

reciprocidade das influências exercidas entre as margens e a periferia. Referem ainda a acepção que lhe 

atribui Fernando Ortiz, a de substituir os conceitos de aculturação e desculturação, entrados em desuso.  
12

 Cf. Laplantine e Nouss (1997); Venâncio (2005). 
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segundo os quais a existência do mestiço pressuporia que à partida houvesse dois 

indivíduos originalmente Ŗpurosŗ, resultando do seu encontro o nascimento de um ser 

Ŗimpuroŗ ou Ŗheterogéneoŗ
13

. Esta conotação pejorativa permanece presente na 

actualidade, veiculada, nomeadamente, por ideologias xenófobas, patentes na utilização 

de sinónimos ou variantes do termo anteriormente citados
14

.  

 De facto, e na esteira de Bessière (2005: 13), desta breve abordagem diacrónica 

do conceito ressalta como evidente a impossibilidade de tratar a mestiçagem numa 

perspectiva literária desligando-a da sua dimensão social, política e antropológica, mas 

também a convicção de que estamos perante um fenómeno particularmente mutável, 

diversificado e em permanente evolução, circunstância que leva Laplantine a concluir 

que Ŗchaque métissage est unique, particulier et trace son propre devenirŗ (Laplantine e 

Nouss, 1997: 10).  

 Julgamos também que é do lado dos países-berço do termo (Espanha, Portugal e 

posteriormente França) que podemos e devemos procurar uma especificação de 

conceitos, que peca ainda por uma relativa escassez de textos teóricos de estudiosos 

portugueses, sobre uma realidade ainda muito marcada por certos constrangimentos de 

análise, herança de processos de descolonização ainda mal resolvidos. Contrariando esta 

tendência, em França e nos países francófonos a temática da mestiçagem tem estado 

muito presente, dando origem a congressos
15

, à edição de dicionários (Laplantine e 

                                                 
13

 Sobre esta questão, veja-se, para além dos nomes já citados, Coutinho (2000); Laplantine e Nouss 

(1997). 
14

 Cf. Nota 10 deste capítulo. 
15

 Não podendo, no âmbito deste estudo, compendiar as obras resultantes de congressos dedicados ao 

estudo da mestiçagem nos países da francofonia, deixamos a título de exemplo e de forma a documentar a 

nossa afirmação alguns títulos, que consideramos mais interessantes: Le Métissage culturel (1992); 

Paradoxes du métissage (Université des Antilles-Guyane: 1998); Définir l'intégration?: perspectives 

nationales et présentations symboliques (Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence: 1999); Les 

formes de reconnaissance de l'autre en question (Université de Perpignan: 2000); Passeurs culturels 

(Université de Marne-la-Vallée: 2001); Le métissage interculturel: créativité dans les relations 

inégalitaires (Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris: 2003); Métissages littéraires : actes du XXXIIe 

Congrès de la SFLGC, (Université de Saint-Étienne: 2004); Pluralité des Langues et Mythe du Métissage 
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Nouss, 1997; Ferréol e Jucquois, 2004), para além da publicação de obras de discussão 

científica das quais se destacam, pela acutilância das suas posições, as do teórico Serge 

Grusinski. Num dos seus estudos mais famosos, La Pensée métisse (1999), este autor, 

debruçando-se sobre as culturas brasileira e mexicana, discute o impacto que nelas teve 

a colonização portuguesa e hispânica, definindo de modo claro os termos mestiçagem e 

hibridismo: 

 

On emploiera le mot métissage pour désigner les mélanges survenus au XVI
e
 

siècle sur le sol américain entre des êtres, des imaginaires et des formes de vie 

issues de quatre continents ŔAmérique, Europe, Afrique, Asie. Quant au terme 

hybridation, on lřappliquera aux mélanges qui se développent à lřintérieur dřune 

même civilisation ou dřun même ensemble historique Ŕ lřEurope chrétienne, la 

Méso-Amérique Ŕ et entre des traditions qui coexistent souvent depuis des 

siècles. (Grusinski, 1999: 56) 

 

 Por muitas questões que esta definição possa levantar, nomeadamente as que se 

prendem com a instituição de balizas, por um lado tão restritivas
16

, por outro tão 

difusas
17

, julgamos que tem o mérito de enunciar questões fundamentais para a 

compreensão do pensamento mestiço. Antes de mais, a assunção de que estamos perante 

fenómenos de mediação e de tensão entre dois universos inicialmente distintos, mas 

sobretudo que estamos em presença, no caso da mestiçagem, de um pensamento 

eminentemente temporal, na medida em que representa o encontro entre dois tempos 

históricos específicos (sobretudo o europeu e o africano), cada um com as suas regras, 

                                                                                                                                               
(Université de Vincennes: 2004). Refira-se que em Lisboa, em 2001, a mestiçagem foi igualmente tema 

central de um colóquio, intitulado ŖMestiçagensŗ. 
16

 Apenas as misturas ocorridas nos contactos iniciais são consideradas na questão da mestiçagem, todas 

as mesclas civilizacionais posteriores já se encontram no domínio do hibridismo. 
17

 Qual é a fronteira temporal que separa a mestiçagem do hibridismo? No caso africano, a partir de 

quando se poderá falar em Ŗensemble historiqueŗ? Será que só existe a partir da independência política, 

que deu início a uma consolidação da identidade nacional? 
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os seus hábitos, as suas línguas, as suas culturas, que de forma forçada e violenta são 

colocados face a face. Consideramos que, de facto, mais importante do que o espaço 

onde o contacto ocorre, são os vários tempos trazidos abruptamente para esse espaço 

único, que condicionam de forma decisiva a construção de uma nova realidade social, 

cultural, política. É igualmente esta a perspectiva enunciada por Laplantine, para quem 

a mestiçagem é Ŗlřévénement qui survient dans une temporalité au sein de laquelle il 

nřest plus possible de distinguer du passé, du présent ni du futur à lřétat purŗ 

(Laplantine e Nouss, 1997: 83). Segundo Grusinski, o hibridismo parece entretanto 

relevar sobretudo do domínio do espaço, na medida em que ocorre Ŗà lřintérieur dřune 

même civilisationŗ. Esta questão, pelos diálogos cronótopos (Bakhtine) que entretece, 

conduz-nos inevitavelmente à convocação do conceito desenvolvido por Bhabha do 

Ŗentre-doisŗ, sobre o qual este autor sustenta a possibilidade de emergência de um 

Ŗterceiro-espaço de enunciaçãoŗ, de feição marcadamente híbrida, referindo que esta 

teoria está fundada Ŗsur lřinscription et lřarticulation de l‟hybridité de la cultureŗ 

(Bhabha, 2007: 83). A hipótese de análise, que parece configurar-se, do diálogo entre os 

pensamentos de Bhabha e Grusinski leva-nos a considerar estarmos perante dois 

estádios de um fenómeno de construção/construções de diferenças, tendendo ambos 

para universalizações diferenciadas
18

, uma mais circunscrita, outra mais abrangente. 

Segundo a definição apresentada por Grusinski (que não se alicerça em distinções mas 

antes em dominantes conceptuais), o cronos institui-se como categoria fundadora da 

mestiçagem
19

, entendendo este termo como a observação do momento do encontro, 

distanciando-se do hibridismo que, em contrapartida, se alicerçaria no topos.  

                                                 
18

 Retomamos aqui a perspectiva de Bessière, segundo a qual Ŗcet usage ne doit cependant pas dispenser 

de lřanalyse précise du métissage, de lřhybridité, qui consiste en un mélange de modes dřêtre nouveaux et 

anciens et qui est, au total, la production dřune différence universalisanteŗ (2005: 19) [Itálico nosso]. 
19

Nesta posição é acompanhado, nomeadamente, por Laplantine e Nouss (1997) e Bessière (2005). 
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 É igualmente nesta linha de pensamento que se inscreve a teorização de Bhabha, 

ao considerar que é no espaço Ŗentre-doisŗ, criado pela necessidade da existência de 

uma terceira via (que não seja nem a do colonizador nem a do colonizado, mas que 

partilhe de ambas), que o hibridismo se afirma e se constrói, permitindo ao Homem 

emergir enquanto outro dele mesmo. Consideramos, pois, que o Ŗmodelo da nuvemŗ, 

metáfora apresentada por Grusinski para definir a mestiçagem, segundo a qual Ŗtoute 

réalité comporte une part de méconnaissable et quřelle recèle toujours une dose 

dřincertitude et dřaléatoire […] cřest la présence de lřaléatoire et de lřincertitude qui 

confère aux métissages leur caractère insaisissable et paralyse nos efforts de 

compréhensionŗ (Grusinski, 2001: 19), se pode estender igualmente, com pertinência, 

não só ao domínio do hibridismo, mas também às relações que entretece com o 

fenómeno da mestiçagem. Com efeito, julgamos poder concluir que, tal como a 

mestiçagem, também as relações entre mestiçagem e hibridismo estão marcadas pela 

indefinição de fronteiras, onde a complexidade, o aleatório, o inesperado parecem ser 

características inerentes tanto à definição de conceitos quanto aos diálogos que entre si 

entretecem. Assim, em cada época, quando novos contactos ocorrem, o conceito de 

mestiçagem poderá ser mais apropriado para designar os fenómenos iniciais originados 

por esse mesmo encontro, enquanto o termo hibridismo designará os processos de 

interacção continuada apreendidos numa perspectiva mais lata, dos quais resultam 

Ŗprodutosŗ criados com contributos e influências de várias origens civilizacionais. Deste 

posicionamento teórico surge a necessidade de estabelecer diferenciações conceptuais 

na análise das transformações dos dados culturais segundo os actores em presença. 

Parece-nos pois pertinente considerar de forma diversa e autónoma os vários fenómenos 

de Ŗcontágioŗ, independentemente do tempo histórico em que ocorrem, consoante se 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
175 

    

 

referem a transformações da sociedade ou do indivíduo, como tentaremos demonstrar na 

análise das obras do nosso corpus. 

 Na obra de Luandino, a sociedade angolana retratada, protagonista do início da 

luta colonial, está ainda muito marcada por estratificações e divisões de cunho 

maniqueísta: colonizador/colonizado; dominador/dominado; rico/pobre. No entanto, os 

textos luandinianos, rejeitando essas divisões maniqueístas, revelam-nos sobretudo uma 

sociedade dividida entre exploradores e explorados, sejam eles pretos ou brancos, que 

paulatinamente despertam para as injustiças sociais, unidos por objectivos comuns, 

onde a cor não é nem o único nem talvez mesmo o principal elemento de cisão. Os seus 

textos encenam uma interrogação constante e uma procura contínua do diálogo com o 

outro e consigo mesmo, que renunciando à visão maniqueísta instaura, na opinião de 

Lenirce Sepúlveda, uma ética universalista que faz da indagação o seu método de 

conhecimento (Sepúlveda, 2000: 219). A denúncia das iniquidades é explicada de forma 

veemente aos menos conscientes por Mussunda, o alfaiate-combatente, que afirma: Ŗnão 

havia branco, nem preto, nem mulato, mas só pobre e rico, e que rico é inimigo do 

pobre porque quer ele sempre pobreŗ (VV: 37). Com efeito, os grandes parâmetros de 

divisão dos angolanos, aqueles que determinam as fracturas sociais e ideológicas, são o 

estatuto social e a posição política de cada um face à presença colonial em Angola. Os 

protagonistas das narrativas luandinianas são essencialmente pessoas brancas ou negras, 

de baixo nível social, que vivem em musseques e exercem profissões manuais. Vivem 

em bairros destinados aos negros, relegados para os subúrbios da capital, mas onde se 

instalam igualmente os brancos com baixos recursos económicos, principalmente os 

recém-chegados a Luanda. São colonos repudiados e rejeitados pelos seus compatriotas, 

que vêem neles um avatar dos negros. É a partir desse local específico da cidade, mas 

sobretudo da sociedade, e desse tempo particular do contacto inicial com uma sociedade 
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estranha Ŕ que o autor conhece aliás de modo íntimo e pessoal, uma vez que é ele 

próprio filho de colono, nascido em Portugal e habitante de musseque Ŕ, que os 

narradores contam a vida e o país, dando voz a sentimentos de exclusão e de não-

pertença, enraizados, sobretudo num primeiro momento, em factores económicos. Esses 

sentimentos são vividos de forma traumática pelo protagonista de Nós os do Makulusu 

que, já adulto, recorda os primeiros dias de cada início de ano lectivo e o sentimento de 

vergonha que o invadia quando tinha de pronunciar o nome da sua mãe: 

 

quando tinha de dizer, todos os anos e a todos os professores preenchendo as 

todas cadernetas da minha vergonha:/Ŕ …mãe: Maria Gertrudes…/ E dizia-lhe 

como se fosse três dores: Maria, um; Ger, bem carregado e silabado, dois; e 

Estrudes como sempre não posso deixar de dizer e é como se dissesse: uma sua 

criada. (NM: 39-40) 

 

 Ocupar uma casa no musseque, nesse espaço por excelência mestiço, não é uma 

atitude isenta de risco, por parte desses portugueses, que desta forma davam início, 

porventura de modo inconsciente, a um processo de transformação da sua identidade. 

Ao adoptarem os hábitos culturais dos africanos com quem dividem a rua e o bairro, os 

colonos portugueses vão paulatinamente relegando para o esquecimento as práticas 

costumeiras europeias, sustentáculo da identidade de cada indivíduo. O musseque, 

Ŗespaço cultural de contactoŗ (Pepetela, 1990a: 107), guarda reminiscências de práticas 

e costumes do mato, trazidos pelos africanos que, vindos do interior, esperam encontrar 

na cidade melhores condições de vida. A essas vivências de uma ruralidade angolana 

vem juntar-se a cultural agrária trazida na bagagem pelos colonos portugueses, 

oriundos, em larga maioria, das aldeias de Portugal. São pessoas pobres, humildes, com 

pouca instrução, de quem Costa Andrade esboça um retrato impiedoso: Ŗo colono 
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português em Angola na esmagadora maioria dos casos é um homem ignorante. 

Brutalizado pela vida rude e miserável que viveu no seu país, entende a colonização 

sentado numa cadeira de barbeiro. Isto é, sente-se reiŗ (Andrade, 1980: 57).  

Os musseques albergam pessoas que pretendem fundamentalmente poder viver 

na cidade, mas que, não o podendo fazer, se instalam Ŗnuma terra de ninguémŗ, num 

espaço que não é cidade nem campo, não é território de branco nem território de preto, e 

é essa característica de indiferenciação que permite que brancos e pretos, colonos e 

colonizados, partilhem um mesmo espaço. Os musseques vão exercer uma influência 

decisiva nos portugueses que chegam a Angola com a missão de colonizar e a esperança 

de enriquecer, mas que vicissitudes várias impedem de ocupar o lugar a que julgavam 

ter direito, no centro de Luanda, na cidade dos brancos, seus compatriotas. Partilhando 

não só um espaço, mas igualmente todas as experiências que aí acontecem, as famílias 

de colonos pobres vão, de facto, perder a sua suposta identidade ao adoptarem os 

costumes dos seus vizinhos africanos. No entanto, a metamorfose identitária, deste 

modo empreendida, não é pretendida nem valorizada pelos colonos, que guardam vivas 

as memórias das origens e a aspiração de as manterem intactas. O desejo de preservação 

da identidade portuguesa está tão presente na existência dos colonos que deu origem à 

criação de aforismos, a que o pai do narrador recorre para avisar os jovens dos perigos 

de África:  

 

Ŕ Quem com mulata casou e água do Bengo bebeu, nunca mais sřhá-de lembrar 

da terra onde nasceu! Ouviste, rapaz? […] 

Ŕ Se queres estragar a vida, arranja um carro velho, uma máquina fotográfica ou 

uma amante mulata!... (NM: 73) 
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 Também a mãe de Mais-Velho recorre a aforismos, que veiculam a cosmovisão 

criada pelo poder colonialista, arreigados de preconceitos raciais e de crenças simples, 

de imediato contestados pelo filho, que neles vê as marcas de um poder discriminatório, 

arbitrário, sobre o qual se sustenta o colonialismo, e que procura combater:  

 

 Querem exemplos, sinónimos e rimas, mãe, queres beber na sabedoria de 

cinco séculos? 

 A que é minha nunca cunhada, mulata: 

 Ŕ Com mulata, teu dinheiro precata! 

 Mulatos, sinónimos: narros, sungaribengos, os sem-santo, mulatorros… 

 Ŕ Mulatos: canetas, futebol e bailes! (NM: 100) 

 

 Repare-se como os perigos de África estão metonimicamente representados pela 

figura da mulata, elemento comum aos aforismos, símbolo do hibridismo, aqui visto 

como causa de perda e desagregação de identidade e de perturbação familiar. Neste 

romance, que é o relato da formação de uma consciência política, podendo ser lido, 

nessa medida, como um romance de aprendizagem do narrador, os ditos sentenciosos
20

 

imbuídos dos preconceitos de raça colonialistas que patenteiam a coisificação da(os) 

mulata(os) pelo viés da sua inclusão numa listagem de objectos todos eles de posse 

nefasta, ecoam na memória do narrador. ŖA sabedoria de colonoŗ dos progenitores é 

transformada e reiteradamente negada por Mais-Velho num forte e constante 

movimento dialógico e dialéctico de superação e de criação de uma ordem nova, 

metonímia da construção da nova nação angolana que anseia criar, como no seguinte 

excerto: 

 

                                                 
20

 Regressaremos a este questão em III.1. 
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Mãe: tu és uma colona, ouviste? Uma colona, é assim que tu és. 

Colonialista, colono. Como é que te vou poder fazer aceitar a verdade da mentira 

que não podem se separar assim à toa [...] O bem que tu fazes, mãe, as sopas que 

dás, as esmolas que dás, os serviços que dás, os matabichos que dás, é o mal, é o 

pior mal: fazer bem sem olhar a quem, tu vives de frases feitas no teu bom senso 

de camponesa que és ainda e esse bom senso é muito perigoso. Fazer bem sem 

olhar a quem é diminuir, é insultar. Ŕ primeiro é preciso que reconheças esse a 

quem como alguém que não quer o teu bem, quer outro bem e então, sim! (NM: 

51) 

 

 A condição de colonizadores adquirida com a partida de Portugal rumo a África 

não se concretiza de forma plena e total, na medida em que estas pessoas, relegadas para 

a periferia de Luanda, não conseguem afinal melhorar as suas já precárias condições de 

vida: não têm qualquer poder de decisão, não intervêm na vida pública da colónia, não 

enriquecem. A pobreza e miséria, que caracterizam a grande maioria dos colonos 

luandinianos, levam-nos, pois, a abandonar os hábitos europeus e com eles os sonhos de 

uma vida melhor, para acabarem por assumir uma nova identidade, a de Ŗcolonizado 

culturalŗ, em resultado de um curioso processo de aculturação, numa clara inversão de 

papéis e estatuto social. Ao invés de transmitirem os valores e os hábitos europeus, 

como seria supostamente a sua função
21

, os portugueses residentes nos musseques 

Ŗafricanizam-seŗ, ao adoptarem as práticas costumeiras dos seus vizinhos, tornando-se 

seres culturalmente mestiços. A aculturação dos portugueses
22

 reflecte-se em gestos 

quotidianos como os praticados pela família de Mais-Velho, que come funge de azeite-

palma e peixe em vez de galinha (NM: 70), transferindo, segundo os costumes africanos, 

                                                 
21

 Recordamos que o governo português do Estado Novo tinha estipulado como uma das condições para a 

obtenção do estatuto de assimilado o domínio da língua portuguesa e a prática dos costumes europeus, ou 

seja, de se alimentar e vestir segundo os padrões civilizacionais do colonizador, constituindo-se o colono 

como o modelo a imitar. Veja-se capítulo I.3 deste trabalho. 
22

 Este processo recebe igualmente a designação pejorativa e estigmatizante de cafrealização. Sobre a 

utilização do termo e o estudo do fenómeno cf. Venâncio (1993); Margarido (2000); Santos (2001).  
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a vida familiar para o espaço exterior à casa, palco privilegiado de convívio e partilha: 

Ŗno Makulusu de areia e a mãe feliz, sinto no modo de deitar o peixe na frigideira, lá 

debaixo do pau do quintalŗ (NM: 57). 

 As personagens de Luandino têm uma profunda consciência da divisão 

estratificada da sociedade angolana, devido à cor da pele, ao estatuto social atribuído 

aos africanos, às condições económicas diversas, quer de brancos, quer de pretos, ou 

ainda às opções políticas assumidas. A distinção dos portugueses, com base nas suas 

convicções políticas, não é reconhecida por todos os angolanos, disso dando conta um 

episódio de O Livro dos Rios, que relata a discussão travada entre guerrilheiros das 

forças de libertação: Ŗeu falava sempre quem são os nossos inimigos Ŕ e que inimigo 

não era o povo português, só o Kaputu, os dirigentes… „Então praquê que a gente 

embosca nos filhos do povo português?...‟ Ŕ riuŗ (Rios: 44), revelando-se, nesta troca de 

argumentos, quer uma dificuldade evidente, por parte de um dos soldados, em 

considerar os portugueses de modo individualizado, quer uma ainda deficiente 

consciência política desses combatentes Ŗ[d]o maqui, guerrilheiros e partisanosŗ (Rios: 

39).  

 Nesta sociedade fortemente hierarquizada, são muitos aqueles que vivem 

espartilhados entre dois universos. A esse grupo de pessoas pertencem os mestiços, que 

detêm um papel importante nas obras que analisamos. Se por um lado a sua existência 

surge como símbolo da possibilidade, em devir, de união entre dois mundos, podendo-

se constituir como ponte cultural e afectiva, essa dimensão é praticamente inexistente 

nas obras em análise, surgindo antes como a representação de sentimentos de não-

pertença e exclusão social de sujeitos dilacerados entre duas culturas. Deste grupo, 

destaca-se a personagem de Paizinho, o meio-irmão de Mais-Velho e Maninho. Aos 

estereótipos racistas que apontam o mestiço como fonte de grandes perigos para a 
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ordem colonial, a defesa ou antes a valorização da mestiçagem inscreve-se na narrativa 

através da figura de Paizinho. Como observa Laura Padilha, Paizinho transforma-se na 

imagem síntese do projecto revolucionário, Ŗpois nele pensamento e acção política se 

coadunamŗ (Padilha, 2011: 307). Na caracterização da personagem e sobretudo no 

papel aureolado que lhe é atribuído, metaforicamente representado na sua carapinha 

loura (Padilha, 2011: 308), podemos ler uma mensagem política de valorização da 

mestiçagem. Paizinho simboliza a união de dois universos (o europeu e o africano) e o 

projecto de construção de uma nova ordem social numa nação libertada. Do grupo dos 

quatro amigos, constituído por dois brancos, um negro e um mestiço, é Paizinho que 

surge como a personagem mais completa, aquela que revela a capacidade de acção 

revolucionária e a reflexão do pensamento político.  

A personagem luandiniana, porventura, paradigmática da tomada de consciência 

não só do papel do mestiço na sociedade angolana, mas sobretudo do seu contributo 

para a luta pela independência, está presente na estórias ŖÀ sexta-feiraŗ. A protagonista, 

a jovem Nela, é acordada para a realidade social e política de Angola por Zeca Pedro, o 

seu namorado, que tenta fazer-lhe descobrir o outro lado das Ŗverdadesŗ que seu pai lhe 

contava, mostrando-lhe a manipulação a que tinha sido sujeita:  

 

nessa teimosia que sempre fazia-lhe resistir com Zé Pedro quando, cheio de 

amor e delicadeza, lhe adiantava falar dessa luta do povo, dessa luta da terra, 

da vida dele e dela nessa luta. A mesma coisa teimosa que não lhe largava nem 

mesmo quando ele zangava e falava alto, com o amor todo na voz, nessa voz 

que mostrava bem que lhe queria ainda melhor para a vida nova que falava:/- 

Não tens culpa, Nela! O teu pai…o teu pai, esse sim! Esconder-te a verdade da 

tua mãe negra…esconder-te a ti num colégio de madres…encherem-te a cabeça 

com essas manias todas, esses defeitos da tua classe…ŗ (VN: 37). 

 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
182 

    

 

O excerto revela o esforço do pai de Nela no sentido de rasurar da existência da filha o 

seu lado africano, porque dele sente vergonha. Filha de branco a quem foi escondida a 

identidade da mãe, por ser preta, Nela descobre de forma inesperada e traumática as 

suas raízes africanas, levando-a a tomar consciência do seu verdadeiro lugar quer racial 

quer político na sociedade angolana.  

A discriminação baseada na origem racial é uma questão em constante latência 

na escrita luandiniana. Em Nós, os do Makulusu, encontramos uma das mais 

interessantes passagens sobre os diversos e diferenciados modos de identificação dos 

indivíduos, condicionados pelos ideários de cada um, e a forma preconceituosa que se 

esconde por detrás das categorizações sociais e raciais. Num registo que oscila entre o 

jocoso e o acusatório, numa linguagem que na metáfora procura a forma justa de 

revelação da intolerância, da discriminação e do preconceito, Mais-Velho revela, a 

quem o recusa ver, o carácter eminentemente mestiço, mesmo se velado, da população 

de Luanda: 

 

O problema é outro, meu velho que bebes gins-fistes e comes, gosmeiro, 

as peles queimadas e mulatas destas brancas todas que, noutros sítios do globo 

[...] tu não ias aceitar sentadas ao teu lado, mesmo na paragem do maximbombo 

só. O busílis não é aí, são mulatos, you see, não tem no baile nenhum branco que 

não tenha o sangue mais cruzado, mixed é como vocês dizem como dos 

coqueteiles, mais misturado que o dos poucos negros fardados que aqui vês. São 

todos, do teu ponto de vista, mais impuros que eles. Estás perceber? Sorry! eu 

continuo, é um jogo entre os teus olhos e os meus, mas procura bem [...] se 

quiseres ver, em vez de estares a querer me emprestar os teus óculos para eu ver 

como tu [...] sacaninha que olhas nos meus punhos da camisa poídos e 

descobres, num só jeito de olhos, que a mãe tem as unhas negras e nunca pintou 

os lábios. (NM: 81)  
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Nesta análise desapiedada, Mais-Velho expõe os preconceitos que estruturam a 

construção identitária do colono rico, onde a cor não é nem a única nem a exclusiva 

marca distintiva que separa um Ŗeuŗ (dominador) de um Ŗele(s)ŗ (dominados) e que 

posiciona uns e outros na hierarquia social da colónia, alicerçando-se o processo 

identificativo sobre a semelhança (a comum alvura da pele) e a diferença (a pertença a 

diferentes classes sociais). Nesta passagem reencontramos uma das temáticas centrais 

da ficção de Luandino, que problematiza as relações coloniais em termos de autoridade 

e poder, onde os dominados são tanto negros como brancos pobres. O olhar de desprezo 

que aquele branco lança sobre os mulatos, considerando-os Ŗimpurosŗ, é o mesmo que 

Mais-Velho sente recair sobre ele por usar uma camisa gasta. A imagem de pobreza 

daquela família portuguesa, que podemos ler como metonímia de tantas outras que com 

esta partilham as precárias condições de vida, é pois dada através de escassos sinais 

físicos (a camisa puída do narrador, as unhas negras e a ausência de maquilhagem da 

mãe), que se elevam à categoria de sinédoques. Esta figura, como atrás referimos, 

apresenta-se como a estratégia discursiva, por excelência, da totalização e por 

conseguinte da construção de estereótipos, que manifestam um ambiente social de 

miséria e privação. O pendor imagético da linguagem, que sugere mais do que diz, pode 

ser entendido como um sinal revelador do sofrimento contido e da raiva calada do 

narrador, que no olhar do outro vê não só a inferiorização social a que está sujeito por 

ser pobre, mas também o desprezo pelo trabalho árduo da mãe, que lhe enegrece as 

unhas, e pelas dificuldades económicas da família, que o obrigam a gastar o fato até ao 

fio, negando à mãe o mais pequeno sinal de vaidade.  

No terceiro capítulo deste romance, onde se insere a citação anterior, o narrador 

procede a uma análise crítica e desapiedada daquilo que designa de modo sarcástico 

como Ŗespaço luso assalazaristadoŗ (NM: 79). Numa viagem introspectiva aos 
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ensinamentos que ele próprio recebeu, enquanto filho de colono, ministrados pelo poder 

imperial
23

, o narrador identifica e analisa aquilo que considera serem as falácias do 

regime salazarista através das quais se pretendida moldar e erigir uma construção 

identitária e ideológica do outro colonizado. A consciência política, que foi construindo, 

permite-lhe desfazer esses enganos, que apresenta em quatro lições. Na primeira, 

observa que a cultura não é só aquela que se aprende nos livros, porque a que se aprende 

em contacto com o outro é bem mais rica. Na segunda lição, a mais importante e a que 

regressa incessantemente, conclui que não basta ser, é preciso querer ser. O ser é algo 

que se constrói dia-a-dia, e se alimenta das nossas atitudes e vontades. A terceira lição 

ensinou-lhe que os preconceitos raciais não desaparecem, não dependem de épocas 

históricas, mas estão inscritos e cravados em cada um. A quarta retoma e completa a 

questão da construção identitária presente nas anteriores lições, explicando-nos o 

narrador que: 

 

a pele não é o homem, a carne não é o homem [...] o homem é uma secreção de 

milhões de células nervosas que não nasce feito e nunca se faz totalmente, 

nascendo-se cada dia. O homem mora instalado em, debaixo, dentro, por baixo das 

bissapas de cabelos loiros, negros, lisos, ondulados, crespos, anelados. Aí está e aí 

vive; e daí, daí só e da mão que é o cérebro, é que eu posso dizer: irmão. (NM: 82) 

 

Ao invés da totalização e unificação em torno de diferenciações raciais e sociais 

preconizadas pelo ideário colonialista do Estado Novo, nesta última lição, Mais-Velho 

                                                 
23

 A representação do sistema educativo implementado na colónia, que se constituía como um meio de 

propaganda das políticas assimilacionistas e discriminatórias do governo salazarista, encontra em algumas 

figuras da prosa luandiniana exemplos paradigmáticos, dos quais destacamos as professoras da escola 

primária, Ŗa menina Glóriaŗ de ŖEstória dřágua gordaŗque repreendia e corrigia a dicção do narrador, 

acusando-o de ter Ŗpronúncia de preto! ... Não tens vergonhaŗ (AV: 52) e a Ŗmenina Vitóriaŗ correctora 

acérrima da linguagem africanizada (NM: 129), ou a irmã de Mais-Velho, também ela Ŗprofessora de 

meninosŗ (NM: 44), que recusava conviver com negros e por isso decidiu regressar à metrópole.  
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propõe a valorização do homem pelo seu ser. À poli-adjectivação caracterizadora do 

cabelo, que remete para as descriminações sociais e raciais baseadas em preconceitos, o 

narrador contrapõe a unicidade do homem que se encontra por detrás da aparência, 

metaforicamente representada pela mão e pelo cérebro, e nunca pela cor da pele ou o 

tipo de cabelo.  

 É no texto de Pepetela, Mayombe, que encontramos uma das definições que 

melhor transmite a dilaceração identitária do mestiço. Em primeira pessoa, o narrador 

apelidado Teoria, retrata-se do seguinte modo:  

 

Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto 

do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável e é este o 

meu motor. Num Universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o 

talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa sim para quem espera 

ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as 

combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens 

que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se 

aos meus olhos em dois grupos: os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer 

que raros são os outros, o Mundo é geralmente maniqueísta. (M: 14).  

 

E acrescenta mais tarde: 

 

Perdi Manuela para ganhar o direito de ser ŖTalvezŗ, café com leite, 

combinação, híbrido, o que quiserem (…) A minha história é de um alienado 

que se aliena, esperando libertar-se./ Criança ainda, queria ser branco, para que 

os brancos me não chamassem negro. Homem, queria ser negro, para que os 

negros me não odiassem. Onde estou eu, então? (…) a minha vida é o esforço de 

mostrar a uns e a outros que há sempre lugar para o talvez. (M: 19) 
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 Estamos, em nosso opinião, perante uma versão contextualizada e fortemente 

expressiva do Ŗentre-doisŗ teorizado por Bhabha, um ser que partilha ambos os 

universos, sem se identificar de modo completo com nenhum e que encontra, num 

Ŗterceiro-espaçoŗ em construção, a possibilidade de Ŗser outro dele mesmoŗ (Bhabha, 

2007: 83), com todas as consequências, também negativas, que essa possibilidade 

implica. Apesar das esperanças de Teoria, de mostrar a todos que existe um lugar para o 

Ŗtalvezŗ, a realidade retratada nas obras do nosso corpus (com excepção de A Conjura e 

Nação Crioula, a que regressaremos mais tarde) desmente esta sua aspiração de 

aceitação das diferenças. São, como anteriormente referimos, frequentes as troças e as 

desconsiderações do mestiço, que atingem, porventura, o paroxismo no romance de 

Pepetela, A Gloriosa Família, onde a voz narrativa pertence ao escravo mudo e mestiço 

de Baltazar, com o qual o comerciante foi presenteado pela rainha Jinga, que desta 

forma lhe ofereceu Ŗuma das suas propriedades mais preciosas, filho de uma escrava 

lunda, é certo, mas também de um missionário napolitanoŗ (GF: 24). É a dupla 

condição de escravo mestiço e de mudo que lhe permite aceder a todas as conversas do 

seu dono, sem levantar qualquer suspeita. Quando questionado sobre a fiabilidade do 

seu criado, Van Dum reage deste modo: 

 

O meu dono deu uma gargalhada que acordou os espíritos em descanso no cimo 

da mangueira. Olhou para o meu lado mas nem chegou a completar o 

movimento de modo a me encarar de frente, seria a terceira vez na vida talvez. 

[…] 

Ŕ Não tem perigo. É mudo de nascença. E analfabeto. Até duvido que perceba 

uma só palavra que não seja de kimbundu. Sei lá mesmo se percebe 

kimbundu…Umas frases se tanto! Como pode revelar segredos? Este é mesmo 

um túmulo, o mais fiel dos confidentes. Confesse-lhe todos os seus pecados, 

ninguém saberá, nem Deus. (GF: 393) 
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 Da leitura deste excerto, fica particularmente patente a atitude de Baltazar em 

relação ao seu escravo, relegado a uma não-existência total, um objecto para o qual nem 

se olha, um túmulo, não só porque não fala e por isso guarda os segredos, mas também 

porque o considera vazio de conhecimento e emoções. Os comentários irónicos e até 

sarcásticos com os quais, já no final da narrativa, Baltazar se refere ao criado, e que 

visam apoucá-lo, assumem um registo cómico, para o leitor que partilha com o narrador 

os segredos do seu conhecimento, porque transformam o jactancioso em vítima de 

logro. Particularmente expressivo é o momento diegético em que a conversa é tida, 

tornando-se as conjecturas trocistas de Baltazar em facto consumado: os segredos, que 

nem a Deus seriam revelados, foram sendo desvendados aos leitores ao longo do 

discurso do criado, que assume na ocasião o seu papel de testemunha dos 

acontecimentos. Maria Alzira Seixo lê na função testemunhal do narrador uma Ŗaposta 

[…] no poder justiceiro da literatura, que converte o saber do Řtúmuloř […] em 

divulgação sagrada da informaçãoŗ (Seixo, 2001a: 365). 

 De entre os preconceitos associados ao mestiço, todos eles portadores de juízos 

condenatórios e reprovadores, destacamos os que julgamos simbolizar as duas 

perspectivas maioritárias a partir das quais este fenómeno pode ser encarado. Para 

alguns europeus, o mestiço representa um Ŗser contra a Naturaŗ criado pelos 

portugueses, Ŗuma raça de monstros, contra os preceitos divinosŗ (GF: 375). A 

referência ao carácter mestiço dos portugueses que governaram Angola até à invasão 

holandesa do país surge amiúde nos comentários das personagens. É a relação de 

dominação da mulher pelo homem que mais surpreende os holandeses, que se 

questionam sobre a origem de tal hábito. É à luz do olhar de Baltazar, um flamengo 

católico do século XVII, que a diversidade de hábitos entre os portugueses e os 

flamengos é apreendida e interpretada. Segundo Baltazar, esta prática constitui uma 
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herança cultural dos mouros, porque como explica Ŗ Havia muitos em Portugal. Sempre 

foram perseguidos, mas estão misturados no resto da população. E os costumes 

ficaramŗ (GF: 87), realçando assim o processo de miscigenação afinal intrínseco ao 

povo e à cultura portugueses. Neste comentário de Baltazar não podemos deixar de ler 

uma figuração daquilo que Sousa Santos designa com condição periférica de Portugal 

em relação à Europa, atribuindo-se ao país afinidades culturais fora da Europa e 

consequente distanciamento dos restantes povos europeus. Os holandeses mostram uma 

particular rejeição da miscigenação praticada pelos habitantes de Luanda, condenando 

aquilo que consideram ser um comportamento indigno e pecaminoso. É esse sentimento 

de repulsa e de desdém que leva o director Hans Molt a abandonar mais cedo os festejos 

do casamento do filho de Baltazar com Cristina para se poupar ao convívio de Ŗbrancos, 

negros e mulatosŗ, pretextando muito trabalho mas, como explica o narrador: 

 

[isso] era uma desculpa mal aviada, pois o problema foi aquela promiscuidade 

de brancos, negros e mulatos que lhe revoltou o estômago, mais a visão dos 

panelões no fogo. Com medo de ter de provar o que se cozinhava e de ter de 

dançar com alguma mulata, por definição filha do pecado da lubricidade, pois 

não considerava outra coisa a mistura de raças, o director se antecipou nas 

despedidas. (GF: 103) 

 

 O sentimento de repulsa expresso por Molt é igualmente partilhado pelas 

prostitutas holandesas que recusam clientes mulatos, tal como amargamente 

experienciou o filho de Baltazar, numa demonstração de que o poder dos preconceitos 

raciais pesa mais do que o poder do dinheiro e da condição social: ŖUm dia o ouvi se 

queixar de uma prostituta flamenga que, na bodega do Pinheiro, o mandara passear, pois 

não se deitava com um mulato nem por todo o ouro do mundoŗ (GF: 188).  
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 Quando a problemática é analisada pelo olhar do mestiço, verificamos existirem 

modulações consideráveis na apreensão da questão, que surgem reiteradamente 

associadas à ideia de Ŗavançoŗ ou Ŗatrasoŗ da raça. Com efeito, reencontramos este 

modo peculiar e discriminatório de perspectivar a miscigenação em várias obras do 

nosso corpus (sobretudo de Luandino e Pepetela), o que parece indiciar uma atitude 

cultural (re)corrente. Em Nós, os do Makulusu, o narrador, que como já vimos possui 

uma profunda consciência política e social, recrimina a jovem que o acompanha: 

Ŗmulatinha de terceira geração a passar por branca que danças comigo, vais fazer como 

a vaca-mataco da minha irmã, tentarás adiantar a raça, tentarás apagar a bela palavra 

Luanda, não do teu bilhete de identidade, mas do teu sangueŗ (NM: 85), enquanto em 

ŖDo ladrão e do papagaioŗ, Inácia acalenta o desejo de casar com um branco: Ŗparecia 

ela queria se convencer mesmo, ia se casar com um branco, não ia atrasar a raça com 

mulato qualquerŗ (Luuanda: 74). É igualmente uma voz feminina
24

 que, em A Gloriosa 

Família, veicula a ideia de pureza racial. D. Inocência, a africana casada com Baltazar, 

persegue o ideal da alvura da sua família e não aceita por isso que seus filhos tenham 

descendentes com negras: Ŗa horrorizada D. Inocência ficou a saber naquele momento 

que o seu filho Hermenegildo, tão delicado de carnes e modos, já era pai. Só disse:/Ŕ 

Mais um a atrasar a raçaŗ (GF: 239).  

 No universo fortemente estratificado da colónia, é reservado um lugar particular 

ao assimilado, essa figura social e jurídica criada pelo sistema colonial português, 

concedida aos Ŗnão brancosŗ e decorrente da política de assimilação do Estado Novo. O 

estatuto de assimilado era conseguido por aqueles que fizessem prova de terem 

                                                 
24

 O facto de o desejo de atingir o ideal da Ŗalvuraŗ da raça aparecer invariavelmente enunciado, pelo 

menos nos romances do nosso corpus, por vozes femininas parece-nos ser uma questão particularmente 

interessante, à qual intentamos regressar noutro âmbito de trabalho. Sobre a questão do papel da mulher 

nas sociedades africanas, veja-se Rothwell (2006); Owen (2007); Owen e Pazos Alonso (2011).  
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adquirido hábitos europeus: saber ler, escrever e falar português fluentemente, ser 

trabalhador assalariado, alimentar-se e vestir-se segundo padrões europeus e professar a 

religião católica. Este fenómeno provocou várias alterações na sociedade angolana, uma 

vez que deu origem a um novo grupo social, cuja criação artificial Ŕ porque 

condicionada e provocada por imposições exteriores ao indivíduo Ŕ veio introduzir novo 

foco de perturbação numa ordem já de si precária. Como observou Eduardo de Sousa 

Ferreira, Ŗa política de assimilação conduziu a um dualismo culturalŗ (Ferreira, 1989: 

484), consubstanciado numa sociedade híbrida. 

 Os assimilados surgem como seres profundamente divididos entre dois 

universos, duas culturas, dois conjuntos de valores, constituindo-se como o reflexo de 

um hibridismo cultural intrínseco. Não pertencendo integralmente a nenhum dos dois 

universos que o gerou, o assimilado apresenta-se como um ser de fronteira marcado 

pelo estigma da rejeição. Contrariamente ao mestiço, cuja construção identitária decorre 

de uma união de opostos (apesar de frequentemente contestada e até condenada), numa 

relação Ŗcomŗ, o assimilado constrói a sua identidade Ŗcontraŗ: contra a tradição do seu 

povo, contra a sua família, contra a sua língua. Essa circunstância coloca-o 

inevitavelmente numa posição de dupla marginalização: repudiado pelos pares, porque 

considerado desenraizado, e não-aceite, porque desconsiderado, por aqueles que 

pretende imitar. O hibridismo cultural deste modo criado deixa marcas profundas na 

sociedade angolana e é vivido de forma traumática pelas personagens luandinianas, 

especialmente no momento em que o povo enceta o caminho da guerra de libertação. A 

estigmatização do assimilado, com o seu cortejo de insultos e ódios, surge com toda a 

violência em momentos extremos, como é o de uma execução. Quando sabe que vai 

morrer, após ter sido julgado por traição, em pleno mato, pelos seus companheiros de 

luta, as últimas palavras de Amba-Tuloza, o que tinha sido Ŗo esperto sabotador de 
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caminhos e picadasŗ (Rios: 43), estão carregadas de desprezo e ódio para com um dos 

seus julgadores:  

 

Já que em seus insultos finais, nas cordas e surrado, o Amba-Tuloza, mau aluno 

repetente, cuspia: ŖKamundele!ŗ* e isto é que era nosso camarada Feros, 

assimilado. Que se via muito bem, nem comia com as mãos, nem punha gota em 

chão nem se esborrifava por cima dos ombros, sem cultuar seus espíritos antes-

que. E sempre raspava as barbas com caco-de-garrafa (Rios: 44) 

* Assimilado!
25

 

 

 A condição outrora desejada toma agora contornos de insulto, facto que leva um 

dos presentes a exclamar: ŖQue, ele, não; felizmente não sabia ler, não era assimiladoŗ 

(Rios: 49), numa inversão de valores surpreendente, em que aquilo que era considerado 

uma mais-valia é, depois da libertação, causa de estigmatização. 

 Num outro plano social encontramos os filhos-da-terra, provenientes da elite 

crioula. Segundo Ferreira, os filhos-da-terra são oriundos 

 

quase exclusivamente [d]as áreas urbanas, as camadas sociais mais elevadas 

tendem a integrar-se no sistema colonial e são utilizadas para apoiar e propagar a 

cultura portuguesa, apresentada como cultura superior. Aqui o colonialismo age 

de forma mais dissimulada e perniciosa que é a colonização das mentalidades: as 

elites criadas passavam a assumir as funções antes exercidas por missionários, 

corpos expedicionários e administração colonial. (Ferreira, 1989: 484) 

 

 É na obra de José Eduardo Agualusa que encontramos um retrato mais 

pormenorizado do papel social dos filhos-da-terra na construção de identidade nacional, 

muito devido ao posicionamento ideológico e político do autor na sociedade angolana, 

                                                 
25

 O estudo da tradução para português de expressões em quimbundo será retomado em III-2. 
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cujas opiniões reflectem claramente um itinerário de escrita inserido num projecto 

supranacional por ele defendido: a lusofonia
26

, que encontra na figura do mestiço um 

símbolo natural de união de contrários, de dialogismo intercultural.  

 A Conjura narra a crescente tomada de consciência, por parte dos filhos-da-terra, 

da discriminação e das injustiças sofridas, que conduziram à preparação e tentativa de 

execução de uma revolta contra o domínio colonial português e a favor da 

independência de Angola. A dimensão historiográfica do romance é indubitável e está 

patente não só na escolha do assunto como também num conjunto de personagens 

referenciais que dão corpo à ficção, depois de terem marcado a vida da sociedade 

angolana no final do século XIX, onde desempenharam um papel fundamental no 

despertar para a mudança das mentalidades e na tomada de consciência de uma 

identidade cultural, marcada pelo hibridismo e pela ambivalência. 

A temática da mestiçagem é também ela retomada em Nação Crioula, porém 

sob um ponto de vista mais complexo uma vez que, para além de retomar a questão da 

construção identitária e do papel do mestiço na sociedade angolana, foca igualmente a 

problemática da mestiçagem cultural de Luanda. Inaugura-se a narração com o relato 

dos primeiros momentos de Fradique em terras africanas, cuidadosamente descritos 

numa carta endereçada à sua madrinha parisiense: ŖDesembarquei ontem em Luanda às 

costas de dois marinheiros cabindanos. Atirado para a praia, molhado e humilhado, logo 

ali me assaltou o sentimento inquietante de que havia deixado para trás o próprio 

mundoŗ (NC: 11). A sensação de despaisamento, intensificada por um estranho cheiro 

Ŗsubtil e melancólicoŗ (NC: 11), que de imediato se apoderou de Fradique, foi-se 

transformando em assombro ao descobrir a principal actividade do amigo Arcénio de 

Carpo, em casa de quem fica hospedado: o tráfico de escravos para o Brasil, e isso 

                                                 
26

 Veja-se I.1. 
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apesar de ter casado com uma africana negra e de o seu filho ser mestiço. Arcénio de 

Carpo tem uma visão muito peculiar do seu ofício, aliás partilhada por todos os 

escravocratas de Luanda, dizendo Ŗtrabalhar para o crescimento do Brasilŗ (NC: 13). 

Provoca-lhe particular estranheza o carácter heteróclito e contraditório da sociedade 

luandense, que lhe é dada a conhecer no baile do Governador, onde estava  

 

toute Luanda ― ou seja, quem quer que nesta cidade, tendo algum capital, saiba 

ler e escrever. Nos salões do palácio misturam-se comerciantes honestos e 

criminosos a cumprir pena de degredo, filhos-do-país e louros aventureiros 

europeus, escravocratas e abolicionistas, monárquicos e republicanos, padres e 

maçons. (NC: 21) 

 

No entanto, a sensação de estranhamento e de alguma repulsa dá rapidamente 

lugar à sedução e ao encantamento. O diálogo que Fradique empreende com Angola tem 

sempre como pano de fundo o Brasil, presente desde logo no nome do último navio 

negreiro a fornecer mão-de-obra escrava ao Brasil, que dá título ao romance. É num 

universo marcado pela contradição, tocando as raias da incongruência, que a intriga se 

desenrola, encontrando na personagem de Ana Olímpia o seu paroxismo: princesa por 

direito, foi escrava, depois escravocrata, libertadora dos seus trabalhadores da fazenda, 

mas não dos de casa, feita novamente escrava por um aventureiro recém-chegado do 

Brasil, fugindo da escravidão num navio negreiro para se refugiar no Brasil, 

acompanhada pelo companheiro português, Fradique, para aí se tornar Ŗuma das vozes 

mais autorizadas no combate à escravidãoŗ (NC: 122).  

 Os laços entre Portugal, Angola e Brasil são constituídos por tantos fios 

(afectivos, étnicos, raciais, políticos, económicos, culturais), que puxar por um implica 

desenrolar os outros. Nas palavras de uma personagem do romance, Querino, um 
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historiador brasileiro e mestiço, Ŗa originalidade do Brasil, ou seja, a sua nacionalidade, 

é o resultado essencialmente da influência africana e da mestiçagemŗ (NC: 128), 

preconizando o domínio político do país pelos mestiços. Fradique tem uma opinião 

muito controversa sobre o colonialismo português, numa função de alter-ego do autor
27

, 

que conduz, do seu ponto de vista, a uma inversão de papéis. Assim, num discurso 

apaixonado e parcial, Fradique define a colonização portuguesa, que considera diferente 

de todas as outras, devido à peculiaridade da personalidade deste povo, que em vez de 

colonizar é colonizado:  

 

Todo o ser vivo é imperialista. Viver é colonizar. Desgraçadamente Portugal 

espalha-se, não coloniza. Somos assim enquanto nação (…). Pior: uma estranha 

perversão faz com que os Portugueses onde quer que cheguem, e temos chegado 

bastante longe, não só esqueçam a sua missão civilizadora, isto é, colonizadora, 

mas depressa se deixem eles próprios colonizar, isto é, descivilizar, pelos povos 

locais. (NC: 133-134) 

 

 Margarida Calafate Ribeiro lê no excerto citado uma evidência do parco e frágil 

poder de Portugal face aos restantes impérios coloniais da Europa, acentuando a 

condição eminentemente periférica de Portugal (Ribeiro, 2004: 29). O Brasil é 

apresentado como paradigma da ineficácia colonizadora dos portugueses, uma vez que 

não conseguiram fazer prevalecer nesse país os conceitos europeus, exportando antes o 

modo de vida africano. Na opinião de Fradique: ŖColonizámos o Brasil com os escravos 

que fomos buscar a África, fizemos filhos com eles, e depois o Brasil colonizou-se a si 

                                                 
27

 Numa entrevista à revista Época, intitulada ŖO Brasil é colóniaŗ, que criou grande polémica na 

sociedade brasileira, Agualusa defende a seguinte opinião: ŖO Brasil ainda é um país moldado na 

escravatura, igual à África. O Brasil tem uma África dentro de si e às vezes não lhe dá atenção. […] 

Negro e pobre são condições que se confundem no Brasil. Não se criou aqui, como em Angola, uma elite 

negra. A gente repara nessa desigualdade no dia-a-dia, na relação entre as pessoas, e até mesmo na 

cultura. […] Enquanto não enfrentar o problema e não der maior participação aos negros, o Brasil não 

terá se [sic] descolonizado. O Brasil é colóniaŗ (Agualusa, 2004b) 
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próprioŗ (NC: 133), porque não soube dar voz a todas as partes constitutivas da nação 

brasileira. No entanto, e apesar da visão crítica e severa de Fradique acerca da 

dificuldade dos portugueses em estabelecerem fronteiras (emocionais, afectivas e 

culturais) entre colonizadores e colonizados, esta personagem vai trilhar os mesmos 

caminhos que os seus compatriotas, por ele tão criticados e, um mês após a sua chegada 

a Luanda, remata a terceira carta enviada à madrinha com uma surpreendente auto-

identificação: ŖSeu afilhado quase africano, /Fradiqueŗ (NC: 25), encetando deste modo 

o seu processo de transformação identitária, conducente à criação de uma personagem 

mestiça, construída com o contributo das matrizes africana e europeia. 

Por outro lado, a transformação individual de Fradique insere-se numa outra 

mais abrangente e complexa, a da própria sociedade de Luanda. O português apercebe-

se rapidamente de que a existência na capital angolana é norteada por valores de uma 

ordem diferente, que comungam das características de ambas as culturas, como se esta 

cidade tivesse o poder de transformar o que aqui chega em algo de novo, tornando-o à 

sua imagem, ou seja, mesclado. O hibridismo consubstancia-se assim como o primeiro 

valor dominante, sobre o qual tudo se constrói e a partir do qual tudo é medido e 

aferido, caracterizando-se por uma ausência ou pelos menos uma indefinição de 

fronteiras entre as duas culturas, dando origem ao surgimento do Ŗterceiro-espaçoŗ a 

que Bhabha faz referência. Os homens e a dança apresentam-se enquanto reinvenções 

do mundo costumeiro, que se tornam outros quando em contacto com outra realidade. O 

hibridismo cultural está paradigmaticamente exemplificado na descrição da dança mais 

popular do baile do Governador de Luanda, a rebita, Ŗa moda do país que com singular 

harmonia combina a graça mundana da valsa e o ritmo selvagem dos batuques. O 

mestre-de-cerimónias, um oficial negro conhecido por Gingão, dirigia a dança numa 

língua misteriosa, que mais tarde me garantiram ser francêsŗ (NC: 23). À mescla de 
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origens nacionais diferentes da rebita (a Áustria e por sinédoque a cultura europeia e 

África) acresce a língua em que a dança é dirigida, um francês irreconhecível porque 

metamorfoseado pela voz de um africano.  

Esta ideia da existência de um triângulo lusófono entre Portugal, Angola e Brasil 

está igualmente na génese de O Ano em que Zumbi Tomou o Rio. A intriga constrói-se 

em torno de duas personagens centrais, Francisco Palmares, um coronel angolano 

mestiço que se alistou nas Forças Armadas do seu país, desafiando a autoridade 

paternal, e Euclides Matoso da Câmara, um jornalista também ele angolano, que se 

reencontram no Rio de Janeiro, o primeiro já depois de ter desertado do exército por não 

poder subscrever as práticas de violência gratuita contra os soldados inimigos, o 

segundo depois de ter sido salvo das prisões angolanas por Francisco Palmares. A 

intriga constrói-se pelo viés de um diálogo constante entre Angola e Brasil (numa 

característica que, como anteriormente demonstrámos, se estende a grande parte da obra 

agualusiana), em que a realidade nacional africana é vista como elemento matricial da 

brasileira, numa transposição de experiências e ideários entre os dois países, veiculados 

pelas personagens que com Francisco Palmares interagem. A sua longa experiência de 

coleccionador de casos humanos torna-o num espectador atento do mundo que o rodeia. 

Sentado numa esplanada no Rio de Janeiro, Francisco Palmares assiste ao curioso 

desfile do próprio país, metonimicamente representado pelas pessoas que vão passando 

diante dele. Tal como o festival de pizzas que uma placa publicitária anuncia, a rua 

assemelha-se a um festival de raças … híbridas: Ŗum velho decrépito, pálido como um 

espectro, todo vestido de branco, excepto a gravata de um vermelho eléctricoŗ, Ŗum 

índio, certamente de sangue latinoŗ de bermudas e chinelos, Ŗuma loura bonita, de 

longas pernas, alta e firme bunda africanaŗ, Ŗuma mulata de comprida cabeleira lisaŗ, 

Ŗdois japoneses, talvez paulistanosŗ (Zumbi: 199). Em comum, têm o facto de não se 
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enquadrarem em nenhum estereótipo nem racial nem nacional, já que cada indivíduo se 

apresenta como o fruto de uma mescla particular e peculiar de seres, dando corpo à 

nação brasileira, corporizando aquilo que Bhabha designou como Ŗterceiro-espaçoŗ. A 

enumeração coloca de forma acutilante uma questão essencial do texto de Agualusa 

intrinsecamente ligada à problemática pós-colonial: o hibridismo, aqui presente numa 

dupla vertente
28

. Não só cada personagem é em si híbrida, como se constitui como uma 

parcela de um conjunto também ele híbrido.  

Neste romance, tal como em Nação Crioula, os seres e as coisas parecem ter 

sido tocados por um poder simultaneamente transformador e assimilador, 

transportando-os para uma outra dimensão cultural, racial, social. Particularmente 

significativas a este respeito são as obras de arte de Anastácia criadas a partir de 

objectos preexistentes à obra, transformando caixas em vaginas dentadas ou velhas 

imagens da Virgem Maria em fetiches africanos, espetando-lhes pregos ferrugentos, 

alfinetes e espinhos de ferro. As suas criações artísticas assemelham-se a uma prática 

cultural característica da cultura tribal dos índios do Brasil: a antropofagia, numa clara 

referência ao famoso Manifesto Antropofágico (1928) de Oswald Andrade. A prática é 

elogiada pelo mestiço, Jorge Velho, como forma de contrariar o racismo, fazendo a 

apologia de uma forma total de miscigenação, dando origem a uma nova raça, ŖUm 

povo da raça Brasil. Os portugueses iniciaram este país, afinal, fazendo-se jantar pelos 

índios. Pode existir assimilação mais completa? E depois disso fomo-nos todos 

comendo uns aos outros Ŕ e eu acho lindo!ŗ (Zumbi: 251-252). 

 Enquanto elemento fundamental de construção da narrativa, as personagens 

assumem-se como representações da mestiçagem ou hibridismo que caracteriza as 

sociedades pós-coloniais, projectando imagens particulares do grupo social de origem, 

                                                 
28

 Veja-se também Vieira (2003b).  
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segundo um padrão que tentaremos aqui esboçar. Em relação a esta matéria, os autores 

do nosso corpus enveredam por caminhos diegéticos que poderíamos reagrupar em duas 

grandes tendências, optando por urdir os enredos ou à volta de personagens referenciais, 

ou seja, donas de um passado conhecido pela colectividade, ou de personagens 

anónimas, que pelo viés da literatura entram para a galeria dos heróis nacionais
29

. 

Subjacentes a estas duas posições, estão, obviamente, concepções políticas e ideológicas 

diversas e antagónicas de construção da História, mas igualmente posicionamentos 

pessoais dos escritores nomeadamente em relação ao lugar que a literatura deve ocupar 

na construção da sociedade. Na mesma linha de pensamento se inscrevem as 

observações de Russell Hamilton ao considerar que a reescrita do passado da nação Ŗé, 

de certo modo, uma estratégica estético-ideológica que tem em vista protestar contra as 

distorções, mistificações e exotismos executados pelos inventores colonialistas da 

Áfricaŗ (Hamilton, 1999: 18). 

Como anteriormente referimos, as obras em análise inscrevem-se em percursos 

de escrita, que importa observar porque consideramos ser esse o argumento decisivo 

que dita as suas escolhas. Luandino, enquanto autor paradigmático da escrita engajada 

(Abdala Junior, 1989: 13), ou de combate (Hamilton, 1999), imprime aos seus textos 

um cariz específico, elegendo a denúncia de injustiças, o apelo à luta pela 

independência e o despertar de consciências, como os temas fulcrais dos entrechos. Esta 

característica da escrita luandiniana constitui um dos seus predicados essenciais, 

indissociável da intencionalidade política, intervencionista e doutrinária que está 

presente em filigrana na produção literária do autor. Os seus romances e estórias 

retratam a vida nos musseques de Luanda e têm como protagonistas os habitantes desses 

                                                 
29

 Tal como Luís Kandjimbo observa, Ŗas alusões feitas às personagens referenciais realizam o jogo da 

representação memorial, porquanto a memória colectiva, que é transmissível, actualiza-se assim através 

da memória individual [do autor]ŗ (Kandjimbo, 2008: 99). 
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bairros desfavorecidos da capital, pessoas anódinas, de quem nenhum compêndio fala, 

que ninguém fora do bairro (do romance) conhece, mas que o autor eleva, pelo poder da 

escrita, à categoria de herói: porque lutam contra a opressão do colono (o grupo de 

guerreiros de O Livro dos Rios; os amigos do Makulusu); porque ajudam os mais 

indefesos (vavó Xixi ou Dosreis, personagens de Luuanda); porque mantêm vivas as 

memórias de um povo (Kabaia, o Ŗmacota. O que ele sabia tinha cinco séculosŗ (Rios: 

77)). Estamos, pois, perante uma outra forma de Ŗmonumentalização do que é pequenoŗ 

de que fala Manuel Gusmão (1998: 11) a propósito da escrita de Saramago, um outro 

modo de escrever a História, inscrevendo nela aqueles que os discursos oficiais 

esquecem. Segundo Gusmão, a inclusão da extensa lista dos nomes dos operários que 

construíram o convento constitui-se como uma forma de homenagem, Ŗum gesto de 

monumentalização [...]; uma dedicatória gravada no interior do texto; uma doação de 

nome e imortalidade (na hipótese de o texto sobreviver, de haver leitores); e uma 

promessa de resgate, a promessa de que uma comunidade a vir possa vir a citá-losŗ 

(Gusmão, 1998: 11). Encontrámos o mesmo desejo de monumentalização na obra de 

Luandino que se manifesta no sentimento de urgência de preservar a memória dos 

pequenos feitos, que conduziram a grandes conquistas, a maior das quais a 

independência do território. Este desejo dita ainda temas, construções de personagens e 

procedimentos formais da escrita luandiniana, preocupação maior que encontra nas 

derradeiras palavras de Mussunda uma síntese contundente, quase uma enunciação de 

um projecto de escrita: Ŗnosso irmão se portou como homem, não falou os assuntos do 

seu povo, não se vendeu. Não vamos chorar mais a sua morte porque Domingos Xavier, 

você começa hoje a sua vida de verdade no coração do povo angolano…ŗ (VV: 92). O 

desejo de deixar testemunho escrito dos feitos anónimos é aliás uma preocupação 

constante do autor empírico, reiterada ao longo da obra. Para além dos exemplos já 
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citados, veja-se igualmente, entre outros, ŖO exemplo de Job Hamukuajaŗ e ŖCardoso 

Kamukolo, sapateiroŗ, duas estórias particularmente significativas da problemática em 

análise, na medida em que o carácter intervencionista do texto aparece vincado pelo viés 

da construção formal da estória, colocando em posição de destaque (no explicit ou no 

incipit Ŕ respectivamente no primeiro e segundo exemplo) a mensagem doutrinária. 

De igual modo, a primeira fase da obra de Pepetela
30

, à qual pertence Mayombe, 

ainda muito marcada por comprometimentos políticos do autor empírico, norteia-se 

pelos valores preconizados por Luandino Vieira. É pois sem surpresa que verificamos 

que o lugar de herói é reservado ao povo anónimo, que combate em prol da 

independência, instituindo-se a obra literária como a contra-face da História oficial, a 

consubstanciação do dever de testemunho a que o escritor se julga obrigado, numa 

atitude de remitificação do passado que mais não é de que Ŗuma evolução pós-colonial 

da reivindicação cultural que caracteriza muitas obras de protesto contra o regime 

colonialŗ (Hamilton, 1999: 18). O distanciamento político do autor conduziu a uma 

alteração do ponto de vista a partir do qual a nação é contada, numa clara reorientação 

da ficção angolana, que depois de um período em que se fez bandeira e voz da luta pela 

independência, denunciando injustiças, enaltecendo os ideais da luta anticolonial, 

apelando à revolta contra o colonizador, se redimensiona à luz de uma nova concepção 

da sociedade e do papel do escritor. Depois de ter privilegiado a narração dos 

acontecimentos ocorridos nos anos 60 e 70, o olhar do(s) narrador(es), mantendo a 

acutilância e a intencionalidade crítica, desloca-se para outros tempos: ou para o 

passado longínquo, tempo diegético de A Gloriosa Família, ou para a actualidade, 

visitando a Angola do pós-independência retratada em O Desejo de Kianda.  

                                                 
30

 A divisão da obra de Pepetela em duas grandes fases, delimitadas pelo romance de 1992, A Geração da 

Utopia, que encerra um primeiro momento mais marcado pelo pendor político-partidário, é 

consensualmente reconhecida pela crítica. Veja-se a este propósito Mata (2004); Fonseca (2006). 
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As obras de Agualusa privilegiam igualmente dois momentos da história da 

nação: o século XIX e os finais do século XX, num silenciamento algo estranho dos 

tempos, por excelência heróicos
31

, da guerra de libertação. A esta deslocação do tempo 

da intriga associa-se, em ambos os escritores, a recuperação ficcional de personagens 

referenciais, trazidas dos universos da historiografia ou da mitologia. Do leque de 

personalidades presentes nos romances referidos
32

 destacamos, pelo valor simbólico que 

ocupam na imagística dos autores, Kianda (em Luandino, Pepetela e Agualusa). A 

figura de Kianda
33

 Ŕ ser mítico da cultura africana Ŕ surge, em alguns casos, associada à 

imagem da sereia
34

 Ŕ figura do imaginário fantástico europeu. A analogia deste modo 

criada reflecte um processo de contaminação das duas culturas, num processo de 

mestiçagem cultural, prontamente criticado e repudiado pelo mais velho, Kalumbo, em 

diálogo com Cassandra:  

 

– Tenho visto uns desenhos de Kianda. Metade mulher, metade peixe. 

– Não – disse mais velho Kalumbo com súbita irritação. – Isso é coisa 

dos brancos, a sereia deles. Kianda não é metade mulher metade peixe, nunca 

ninguém lhe viu assim. Os colonos nos tiraram a alma, alterando tudo, até a 

nossa maneira de pensar Kianda. (Kianda: 99) 

 

Kianda não só representa o poder do sobrenatural sobre o mundo criado pelo 

colono, destruindo com o seu canto as marcas da colonização da cidade, os prédios 

inacabados do largo de Kinaxixi, mas simboliza igualmente o aviltamento da terra 

                                                 
31

 O facto de esses acontecimentos (marcos sociais e culturais considerados decisivos da história de uma 

nação) estarem ausentes de textos que colocam a nação no centro dos seus discursos, é sem dúvida 

sintomático de um posicionamento do autor empírico.  
32

 Remetemos o estudo das relações intertextuais entre documentos historiográficos e texto romanesco, 

onde a questão da presença ficcional de personagens referenciais se coloca com maior acutilância, para o 

capítulo III. 3.  
33

 Palavra que surge igualmente com uma grafia aportuguesada Ŗquiandaŗ.  
34

 Presente nomeadamente em O Desejo de Kianda e O Livro dos Rios. Regressaremos a esta questão no 

capítulo seguinte.  



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
202 

    

 

angolana por acção dos colonos, uma vez que o seu desaparecimento das lagoas e dos 

rios se deve igualmente à contaminação das águas que habita, podendo ser vista a 

vingança de Kianda como uma forma de reivindicação e remitificação das tradições do 

povo quimbundo. A necessidade de preservar a pureza das águas, por respeito da 

divindade, impede Kapapa, um dos protagonistas de O Livro dos Rios, de afogar o 

traidor Amba-Tuloza no rio Dande, para não Ŗirritar quitutas e quiximbis todos, 

quiandas, por lá tranquilos em seus ares de águaŗ (Rios: 42). O espírito das águas é 

também, noutras ocasiões, visto como a protectora, Ŗa quianda de Kinaxixi, amante 

amigada de meninos mortosŗ (AV: 89). As várias facetas emblemáticas que a figura de 

Kianda encerra comungam de um mesmo sentido, o da protecção: do indivíduo, da 

sociedade, da terra, das tradições, face aos perigos introduzidos no país pelos 

colonizadores, residindo nessa característica a força simbólica do mito de Kianda.  

Os mitos, nas palavras de Euclides, Ŗnão são outra coisa senão a memória 

degenerada, corrompida pelo passar dos séculos, de acontecimentos muito antigosŗ 

(Zumbi: 20). A recuperação de um dos mitos maiores da cultura africana, trazendo-o 

para a modernidade, é particularmente significativa para apreender o posicionamento 

político em que os romances se colocam, que fazem do apelo à figura simbólica cultural 

um modo de questionamento do presente.  

Ao longo deste capítulo procurámos analisar os processos, múltiplos e diversos, 

que deram origem à construção de identidades Ŕ não só individuais mas também 

colectivas Ŕ mescladas. Tentámos demonstrar que as relações se jogam em vários níveis 

de contacto e de intensidade, dando origem a outras tantas formas de miscigenação, 

realidades mestiças e híbridas, que na construção das personagens encontram uma das 

suas melhores formas de expressão. No próximo capítulo prosseguiremos o estudo da 

construção identitária, centrando a nossa atenção na mobilização de uma estratégia 
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retórica específica, que busca na identificação com referentes espaciais concretos e 

delimitados formas de definição identitária individual. 
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3 Espaços de construção da história 

 

 

Se, como vimos, os estudos pós-coloniais têm estado marcados pelo predomínio 

do conceito de nação, a questão da demanda identitária não se esgota nessa discussão de 

concepção mais abrangente e unificadora. Percorrendo os textos ficcionais angolanos, 

verificamos que Angola, enquanto entidade una e coesa, tal como pretendeu criá-la a 

classe política que nasceu da independência e que o slogan Ŗum só Povo, uma só 

Naçãoŗ consubstancia, não se encontra plenamente retratada nas obras literárias, sendo 

antes uma entidade em permanente interrogação. Cada autor, cada livro centra o 

entrecho num espaço específico, privilegiando referentes espaciais concretos e 

delimitados, dando conta de uma realidade precisa e particular, uma parcela do todo que 

seria a nação angolana. O espaço adquire contornos de matéria efabulatória essencial, 

assumindo a função de tema e personagem. Da leitura das obras romanescas, vai-se 

desenhando, pelo poder da escrita, uma cartografia das paisagens físicas mas também 

culturais (Mignolo, 2003: 307), reiteradamente desqualificada pelo processo colonial e 

revalorizada por olhares endógenos, e que esta nossa leitura pretende apreender. Como 

observa Tania Macêdo, é nas cidades construídas nos territórios conquistados pelo 

Império que Ŗse inscreverá a rede de signos que indica a conquistaŗ (Macêdo, 1997: 

117), e que reencontramos na nomeação dos espaços, na arquitectura dos edifícios e no 
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traçado das ruas, que fazem desses espaços projecções da ordem colonial, 

metaforicamente designados por António Lobo Antunes ŖMoscavides perdidasŗ 

(Antunes, 2004: 39). 

Num interessante estudo sobre o espaço nos romances angolanos do século XX, 

Laura Padilha identifica a demarcação de dois espaços primordiais, metaforicamente 

referidos através da expressão Ŗduas Angolasŗ: 

 

de um lado, depara-se o leitor com a imagem de uma Angola à beira-mar ou dela 

próxima, espaço mesológico que tem a marcá-lo sinais evidentes da presença do 

colonizador branco. De outro, aparece a Angola agrária e afastada do litoral, 

onde se fixou, de forma mais representativa, a resistência dos modos de vida 

autóctones. […] toma-se a Lunda, tal como aparece na ficção de Castro 

Soromenho, como metáfora da segunda Angola e Luanda, como representação 

imagética da primeira, buscando-a nos textos contemporâneos, principalmente 

na ficção de Luandino Vieira. (Padilha, 1987: 6)  

 

A ensaísta associa à recriação literária dessas duas Angolas
1
 dois períodos 

literários distintos, apontando deste modo o caminho seguido pelos autores angolanos, 

que num primeiro momento
2
 buscaram o sentimento de angolanidade na recuperação 

dos modos de vida de personagens mais arreigadas ao espaço rural, para depois 

centrarem, quase exclusivamente, os entrechos na cidade de Luanda, cidade que no 

                                                 
1
 Reencontramos a mesma expressão cinco anos mais tarde numa fala de uma personagem pepeteliana, 

Aníbal (um dos guerrilheiros de A Geração da Utopia), que também ele aponta as divergências entre as 

realidades urbana e tradicional em Angola, num discurso de cunho político: ŖHá duas Angolas, elas se 

defrontam. Duas Angolas provenientes dessa cisão da elite, a urbana e a tradicional. […] Temos de tapar 

esse fosso, voltar a criar pontes. Ora, não é com partidos que se consegue encher o fosso. […] só uma 

ideia suprapartidária de Naçãoŗ (GU: 306).  
2
 Castro Soromenho publicou grande parte da sua obra na primeira metade do século XX, retomando e 

aprofundando as linhas temáticas iniciadas por Assis Júnior, Cordeiro da Matta e Óscar Ribas. Num claro 

registo neo-realista, as obras de Castro Soromenho baseiam-se em pesquisas etnográficas em que o foco 

narrativo é colocado no negro tribal e rural, membro de uma comunidade cujo modo de vida, conforme 

intentam provar, está a sofrer um processo de corrosão levado a cabo pelo colonizador.  
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dizer de Laura Padilha Ŗpassará a metaforizar o próprio sentido da angolanidade
3
ŗ 

(Padilha, 1987: 6).  

Ana Mafalda Leite considera que nas ex-colónias portuguesas em África existe 

uma fronteira assaz vincada entre o mundo rural e o urbano, em grande parte devido ao 

significativo crescimento das cidades na década que antecedeu as independências e ao 

consequente distanciamento dos seus habitantes relativamente à ruralidade. Este 

fenómeno originou, ainda segundo a ensaísta, um enfraquecimento das relações entre o 

mundo tradicional rural e o espaço urbano mais modernizado, representado nas 

realizações literárias. Foi sobretudo a origem urbana da grande maioria dos escritores 

que os afastou da realidade rural, tornando-se Ŗa relação com as tradições orais e com a 

oralidade […] uma relação em Řsegunda mãoř, resultante, na maioria dos casos, não de 

uma experiência vivida, mas filtrada, apreendida, estudadaŗ (Leite, 1998: 31). Julgamos 

que o crescimento apontado da cidade produz efeitos antagónicos, que oscilam entre o 

já referido distanciamento das práticas tradicionais e a importação para o espaço urbano 

dos saberes e costumes rurais. Com efeito, os indivíduos que vieram para a cidade em 

busca de melhores condições de vida, instalando-se numa cada vez mais alargada zona 

periférica, trouxeram com eles as práticas costumeiras rurais, transformando as margens 

da cidade, os musseques, em espaços híbridos onde se perpetuam hábitos e se 

transmitem saberes tradicionais. Não contestando a interferência transformadora que a 

urbe exerceu sobre as tradições rurais (Leite, 1998: 35), julgamos que estamos antes em 

presença de uma interacção, com influências mútuas e plurais. Na esteira de António 

Pinto Ribeiro, perspectivamos neste capítulo a cidade como um espaço onde coabita 

uma pluralidade de influências, que lhe confere uma identidade singular e em constante 

mutação. Construindo-se com o contributo de várias influências, a cidade é por 

                                                 
3
 Esta questão foi objecto de estudo no ponto I.2.  
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excelência uma entidade compósita e mesclada. Neste sentido, Pinto Ribeiro observa 

que: 

 

O que é interessante nesta diversidade de estímulos é o facto de a estrutura das 

cidades ser o resultado da combinação entre o planeamento urbanístico Ŕ de raiz 

cultural ou religiosa Ŕ e as decisões individuais dos seus habitantes permanentes 

ou temporários. A diversidade dos perfis das cidades, determinadores, afinal, de 

memórias culturais mais ou menos pertinentes, é algo que resulta das mais 

arcaicas práticas de relação de cada habitante com o seu espaço de habitação. 

(Ribeiro, 2004: 13) 

 

Luanda é, porventura, o espaço por excelência mestiço, que mais amplamente 

representa a congregação das várias influências colectivas (institucionais, políticas e 

económicas) e individuais que atravessam a sociedade angolana. Uma observação dos 

títulos de grande parte dos escritores angolanos, da segunda metade do século XX e até 

aos nossos dias, permite-nos concluir que a capital se constitui como o espaço 

privilegiado, no qual os autores fazem evoluir personagens e acções. Existe 

indubitavelmente uma preponderância da cidade na emergência da literatura angolana, 

não só como fonte de inspiração para escritores, mas também como espaço potenciador 

de difusão cultural e intelectual, instituindo-se na opinião de Tania Macêdo como Ŗa 

materialização artística do projecto nacionalistaŗ (Macêdo, 2001: 243). Luanda é sem 

dúvida um espaço efabulatório polissémico e simbólico, encerrando no seu seio 

múltiplas dimensões: a urbana e a rural, a europeia e a africana, a tradicional e a 

progressista, num pendor eminentemente afectivo, constituindo-se como espaço de 

desejo e de exclusão, de congregação e de discriminação. É, como bem observa Tania 
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Macêdo, a Ŗcidade re-criada, a partir da sua face africana e não mais europeia, que 

[surge como] a mola propulsora de uma literatura nacionalŗ (Macêdo, 1997: 119). 

É sobretudo em Luandino Vieira, amante confesso da cidade, que encontramos 

as definições mais expressivas, porque carregadas de emoção, da cidade de Luanda. 

Assim, em João Vêncio: os seus Amores, a personagem declara comovida: Ŗeu gramo 

de Luanda Ŕ casa, ruas, paus, mar, céu e nuvias, ilhinhas pescadórica. Beleza toda eu 

não escoiço. Eu digo: Luanda Ŕ e o meu coração ri, meus olhos fecham, sôdadeŗ (JV: 

81). Enquanto, o protagonista da estória ŖKinaxixi Kiami!ŗ expressa desta forma o seu 

amor por Luanda, nela desejando morrer: ŖSem ofensa: só espero alegria de morrer em 

Luandaŗ (LDA: 71). Por seu turno, Lucas Matesso, o protagonista de ŖO fato completo 

de Lucas Matessoŗ (VN), enquanto é torturado na prisão por causa de um mal-

entendido
4
, liberta a sua mente pensando na sua terra: 

 

A gargalhada grande como as chuvas de Abril engrossando mais os rios cantou 

na garganta dele, encheu a cela de alegria, fugiu no postigo, pelos arames da 

rede, entrou maluca nos gabinetes onde os irmãos aguentavam as pancadas e 

torturas, calou os pássaros no jardim e, com um salto, voou por cima dos muros 

da prisão, correndo livre pelas areias de todos os musseques da nossa terra de 

Luanda (VN: 86) 

 

                                                 
4
 Esta estória põe em evidência o fosso cultural que separa as pessoas (colonos e colonizadores, brancos e 

negros, agentes de poder e pessoas a eles subjugadas), apesar de viveram num mesmo espaço e falarem 

uma mesma língua. Uma conversa tida entre Lucas Matesso e a mulher, aquando de uma visita que esta 

lhe faz à prisão, é escuta pelos guardas prisionais, que lhe atribuem um significado diferente daquele que 

o casal lhe deu, dando origem a prolongadas sessões de tortura com o objectivo de descobrir um conluio 

que de facto nunca existiu. A questão da utilização e apropriação criativa da língua portuguesa será 

objecto de análise em III. 2. 
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Os textos ficcionais ou poéticos dos autores (não só angolanos mas também 

portugueses
5
) vão-nos fazendo descobrir várias Luandas, cada uma com as suas regras, 

os seus hábitos, os seus moradores, as suas fronteiras. Terra de oportunidades, onde as 

pessoas tinham acesso à instrução, a melhores condições de vida, a cidade não deixa de 

ser Ŗa realidade emblemática da colonização e do sistema colonialŗ (Trigo, 1989: 546). 

Entre estes dois pontos dicotómicos (espaço de oportunidade/espaço de aculturação) 

joga-se a influência da cidade na construção identitária do povo africano, que Kane, a 

partir da observação da sociedade senegalesa que é a sua, sintetiza de seguinte modo: 

ŖLa ville constitue la Řréalisationř la plus importante de la colonisation. Elle marque le 

paysage géographique, bouleverse les structures sociales et en suscite de nouvelles. 

Souvent, elle sécrète un nouveau type dřindividu.ŗ (Kane, 1986: 149). Nesta nova 

arquitectura que a colonização portuguesa desenhou das cidades angolanas, assume 

particular importância a formação dos musseques, espaços circundantes da capital para 

onde foram relegados os excluídos.  

É, porventura, nas obras de Agualusa do nosso corpus, que encontramos uma 

perspectiva mais abrangente da capital, vista como um todo que, embora sem ser coeso 

nem sequer homogéneo, tem traços peculiares diferenciadores que lhe permitem existir 

em contraponto do resto do país. Dão disso conta, de modo paradigmático, quer o 

provérbio luandense inaugural de A Conjura: ŖLuanda é boa: não vem cuco que se não 

transforme em anduaŗ (Conj: 11), quer os sábios avisos do velho mestre de Caninguili 

que, preocupado com a ida do seu discípulo para Luanda, lhe recomenda: ŖŘTem 

cuidado meu rapazř, lhe dissera agitando o dedo magro, ŘLuanda tem coisas; coisas que 

desconhecemos; coisas que às vezes são perigosasřŗ (Conj: 20). As citações 

                                                 
5
 Referimo-nos nomeadamente à produção romanesca de António Lobo Antunes. Sobre este assunto ver 

igualmente Vieira (2008: 291-292). 
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apresentadas remetem para o poder que Luanda exerce sobre quem para lá vai morar, 

mais claramente positivo no caso do provérbio
6
, uma vez que um simples e frágil cuco 

poderá transformar-se na bela e imponente andua, ou com conotações positivas mais 

mitigadas na expressão do velho Acácio Pestana, que alerta para os perigos 

desconhecidos que existem na grande cidade. Também em Nação Crioula, a capital é 

referida enquanto um todo pelo narrador, como no seguinte excerto, onde não se 

particulariza os diferentes espaços (ruas, praças, bairros) da cidade: ŖNaquele tempo, à 

noite, Luanda inteira cheirava a jinguba (amendoim), pois era com o óleo extraído das 

sementes desta planta que se iluminavam as ruas. Fradique dizia que as cidades, como 

as mulheres, se podiam distinguir pelo odorŗ (NC: 140). Do mesmo modo, as casas 

obedecem a um padrão único de construção e decoração: ŖO viajante recém-chegado a 

Luanda há-de talvez presumir, ao visitar as casas de uns e de outros, que a cidade inteira 

esteve em Itáliaŗ (NC: 38).  

Esta perspectiva mais abrangente e generalizada a partir da qual os narradores 

descrevem a cidade pode, segundo cremos, estar relacionada com o tempo da história 

destes dois romances. Os acontecimentos relatados em A Conjura e Nação Crioula 

ocorrem em finais do século XIX, momento particularmente agitado intelectual, social e 

politicamente em Luanda, que viu despontar um forte movimento de contestação do 

colonialismo e consequente tomada de consciência de uma identidade nacional, 

protagonizado pelos filhos-do-país, movimento que serve de pretexto efabulatório ao 

primeiro romance de Agualusa. Luanda foi, nessa época, o palco essencial, senão único, 

da actividade intelectual nacional, o berço do movimento nacionalista angolano, que 

Mário de Andrade define do seguinte modo: ŖIdeia projectiva, concebida pelos letrados 

africanos do século XIX, o nativismo era o termo pelo qual o segmento intelectual dos 

                                                 
6
 O estudo dos discursos proverbiais será retomado no capítulo III. 1.  
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Řfilhos da terrař, exprimia o sentimento colectivo de serem os portadores dos valores 

culturais dos seus países, o signo da sua identificação e o ponto de encontro das 

aspirações a uma futura autonomia, se não independênciaŗ (Andrade apud Kajibanga, 

2000: 67).  

As mutações sociais ocorridas num mesmo e único espaço, circunscritas à área 

de uma cidade, protagonizadas por um grupo restrito de pessoas, que se considera 

representante e porta-voz do sentir de uma nação Ŕ que à época se pretendia una, 

encontrando nessa união a força para lutar contra um inimigo comum, o colonizador Ŕ 

são circunstâncias que podem explicar a manifestação do sentimento de hegemonia de 

Luanda e dos luandenses (sobretudo os mestiços) em detrimento do resto do país e dos 

seus habitantes; perspectiva que os romances de Agualusa adoptam e retratam e que 

surge de modo mais incisivo em Nação Crioula. Várias personagens do romance 

corporizam esse sentimento de supremacia dos luandenses, ostentando desconsideração 

e desprezo pelos seus compatriotas rurais ou negros, atitudes relatadas pelo narrador em 

registo reprovador: ŖO desprezo que os filhos-do-país cultivam em relação aos povos do 

interior pode ser ainda bem ilustrado por uma história que Smith me contouŗ (NC: 17), 

prosseguindo com a narração dos amores proibidos entre um enfermeiro negro e a filha 

de Mateus Lamartine, um conceituado filho-da-terra, devido a preconceitos raciais. 

Da constituição física de Luanda, pouco nos revelam os narradores quer de A 

Conjura, quer de Nação Crioula, uma vez que a sua atenção se centra em exclusivo no 

papel transformador da cidade. A capital vive num constante fervilhar, animada por 

festas mundanas em Nação Crioula ou agitada por conversas, debates e discussões, em 

A Conjura, travados entre realistas e republicanos, independentistas e colonialistas, que 

encontram na barbearia de Caninguili um novo e ideal espaço para animados, mas nem 

sempre pacíficos, convívios: 
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Aconteceu assim que a loja de Caninguili se foi em poucos meses 

transformando num pequeno clube de ideias que, principalmente pelo entardecer 

― à hora em que Arsénio de Carpo voltava do seu passeio pela praia e se 

encerravam as repartições públicas e os escritórios comerciais ―, se animava 

com calorosos debates, vivíssimas discussões. Os temas iam desde as 

costumeiras questões políticas e comerciais até às artes e literaturas, passando 

ainda pelo desfiar dos últimos rumores mundanos, sempre bem agindungados e 

saborosos. (Conj: 23) 

 

Se Luanda é representada, nas obras de Agualusa, como um todo (também ele 

construído com recurso à diferenciação em relação ao demais país), esta perspectiva de 

representação de Luanda não se verifica nas restantes obras do nosso corpus que, ao 

invés, cultivam o valor primordial de uma diferenciação territorial ou grupal na busca 

identitária. Ruy Duarte de Carvalho, num estudo onde se propõe Ŗaferir o peso, a 

dimensão e a tecitura de uma Řdiferença culturalř: a diferença muxiluandaŗ (Carvalho, 

1989: 22), e a propósito de questões como a etnicidade, a formação de grupos de 

natureza informal e as diversas identificações que se lhes são atribuídas
7
, afirma:  

 

Um dos traços reconhecidos universalmente como necessários ao 

reconhecimento de uma unidade social […] é o de haver consenso em relação à 

identificação que se lhe propõe. […] Declarar-se alguém, ou ser alguém 

declarado, Muxiluanda, Kaluanda ou Ambundo, por exemplo, só tem 

oportunidade e revela pertinência nas condições precisas em que cada um dos 

termos desencadeia a projecção de um certo número de Ŗtraçosŗ que distinguem 

o indivíduo assim identificado dos indivíduos com quem se relaciona, 

                                                 
7
 Partindo de um estudo de caso, a especificidade dos axiluanda, os pescadores naturais da ilha de 

Luanda, que justifica uma designação própria sustentada pelo critério da etnicidade, o autor tece 

interessantes considerações que, com igual propriedade, se aplicam a outros universos grupais de Angola, 

tal como Ŗos do Makulusuŗ.  



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
214 

    

 

remetendo-o aos contornos de uma categoria social que o excede e confina ao 

mesmo tempo. (Carvalho, 1989: 200-201) 

 

Alguns topónimos adquirem particular importância, enquanto elementos 

simbólicos de (re)construção ou de (re)apropriação identitária: Makulusu, Sambizanga, 

Ingombota
8
 ou Kinaxixi. Mais do que uma diferenciação nacional, étnica ou racial, está 

aqui em causa uma distinção grupal e territorial porque circunscrita a um grupo definido 

de pessoas, pertencentes a espaços físicos delimitados da cidade de Luanda que, embora 

muito próximos territorialmente (o Makulusu e o Kinaxixi têm apenas uma rua a dividi-

los), estão separados por profundas segregações e longas incapacidades de compreender 

o outro, particularmente exacerbadas durante o período de domínio colonial. 

Tanto o Kinaxixi como o Makulusu
9
 eram, no século XIX, lugares inóspitos 

afastados da Cidade Alta, para onde foram empurrados os africanos que viviam nessa 

zona da cidade, constituindo-se no século seguinte como o local de habitação não só de 

africanos como de colonos desfavorecidos (questão à qual regressaremos neste 

capítulo). A precariedade das condições de vida e a origem humilde dos seus residentes 

são pois características invariavelmente associadas aos musseques, referidas, não só, e 

como já vimos, em estudos sociológicos mas também em textos de ficção (questão 

central deste capítulo) ou poéticos. Ao grupo de poetas que cantaram os musseques 

pertence Agostinho Neto, que num poema intitulado ŖSábado nos mussequesŗ denuncia 

as precárias condições de vida nesses espaços marginais da capital, num registo 

particularmente revelador da imagem estereotipada desses espaços:  

 

                                                 
8
 Também grafado Ingombotas. 

9
 Segundo Alberto Pinto, Makulusu corresponde ao akimbunduamento da palavra portugueses cruzes, por 

aí se ter situado um cemitério destinado a africanos e outros excluídos da cidade (Pinto, 2003: 40-43). 
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Os musseques são bairros humildes 

de gente humilde 

 […]  

Ansiedade 

no esqueleto de pau a pique 

ameaçadoramente inclinado 

a sustentar pesado tecto de zinco 

 

e nos quintais 

semeados de dejectos e maus cheiros 

nas mobílias sujas de gordura 

nos lençóis esburacados 

e nas camas sem colchão 

[…] 

O sábado misturou a noite 

nos musseques 

com mística ansiedade 

e implacavelmente 

vai desfraldando heróicas bandeiras 

nas almas escravizadas. (Neto, 1974: 38-45) 

 

Depois de uma longa descrição da degradação física dos musseques, que visa a 

denúncia de um estado de coisas que o poeta atribui ao poder colonial, conclui-se o 

texto com uma mensagem de esperança, antecipando um futuro revolucionário. Embora 

o poema de Agostinho Neto deva ser lido à luz dos tempos e das ideologias 

revolucionárias que deram origem à criação do estado de Angola
10

, interessa-nos realçar 

a descrição física e social que nele é feita dos musseques, em tudo análoga àquela que 

reencontramos nos textos de Luandino Vieira. A par da denúncia das difíceis condições 

                                                 
10

 A colectânea Sagrada Esperança, cuja primeira edição data de 1974, é composta por um conjunto de 

poemas escritos entre 1951 e 1960, como se depreende pela organização cronológica dos textos. 
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de vida (as habitações humildes, os espaços degradados), o poema dá conta do papel 

fundamental dos musseques para o surgimento dos primeiros movimentos de 

contestação anti-colonial, metaforicamente representados pelo Ŗdesfraldar de heróicas 

bandeirasŗ. 

O Makulusu (um desses musseques) encontra-se delimitado fisicamente pela 

Rua Brito Godins (hoje Rua Lenine), que na feliz expressão de Luandino Vieira, que dá 

título a uma estória
11

, se constitui como a Ŗfronteira de asfaltoŗ, separando a Ŗcidade 

brancaŗ dos musseques, a Ingombota do Makulusu. O próprio Luandino Vieira surge 

repetidamente designado como o escritor do Makulusu
12

, designação tanto mais 

consagrada quanto se tornou elemento de distinção efabulatória em O Desejo de 

Kianda, onde numa cena particularmente expressiva se narra uma conversa travada 

entre dois grandes escritores angolanos, Arnaldo Santos
13

 e Luandino Vieira, agora 

tornados personagens de ficção, à mesa de uma esplanada do Kinaxixi, e presenciada 

por Evangelista. Emocionado, ouve-os recordar as estórias de Luanda, reconhecendo 

estar na presença de Ŗgrandes sabedores das coisas de Luanda. Como não podia deixar 

de ser, os kotas falavam da meninice kinaxixense, embora Luandino fosse do 

Maculusso, que de facto era ali ao ladoŗ (Kianda: 47). Conversam os dois acerca da 

                                                 
11

 Referimo-nos a ŖA fronteira de asfaltoŗ publicado em A Cidade e a Infância. 
12

 Veja-se Kajibanga (2000), Pepetela (1990 b; 2004). 
13

 Por seu torno, Luandino consagra Arnaldo Santos enquanto representante do Kinaxixi quando o inclui 

numa curiosa dedicatória, apresentada nesta epígrafe de No Antigamente na Vida: ŖA João, o Evangelista; 

W. Shakespeare; E. Salgari e Arnaldo Santos do Kinaxixiŗ (AV: 11). Para além da referência a Arnaldo 

Santos, há ainda a referir o dialogismo que esta epígrafe estabelece com O Desejo de Kianda, pelo viés da 

enunciação da primeira personalidade a quem Luandino dedica a sua colectânea de estórias: ŖA João, o 

Evangelistaŗ. Remetendo para figuras diferentes, pertencentes a universos opostos (o concreto e o 

ficcional) Ŕ para uma personalidade real no caso da epígrafe (onde se adivinha o apóstolo e evangelista, 

São João), para uma personagem ficcional no romance de Pepetela Ŕ esta coincidência de nomes não 

deixa de ser curiosa. Tendo transformado o aposto ou continuado, elemento identificador da 

personalidade pela referência à sua condição de autor de um dos evangelhos, em apelido de uma 

personagem romanesca, que guarda ainda a memória da condição de pastor do antepassado da 

personagem, Pepetela procede a sucessivas subversões da figura original, onde se pode ler a adulteração 

de valores e ideias na actual sociedade angolana, questão que se constitui como o tema central do 

romance, e à qual regressaremos mais adiante neste capítulo. 
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Ŗmafumeira [que] chorou sangue durante sete diasŗ (Kianda: 47) depois de ter sido 

cortada para no seu lugar construírem o largo, fenómeno ainda hoje relembrado pelo 

povo de Luanda, explicável pela ciência segundo Arnaldo Santos e que Luandino atribui 

ao poder sobrenatural de Kianda. A inclusão destas duas personalidades, nomes maiores 

da literatura angolana e símbolos de apego e defesa da cultura tradicional do país, não é 

inocente. Representa antes, como observou Carmen Secco, Ŗo contraponto da 

resistência literária em diálogo com o imaginário mítico angolano, na defesa da 

identidade angolana em crise que o canto de Kianda alegorizaŗ (Secco, 2003: 96). 

Nesta situação geográfica, periférica e de fronteira, reside a essência da 

identidade dos do Makulusu, metonímia das áreas de musseques de Luanda
14

. Ao 

conceito de fronteira está associado a discussão de uma das suas características 

primordiais, a ambivalência. Segundo o ponto de vista a partir do qual o sujeito se 

posiciona, a fronteira é o limite físico que divide espaços, mas é também o que se pode 

transpor indo ao encontro do outro. É do atravessamento desse limite físico, a que 

outros limites metafóricos se agregam (morais, políticos, raciais), que dá conta a estória 

de Luandino a que atrás nos referimos. A amizade entre um negro e uma menina branca 

constituía-se como um elemento perturbador da ordem social, ameaçando quebrar a 

linha que separa a cidade dos brancos da cidade dos negros, e por esse motivo foi 

veementemente castigado. O jovem negro pagou com a vida a ousadia de ter 

atravessado as fronteiras (raciais e culturais) demarcadas pela sociedade como forma de 

                                                 
14

 Como Alberto Carvalho observa, Ŗna obra de Luandino Vieira, o micro-cosmos do musseque, 

expressamente representado, e o mundo da cidade, mais ou menos explícita, participam em campos 

semânticos que devem ser especificados. Oriunda da Europa, mas instalada no continente negro-africano, 

só no plano ideológico se pode dizer que continua a ser europeia, quando a realidade empírica demonstra 

que a sua arquitectura e tecnicidade se encontram adaptadas ao contexto. A cidade em que o europeu se 

revê move-se por isso no equívoco de Ŗparecer brancaŗ sem o ser já completamente. Por sua vez o 

musseque que ocupa um lugar periférico da urbe num sentido vectorizado já não é a cidade, sem ser ainda 

um  espaço rural e, no outro, já não é o campo, sem ser ainda um espaço urbano (Carvalho, 2003: 170-

171).  
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preservar a ordem colonialista, ou seja, de ter querido fazer da fronteira não uma linha 

de divisão mas um espaço de encontro.  

Como António Sousa Ribeiro observa, a ambivalência do conceito de fronteira 

dá origem a que surja utilizado com sentidos antagónicos, remetendo para a concepção 

da fronteira Ŗcomo espaço de comunicação e de interacçãoŗ, caso em que Ŗtenderá a 

assumir um valor crítico e emancipatórioŗ ou, Ŗpelo contrário, conceber a fronteira 

como espaço de separação e diferenciação [que] tende a receber um sinal negativo e 

conservadorŗ (Ribeiro, 2005: 467). Por seu turno, Boaventura Sousa Santos tem 

conduzido os seus estudos do conceito de fronteira, destacando a sua riquíssima 

dimensão metafórica e perspectivando-a como espaço de interacção propiciador da 

emergência de novas identidades mestiças (Santos, 1996) do qual, no entanto, não está 

arredada uma constante tensão, quando não violência, enquanto Serge Gruzinski 

observa que Ŗune frontière est souvent poreuse, perméable, flexible: elle se déplace et 

peut être déplacéeŗ (Grusinski, 1999: 43), destacando o carácter intrinsecamente 

mutável do conceito.  

O espaço dos musseques, ou antes a sua representação literária, constitui-se 

como um exemplo paradigmático dessas duas dimensões Ŕ espaço de comunicação e 

espaço de conflitos Ŕ, surgindo como espaços de encontros e partilhas que possibilitam 

a construção de novas configurações identitárias, um Ŗnouveau type dřindividuŗ na 

designação de Kane, que nascem do contacto dos indivíduos (brancos pobres, negros e 

mestiços abastados) que residem nesse espaço periférico da Ŗcidade brancaŗ, mas 

igualmente do confronto com o(s) outro(s), o(s) que não mora(m) no musseque. 

Benjamin Abdala Junior aponta os musseques como o espaço mítico da angolanidade, 

não só pelo facto de acolher os movimentos de contestação mas sobretudo pela própria 

configuração do espaço. Explica o ensaísta que Ŗa Řcidade africanař descontínua, 
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irregular e mestiça, assim, cresce simbolicamente contra a regularidade da Řcidade 

europeiař Ŕ uma invasão suburbana para colocar em xeque o autocentramento colonialŗ 

(Abdala Junior, 2000: 118).  

É pela oposição que se constrói a identidade dos do Makulusu, surgindo como 

afirmação de uma diferença, que encontra nos da Ingombota o seu oposto reflexo. Pelo 

viés da antítese, a narrativa vai delineando dois retratos, caracterizados sempre enquanto 

um colectivo, cujo traço primordial reside na coragem e valentia dos do Makulusu e na 

necessidade que sentem de fazer valer esses atributos perante os da Ingombota, os da 

Ŗcidade brancaŗ: ŖVamos mostrar nesses sacristas do Bairro Azul, esses cagunfas da 

Ingombota que os do Makulusu têm as matumbas no sítioŗ(NM: 43). A construção da 

identidade apresenta-se, pois, como um exercício de afirmação da diferença que Ruy 

Duarte de Carvalho descreve da seguinte forma: Ŗo conjunto de fenómenos que 

constituem a trama deste processo [a formação de grupos de natureza informal] traduz-

se pela emergência em meio urbano de solidariedades urdidas sobre dados tais como 

uma comum origem territorial, e pela revitalização de traços de identificação grupalŗ 

(Carvalho, 1989: 204). 

Na questão racial reside o elemento diferenciador primordial destes dois espaços 

sociais Ŕ patente de modo ostensivo nos adjectivos que acompanham a designação das 

duas partes que constituem a cidade de Luanda: cidade branca/cidade negra, 

metonimicamente representadas pelo bairro da Ingombota e o musseque do Makulusu Ŕ, 

sem no entanto se esgotar nela, uma vez que, sendo o bando dos do Makulusu 

constituído tanto por brancos como por negros e mestiços, é sobretudo a condição social 

desfavorecida que une estes homens, irmanados pela exclusão, a pobreza e a 

exploração. À distinção racial, que divide a capital entre a Ŗcidade brancaŗ e a Ŗcidade 
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negraŗ
15

, soma-se todo um leque de características invariavelmente depreciativas para 

os da Ingombota, no dizer dos narradores luandinianos. As referências de carácter 

pejorativo aos habitantes do bairro vão circulando de estória em romance, assumindo 

contornos de leit motiv, presentes, como já vimos, desde o primeiro livro publicado e 

que reencontramos em No Antigamente na Vida, pelo viés de uma observação 

particularmente aviltante: ŖOs de Ingombota, rácico asteróide de antigas famas, que já 

eram de eras científicas, diziam os boatos dos universos de capimŗ (AV: 39).  

O retrato que os romances de Luandino esboçam da Ingombota é bem diverso 

daquele que os narradores de Agualusa traçam. Tanto Fradique como o narrador de A 

Conjura referem-se à Ingombota realçando sobretudo o carácter marginal, quer do 

ponto de vista geográfico quer social, dessa zona habitacional. Em finais do século XIX, 

tempo em que decorrem os acontecimentos relatos nos dois romances de Agualusa, a 

Ingombota é, na expressão de Fradique, Ŗum bairro indigena [sic]ŗ (NC: 61) que o 

português atravessa aquando da fuga precipitada de Luanda Ŗlevantando em sobressalto 

os cães, atropelando cabras, porcos e galinhas, pisando com fragor a cinza morna das 

fogueirasŗ (NC: 61). A anarquia que caracteriza o bairro, e que a descrição de Fradique 

sugere pelo viés da enumeração de objectos e animais que enchem as estradas, é tornada 

mais evidente na referência que o narrador de A Conjura faz ao bairro, particularizado 

por aí residir Rocha Camuquembi, o proxeneta que se vai tornar herói e Ŗmártir da causa 

angolenseŗ (Conj: 57): 

 

As Ingombotas eram um dos locais mais temido pelas senhoras da cidade 

alta. Constituíam-no centenas de cubatas, simples casas de adobe e um ou outro 

sobradinho de madeira, num traçado confuso e ruidoso. No Cacimbo a humidade 

                                                 
15

 A divisão da capital em duas zonas distintas é referida nos mais variados escritos, veja-se 

nomeadamente (Pepetela, 1990a); Pinto (2003). 
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do alvorecer devorava-lhe as entranhas e libertava-se dele um espesso odor a 

coisa apodrecida. Em chegando a Setembro, e as primeiras chuvas, cobria-se de 

uma lama vermelha e grossa, que logo depois o sol cristalizava em placas de 

caprichadas formas. 

Habitava o bairro toda a casta de gente miserável: serviçais, escravos 

fugidos aos seus amos, pequenos comerciantes, condenados que nunca fizeram 

fortuna, mulheres desgraçadas. (Conj: 54) 

 

O excerto apresenta um retrato expressivo não só das deficientes condições 

físicas do bairro (as débeis construções, os cheiros nauseabundos, os caminhos 

desfeitos), mas também da amálgama de Ŗcasta de gente miserávelŗ que aí fixou 

residência e que, no comentário do narrador, parece ter sido seleccionada para ser 

habitante das Ingombotas. Cerca de sete a oito dezenas de anos separam as 

representações agualusianas das Ingombotas da que é apresentada por Luandino, o 

tempo suficiente para que o bairro periférico, degradado, mal frequentado e marginal, 

tal como o retratam as personagens de Agualusa, se transformasse num local apetecível 

para as classes favorecidas da sociedade luandense presentes nos textos de Luandino 

Vieira. A transformação do espaço marginal e periférico em central e desejável 

apresenta-se como a consequência do crescimento acelerado da cidade, que se expande 

penetrando nos musseques e obrigando os seus habitantes a recuar para distâncias cada 

vez maiores, afastando-os do litoral, ou seja, da centralidade urbana (Carvalho, 1989: 

65-72)
16

, numa prática discriminatória que Luandino denuncia:  

                                                 
16

 Em Luandando, Pepetela descreve o fenómeno político e sociológico que levou à constituição dos 

musseques, o que na prática corresponde à expulsão dos mais desfavorecidos do centro da cidade. A 

epidemia de varíola, ocorrida em 1864, foi o pretexto para arrasar o capim do bairro dos Coqueiros e 

expulsar os seus moradores para as zonas periféricas da cidade, dando origem à criação do que haveria de 

ser o Makulusu. Sendo que os moradores das cubatas destruídas eram essencialmente negros, a medida 

constitui-se, de facto, como uma segregação racial, que no século seguinte assume um carácter mais 

sistemático de rejeição de pessoas economicamente mais desfavorecidas (sobretudo negros, mas também 

brancos) em direcção aos musseques das zonas limítrofes da capital, Ŗficando o centro reservado às 

classes dominantes, que o vão renovando para dele usufruíremŗ. (Pepetela, 1990a: 80-86). 
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A cidade e os meus amigos de infância foram sendo afastados. O avanço 

do urbanismo fez com que todos esses amigos, esses companheiros da infância, 

com suas famílias, tivessem de se mudar cada vez para mais longe, enquanto que 

a situação de colonos de meu pai, doutros pais doutros angolanos brancos, nessa 

altura fizesse com que, entretanto, tivéssemos aforrado o suficiente para não sair 

dali, esperar ali em pequenas casitas a chegada da cidade. (Vieira, 1980: 14) 

 

 O fenómeno de alteração da representação de um bairro, apenas revelado com o 

cotejo dos textos de Agualusa e Luandino, que anula anteriores fronteiras, criando 

novas, transformando o subúrbio em cidade com todas as consequências sociais e 

identitárias que daí advêm para os seus residentes, coloca de modo premente a questão 

do carácter eminentemente dinâmico e mutável da representação identitária, não só de 

indivíduos mas também de espaços, neste caso de cidades. Os romances desenham uma 

cartografia evolutiva da cidade onde se assinalam as marcas dos tempos, numa 

sobreposição de réstias de formas de vidas passadas e presentes, naquilo que Laura 

Padilha designa, citando Milton Santos, como Ŗuma espécie de palimpsestoŗ, 

constituindo o espaço como uma matriz sobre a qual as acções vão deixando rastos da 

sua presença (Padilha, 2005b: 141). 

Como anteriormente referimos, Nós, os do Makulusu é, porventura, a mais 

complexa das obras de Luandino Vieira, com uma estrutura diegética muito elaborada 

que se constrói por meio de uma efabulação anacrónica, numa alternância constante 

entre três planos temporais: o presente da enunciação diegética, o passado da 

convocação da memória e a antecipação de vivências futuras. A intriga alicerça-se a 

partir dos pensamentos do narrador que se desloca pelas ruas de Luanda em direcção ao 

local onde se realiza o funeral de Maninho. A cidade é, pois, vista e descrita através 
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desse olhar caminhante. A voz que se faz ouvir, oriunda do musseque, conta a sua 

história a partir desse local periférico Ŗque ao transferir a imagem de Luanda, outrora 

sede e cidade colonial, para um espaço de alteridade, […] configura uma outra cidadeŗ 

(Lauris, 2008: 144), caracterizada por deficientes condições de vida e pela crescente 

contestação ao poder colonial. Nesta reflexão feita a partir das margens, a morte do 

irmão é o acontecimento fulcral, que funda o entrecho e a sua narração. O narrador 

desloca-se a caminho da Igreja do Carmo com um objectivo preciso e de imediato 

enunciado: Ŗaqui na calçada dura do beco secular dos Mercadores onde vou com o sol a 

colorir um papagaio saliente numa janela e a alegria de não ter lágrimas para o óbito do 

maninhoŗ (NM: 15), que no entanto se lateraliza para dar lugar a rememorações e 

projecções, quer de episódios quer de espaços. A intensidade com a qual a personagem 

vive o momento, espartilhado entre a dor da perda e a certeza da necessidade de 

prosseguir a luta contra o colonialismo, é reiterada ao nível discursivo por um jogo de 

antíteses, em que as palavras mais fortemente significantes (sol; alegria; lágrimas; óbito) 

se reflectem no seu inverso para com ele e nele se completarem: ao acontecimento 

trágico (óbito) opõe-se a luminosidade do momento (o dia de sol); ao sofrimento sentido 

pela perda do irmão opõe-se a superação da própria dor que na ausência de lágrimas 

encontra um motivo de alegria, consciente que está da inutilidade das lágrimas e da 

necessidade de prosseguir a luta. 

O leitor vai acompanhando os passos e os pensamentos da personagem, 

apresentando-se o romance como um longo monólogo marcado pela dor da perda, a 

culpa da sua impotência perante a morte do irmão, a certeza do seu amor pelo Maninho, 

que leva a personagem a lamentar o seu destino da seguinte forma, numa clara 

intertextualidade com um conhecido poema de Luís de Camões: ŖQue me quereis 

perpétuas lembranças, o futuro é já vivido dentro do caixão aqui na obscuridade da 
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Igreja de Nossa Senhora de Qualquer Coisa e o passado a suave cama de sumaúma que 

nunca tive, o presente é istoŗ (NM: 68-69)
17

. Os espaços percorridos, que separam Mais-

Velho do corpo sem vida de Maninho, desempenham a função essencial de 

presentificação de um passado. A caminho do encontro com a morte, o pisar das ruas 

que outrora tinham acolhido a vida desencadeia o movimento interior da memória e da 

evocação, nomeadamente das discussões que travou com Maninho sobre a situação 

política de Angola. Situando-se em campos antagónicos do conflito, preconizando 

intervenções opostas, os dois irmãos simbolizam a divisão que cindiu o país como 

cindiu esta família de portugueses humildes e trabalhadores que, sem recursos 

financeiros, se instalaram nos limites da cidade branca, no Makulusu. Enquanto 

Maninho defende a luta armada para combater os negros, inspirado (na opinião do seu 

irmão) pela leitura de As Guerras do Cadornega, Mais-Velho prefere a luta política e a 

intervenção social, posições sintetizadas no seguinte comentário de Maninho: ŖEspalha 

os teus panfletos, que eu vou matar negros, Mais-Velho! E sei que eles te dirão o 

mesmo: Řespalha os teus panfletos, vou matar nos brancos.ř […] Só porque tens razão, 

também tenhoŗ (NM: 28-29). 

As discussões entre os dois irmãos não se restringem a questões políticas e 

sociais, também as ruas e praças da cidade de Luanda são objecto de discussão e 

discordância. Mais do que espaços físicos, esses lugares são representações simbólicas 

de ideários e da passagem do tempo. Têm inscrito nas pedras, nos recantos e nas casas, 

como se de impressões digitais se tratasse, as funções que foram desempenhando ao 

                                                 
17

 Lembremos que no poema de Camões ŖQue me quereis, perpétuas saudades?ŗ, intertexto do excerto em 

análise, o sujeito procede a uma análise retrospectiva da sua existência, sustentada por sucessivas 

interrogações de carácter retórico, que o leva à conclusão natural da inexorabilidade da passagem do 

tempo que lhe veda quaisquer ŖEsperanças de novas alegriasŗ, ao contrário do narrador luandiniano, cujo 

discurso ostensivamente assertivo (sobretudo quando comparado com o citado texto de Camões) dá conta 

do profundo desânimo que o assola, mas igualmente da determinação que o anima. 
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longo das épocas, que pelo viés da sinédoque surgem como símbolo de condutas sociais 

e políticas, sendo repudiados e odiados por uns ou admirados e acarinhados por outros.  

Abrimos aqui um breve parêntesis para verificar que também o criado de 

Baltazar dá conta da percepção subjectiva das ruas de Luanda, que percorre atrás do seu 

dono. Dada a sua condição de subalterno, é particularmente sensível aos locais onde o 

exercício do poder colonial se consumava através da execução de penas (enforcamentos, 

decapitações ou espancamentos), recebendo a rua ou calçada o nome da acção aí 

executada, como por exemplo ŖCalçada dos Enforcadosŗ. Esta circunstância é tida 

como o motivo pelo qual atribui tanta negatividade à designação Ŗcalçadaŗ, porque 

como confessa Ŗeu ligava sempre as calçadas a cenas de castigoŗ (GF: 89). 

Regressando a Nós, os do Makulusu, verificamos que o espaço surge como o 

elemento estruturante da narrativa, decorrendo a acção numa zona circunscrita da cidade 

de Luanda. Há da parte do narrador o desejo, ostensivamente presente, de identificar 

com clareza as ruas e os largos por onde caminha hoje, no presente da enunciação, ao 

encontro do corpo do irmão. São ruas que foram palco de acontecimentos marcantes da 

história de Luanda e do país, e que por isso despertam sentimentos antagónicos. Mais-

Velho, apologista do respeito pelos povos e pelas suas culturas tradicionais, repudia a 

destruição das Ŗruas do antigamenteŗ, poucas são as que restam e é com grande afecto 

que fala delas: Ŗda nossa terra de Luanda, eu gosto só os sítios poucos; que da nossa 

terra de Luanda, chamo só Luanda à Rua dos Mercadores, à Rua das Flores, à Calçada 

dos Enforcados, aos musseques de antigamente…ŗ (NM: 15), as mesmas que Maninho 

despreza, considerando-as ŖRuas de escravosŗ(NM: 15). A caminho do cemitério, 

passando pelo Rua das Flores, recorda as discussões que travou com o seu irmão em 

que, a pretexto do apreço ou não pelas ruas, estavam de facto a debater a política 

colonial e todos os seus avatares:  
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Rua das Flores, rua das flores, nem uma só encontrei, queria lhes pôr no teu 

caixão, Maninho que me gozas o meu gosto de ruas antigas, quatro ou cinco 

restadas no furor cego que tu aceitavas com alegria de ver os catrapilas a limpar 

o largo, batias as palmas do coração, dizias: tudo de novo! apaga esse sangue de 

escravos que ainda luz no meio desses sobrados e dessas pedras da calçada. […] 

como gostavas de parar mesmo no meio da rua, esta ou outra ou aquela do Sol 

ou Mercadores ou Travessa da Ásia ou Pelourinho, madrugadas acordadas, abrir 

a braguilha e urinar, regando tudo aos berros: 

ŕ Lavar o sangue dos escravos com o mijo dos patrões! (NM: 37) 

 

Apesar das diferenças ideológicas, evidenciadas no excerto citado, que os 

colocaram em lados opostos da luta, os dois irmãos estavam unidos por outros laços que 

não exclusivamente os dos afectos, laços abrangentes e intemporais porque territoriais, 

expressos desde logo no título do romance. O eco Ŗnós os do Makulusuŗ pontua o 

discurso, levando-nos a construir uma imagem cada vez mais concreta desse grupo, Ŗos 

do Makulusuŗ, jovens corajosos e destemidos, orgulhosos das suas raízes humildes e 

periféricas, traços característicos que, no dizer do Mais-Velho, gostam de ostentar.  

Fazendo fronteira com o Makulusu está o Kinaxixi, hoje um largo e outrora uma 

lagoa. Contrariamente ao Makulusu, espaço referencial que foi sendo construído pelo 

poder colonial, constituindo-se paradoxalmente como Ŗreserva de mão-de-obra ao 

crescimento colonialŗ (Pepetela 1990a: 103) e sede de contestação desse mesmo poder, 

a importância do Kinaxixi assenta na própria essência da cultura popular angolana, 

apresentando-se como um dos elementos fulcrais do património de um imaginário 
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colectivo angolano. A provar o seu papel de legado cultural estão as inúmeras obras 

literárias que elegeram o Kinaxixi como espaço de referência
18

. 

A obra de Pepetela é particularmente representativa do valor primordial do 

Kinaxixi enquanto espaço simbólico de construção da identidade nacional angolana. Em 

A Gloriosa Família, o Kinaxixi desempenha um papel subtilmente relevante, porque, 

embora espaço perfeitamente lateral da intriga (a acção decorre no século XVII, em 

Luanda, altura em que a lagoa ficava muito para além dos limites da cidade), é nesse 

espaço que o escravo mudo de Baltazar Van Dum, o narrador da história, abandona 

momentaneamente a postura passiva que o caracteriza e age. Compreendendo o 

sofrimento de Rosário, uma das filhas de Van Dum, causado pelo assassínio de Thor, o 

escravo negro de seu pai por quem se apaixonou, o criado colhe uma flor de nenúfar na 

lagoa do Kinaxixi, onde Thor foi executado, para oferecer a Rosário. A flor, gerada a 

partir do sangue do escravo negro derramado na lagoa, simboliza todo o amor de Thor, 

mas igualmente o poder mágico das águas e das yanda (plural de kianda), as entidades 

espirituais que nelas habitam, fenómeno sobrenatural desta forma contado pelo narrador 

mudo: 

 

E então eu vi. O sangue de Thor, boiando à superfície, se transformava em 

folhas redondas de nenúfares e delas cresciam hastes com flores brancas. Flores 

brancas como as dos jarros e que exalavam um perfume muito forte. Com um 

pau consegui puxar uma folha de nenúfar e colhi uma flor. Para oferecer a 

Rosário. (GF: 247) 

                                                 
18

 É longa a lista dos textos que cantam a beleza e a magia do Kinaxixi. Não querendo apresentar uma 

lista exaustiva, ficam aqui registados alguns dos que consideramos ser os mais significativos: de Arnaldo 

Santos: ŖQuinaxixeŗ in Quinaxixe e Outras Prosas - Antologia de Contos Ultramarinos e A Casa Velha 

das Margens; de José Luandino Vieira: ŖEncontro de acasoŗ, in A Cidade e a Infância, ŖMemória 

narrativa ao sol de Kinaxixiŗ, in No Antigamente na Vida ou ainda ŖKinaxixi, Kiami!ŗ, in Lourentinho 

Dona Antónia de Sousa Neto & Eu; de Pepetela A Gloriosa família e O Desejo de Kianda. Também a 

poesia, nomeadamente a do poeta Agostinho Neto, cantou a beleza e a paz que emanam desse local: 

ŖGostava de estar sentadoŗ (Neto, 1974: 74).
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O culto das yanda, o kakulu, de que o excerto dá testemunho, está 

profundamente enraizado na sociedade angolana Ŕ nunca deixando de ser praticado, 

mesmo quando proibido pelo poder colonial, o povo continuou a prestar-lhe culto em 

segredo Ŕ, tendo dado origem a vários estudos no âmbito da antropologia e da 

sociologia
19

, e inspirando inúmeros escritores
20

. Ruy Duarte de Carvalho descreve as 

yanda como seres fantásticos, próximos das pessoas, que se cativam por elas, estão 

entre elas e que velam por elas e pelas águas, manifestando-se por sinais tais como 

Ŗluzes, lençóis de luz debaixo das águas, fitas, fitas de muitas coresŗ (Carvalho, 1989: 

284). Entidade protectora das águas, cada kianda tem o seu território, Ŗa sua área, 

encosta à de uma outra. A zona de cada uma começa da água para a terra. E circulam 

por baixo, até às lagoas. Têm depois as suas árvores, que são delas. O imbondeiro 

sobretudoŗ (Carvalho, 1989: 285). Para além do imbondeiro, Carmen Secco identifica 

ainda a mafumeira e os terrenos ricos em petróleo como respectivamente árvore e 

espaço predilectos das yandas (Secco, 2003: 95). 

É esse ser mítico e fantástico que Pepetela elege como protagonista de O Desejo 

de Kianda, em que o espaço assume um valor primordial na construção da narrativa, na 

medida em que é a vontade de recuperar o espaço que antes lhe pertenceu que dita a 

actuação destruidora de Kianda. Estamos pois perante a circunstância de um espaço que 

ainda não existe, porque foi devastado e transfigurado pelo colonizador, se tornar o 

elemento fulcral da arquitectura efabulatória. Dito de outro modo, é um não-espaço que 

                                                 
19

 Destacam-se os estudos fundamentais de Óscar Ribas, que procedeu ao levantamento e análise de 

práticas, ritos e cultos tradicionais de Angola (1975), assim como à recolha de contos tradicionais onde as 

yanda intervêm (2002). Segundo este autor, as yanda pertencem à categoria dos intermédios e são 

consideradas Ŗseres espirituais terrestresŗ que influem directamente na vida das pessoas (Ribas, 1975:25). 

Por seu turno, Ruy Duarte de Carvalho situa o estudo do culto das yanda no domínio da Ŗimaginação 

simbólicaŗ, definindo a religião como um Ŗsistema de símbolos [que se] exprime segundo formas 

culturais, logo simbólicas, que lhe são específicas, e [à qual] se atribui funções próprias tanto de ordem 

social como de ordem psicológicaŗ (Carvalho, 1989: 284). 
20

 Cf. Carvalho (1989: 286). 
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se constitui como o elemento em torno do qual a narrativa evolui. O discurso romanesco 

constrói-se num tom marcadamente irónico, veiculando o desencanto do narrador 

perante o estado actual da nação angolana, naquilo que Carmen Secco designou por 

Ŗuma caricatura alegórica de Angolaŗ (Secco, 2003: 88). A desagregação do país e da 

cidade surge representada através do retrato da degradação do espaço físico da capital e 

do consequente ressurgimento do espaço sagrado da lagoa de Kianda. O conceito de 

sobrenatural, num misto de fantástico e de mágico, está indissociavelmente ligado à 

figura deste ser sobrenatural, às águas onde habita nomeadamente a lagoa do Kinaxixi e 

às árvores onde se refugia (o imbondeiro e a mafumeira).  

O entrecho situa-se na capital de Angola do pós-independência, depois daquilo a 

que a personagem feminina, Carmina Cara de Cu, chama tempos dos Ŗgorbatchovistasŗ 

(Kianda: 17), quando o país se prepara para eleições livres. É nesse momento de 

transição, política e social, que se regista uma sucessão de acontecimentos estranhos e 

para os quais ninguém consegue apresentar uma explicação, enunciada desde logo no 

incipit: ŖJoão Evangelista casou no dia em que caiu o primeiro prédio. No largo do 

Kinaxixi.ŗ (Kianda: 7). Questiona-se de imediato o narrador sobre as possíveis relações 

de causa e efeito entre estes dois acontecimentos, ambos assinaláveis, já que o primeiro 

prédio que ruiu foi aquele onde os noivos tinham, minutos antes, registado o seu 

casamento. Saberemos, no final da narrativa, que o último prédio a ruir é o do 

apartamento do casal, colocando deste modo Carmina e João no início e no término da 

revolta, ou antes da expressão do desejo de Kianda. Se a união entre Carmina, dirigente 

superior da máquina do partido revolucionário que governa o país, e João Evangelista, 

filho e neto de pastores de uma igreja protestante, foi um acontecimento que abalou os 

alicerces das convicções de ambas as famílias, de alguma forma representativas da 

sociedade angolana do final do século XX, a queda dos prédios do Kinaxixi veio abalar 
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os fundamentos políticos e sociais do país. Porque, para além da queda misteriosa de 

todos os prédios do largo, um após outro, o que originava uma ainda maior estranheza é 

que os prédios caíam ao som de Ŗum cântico suave, dolorosoŗ (Kianda: 14), apenas 

ouvido por uma criança, sem provocar qualquer dano nem aos moradores, nem aos 

objectos que recheavam os apartamentos. À medida que os prédios desabavam,  

 

ia nascendo primeiro uma poça de água parecida de canos de esgoto, no meio 

das fundações ao lado do prédio. Aí nasceram girinos, depois rãs. A poça foi 

crescendo, verde pelas plantas que irrompiam das águas. Apareceram peixes. E 

as crianças iam nadar. (Kianda: 14) 

 

Vários prédios tiveram de ruir para que a mensagem das águas se fizesse ouvir, 

para que se pudesse atribuir um nome à voz do cântico: Kianda Ŕ o espírito das águas. É 

uma voz que se levanta para expressar o seu desejo, desejo de liberdade e de justiça, 

contra o aprisionamento a que foi sujeito às mãos do colonizador e perpetuado pela 

nova classe dirigente angolana.  

Sob a forma de uma alegoria, que recupera um dos símbolos maiores da cultura 

angolana, intimamente ligado à génese da nação, Pepetela pretende questionar as opções 

que conduziram o país ao estado actual, não só as consequências do processo de 

colonização como igualmente a actuação dos sucessivos responsáveis políticos. Com 

efeito, em O Desejo de Kianda, o narrador critica, no tom irónico que caracteriza o seu 

relato, a corrupção dos agentes políticos, a manipulação exercida sobre as restantes 

classes sociais, o roubo realizado a coberto de ideais de igualdade e justiça sociais. Para 

recuperar o espaço que foi seu, a lagoa sagrada do Kinaxixi, Kianda precisa de apagar 

as marcas de ocidentalização simbolizadas pelo asfalto que cobriu as suas águas, 

impedindo-as de alcançar o mar, e pelos prédios que rodeiam o largo do Kinaxixi, 
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porque como reconhece uma personagem: “estes prédios de apartamentos só dão 

conflitos, vivem todos uns em cima dos outros como europeus, não é para a nossa 

maneira de ser africanaŗ (Kianda: 43-44).  

Na tradição angolana, kianda, fonte de fecundidade e energia vital (Secco, 

2003), manifesta-se por interferências no mundo dos homens, cujas sintomatologias 

(anomalias tidas, pelos angolanos, como Ŗdoenças de Deusŗ), devidamente 

interpretadas, revelam a sua Ŗvontadeŗ (Ribas, 1975: 23-28). No romance de Pepetela, 

Kianda mostra a sua vontade e o seu descontentamento transformando em ruínas aquilo 

que o poder colonial instituiu como marcas de progresso, fazendo renascer do largo uma 

lagoa, num acto de rebeldia que Ŗrepresenta a poetização mitológica da realidade que se 

converte em fonte do animismo angolano, e se manifesta como uma forma de reacção 

do imaginário angolanoŗ (Secco, 2003: 96)
21

. Para se libertar, a nação precisa de 

recuperar os seus valores tradicionais, os seus costumes ancestrais, o seu imaginário, é 

esse o desejo de Kianda que os desalojados intuíram, por isso se mantiveram nos 

escombros dos prédios, vivendo em comunidade despojados dos objectos e das roupas, 

outrora essenciais e tornados agora irrisórios. Têm uma clara consciência da 

importância da sua actuação, por isso afirmam: ŖEstamos a criar História, porque 

estamos a inventar as nossas próprias vias. Chega de copiar fórmulas do estrangeiro, 

inventemos os nossos próprios métodos de lutaŗ (Kianda: 115). Esta observação dos 

moradores das ruínas dos prédios do Kinaxixi aplica-se de modo singular à postura do 

próprio escritor que também ele procurou, em O Desejo de Kianda, outra via para a luta
 

22
, neste caso contra a degradação e dissolução do jovem, mas já doente (de corrupção, 

                                                 
21

 Sobre esta questão veja-se também Soares (2003). 
22

 Caminho de escrita que Pepetela já tinha anteriormente trilhado, nomeadamente em Yaka (1985), 

romance cuja intriga se constrói em torno do valor simbólico de uma estátua africana na casa de uma 

família de colonos.  
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de alienação, de vazio ideológico), país. Ao recuperar a figura mítica de Kianda Ŕ onde 

nenhum pormenor dos seus traços caracterizadores tradicionais foi esquecido na 

recriação da personagem, desde os sinais da sua presença (as fitas coloridas, a 

mafumeira que sangra, a representação física, essencialmente iconográfica, de kianda) 

até aos poderes sobrenaturais que lhe são atribuídos (os gritos de revolta que originam 

acontecimentos anómalos) Ŕ, Pepetela pretende chamar a atenção para a necessidade de 

regresso aos valores tradicionais africanos, como única via de a nação angolana se 

libertar dos modos de pensar herdados do colonialismo e que teimam em condicionar a 

vida do país independente, mas também dos mecanismos de corrupção em que se vê 

mergulhada. Como vimos no capítulo anterior
23

, é Kalumbo que mais veementemente 

apela ao regresso às tradições, por isso denuncia a influência colonialista patente na 

descrição de Kianda que a assemelha a uma sereia. 

A questão da representação iconográfica de Kianda (eminentemente mestiça) é 

particularmente interessante na análise das relações que se estabelecem entre duas 

culturas e que o texto de Pepetela coloca de modo tão acutilante, denunciando a 

contaminação considerada negativa. Ora é com alguma surpresa que constatamos a 

interpretação discordante que dela apresenta Luandino Vieira ao longo de toda a sua 

obra, sobretudo em ŖEstória dřágua gordaŗ (AV: 51-90), narração onde esta entidade 

sobrenatural desempenha um papel primordial, mas igualmente nos glossários que 

acompanham grande parte dos seus textos. Fazendo, também ele, referência às formas 

de manifestação do espírito das águas, atribui-lhe a designação de Ŗa sereia da lagoa do 

Kinaxixiŗ ou Ŗsereia do Kinaxixiŗ [sublinhado nosso]
24

, facto que não deixa de 

                                                 
23

 Referimo-nos à citação do diálogo entre Cassandra e Kalumbo sobre os desenhos de Kianda. 
24

 Ao contrário da personagem de Pepetela, a sereia do Kinaxixi desafia como o seu canto as crianças, 

protagonistas desta Ŗestóriaŗ, que alegres saíram da escola, onde recebiam maçadoras lições de fé, para 

brincarem com a chuva: Ŗo cantar da sereia da lagoa do Kinaxixi nos chamando Ŕ desapertamos, 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
233 

    

 

surpreender. Com efeito, para um autor que mostra um tão grande apego às tradições 

angolanas, patente nomeadamente na utilização do quimbundo em detrimento do 

português (questão analisada em III.1), não deixa de ser curioso que faça apelo a um 

conceito e a uma representação extraídos da cultura europeia para designar uma 

entidade sobrenatural tão paradigmática da cultura tradicional angolana, tanto mais que, 

como refere Ruy Duarte Carvalho, se trata de uma Ŗinfeliz Ŕ do ponto de vista cultural Ŕ 

e generalizada tradução portuguesa do vocábulo Kyanda como Řsereiař […] responsável 

pelo facto de alguns testemunhos as descreverem com cabelos longos e lisos, gente da 

cintura para cima, peixe do ventre para baixoŗ (Carvalho, 1989: 284).  

No último romance de Luandino, surge igualmente, de modo muito diluído, a 

figura de kianda, termo que o autor grafa Ŗquiandaŗ
25

. É um reencontro de alguma 

forma previsível, tendo em conta o facto de o entrecho se centrar nos rios de Angola, 

como o título deixa adivinhar e o narrador, desde logo, confirma: ŖIsto é: conheço rios. 

De uns dou relação; de outros memóriaŗ (Rios: 17). No entanto, a leitura do romance 

revela-nos uma presença constante e muito marcante das águas, que ultrapassa quer a 

indicação referencial e geográfica quer a leitura alegórica da figura dos génios da água. 

Neste romance, os rios assumem-se com valor expressivo de analogia e comparação, 

onde homens e rios são colocados em paralelo, construindo-se o texto num crescendo 

analógico e comparativo (o narrador começa por comparar-se aos rios: ŖMinha alma 

escorre funda como a água desses rios.ŗ (Rios: 17), para finalmente se considerar um 

deles: ŖDigo mais: também eu, sou um rioŗ (Rios: 21)), que culmina e se alarga 

                                                                                                                                               
fascinados, à beira das águas rápidas salpicadas da baba chovida, a noite escura subindo já na lagoa para 

sobre todo o musseque, vala acima…ŗ (AV: 85). 
25

 Verifica-se na língua angolana uma frequente oscilação na fixação da grafia dos vocábulos, ora mais 

próxima das origens africanas ora já influenciada pela norma gráfica portuguesa. É assim usual encontrar 

um número significativo de palavras grafadas de diferente modo, como por exemplo, e apenas para citar 

algumas ocorrências: Ŗkiandaŗ (O Desejo de Kianda); ŖKyandaŗ (Ana A Manda); Ŗquianda (O Livro dos 

Rios), ou ainda Ŗmussequeŗ, sendo esta a grafia mais frequente (Luandando), (Nós, os do Makulusu) 

encontramos igualmente a palavra Ŗmusequeŗ (Ana A Manda) e ainda Ŗmucequeŗ (O Desejo de Kianda).  
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assumindo dimensão alegórica. Os rios, que o narrador, em discurso de primeira pessoa, 

vai enumerando, recordando e descrevendo, assumem-se como metáfora do povo 

angolano, obedecendo a hierarquias, cada um com a sua personalidade, ciente e 

respeitoso da sua condição: há Ŗrios desalforriadosŗ e Ŗrios avassalados que estão em 

livros de atlasŗ (Rios: 67), há rios Ŗmangonheirosŗ (Rios: 67) e Ŗrios raivosos, rebeldes, 

rebeladosŗ (Rios: 17); há rios que prestam tributos e outros que os recebem, como o 

Lukala, ŖRio de caudaloso curso, tributo de imensas águas no nosso pai Kwanzaŗ (Rios: 

15). Todos concorrem para criarem uma imagem do país, num período particularmente 

doloroso, o da guerra civil (com algumas incursões no período colonial e na guerra de 

independência), que colocou angolanos dos dois lados do conflito. Ao contrário dos 

romances anteriormente analisados, em que verificamos existir um espaço delimitado, 

circunscrito e diferenciado (a cidade de Luanda em todos eles; o Makulusu em Nós, os 

do Makulusu; o Kinaxixi em O Desejo de Kianda e A Gloriosa Família), 

potencializador do sentimento de angolanidade, em O Livro dos Rios a construção e 

apreensão da identidade angolana realizam-se pelo viés da reapropriação do 

conhecimento de um dos elementos primordiais mais fortemente representativo na 

tradição cultural angolana: a água. 

Poder-se-á, em nossa opinião, considerar este romance de Luandino um exemplo 

particularmente interessante de literatura de viagem. Com efeito, Kapapa, o protagonista 

e narrador da história, dá conta da longa jornada que o levou a conhecer os rios da sua 

terra, numa viagem iniciática onde aprendeu o amor pelas tradições, o amor pelo país, o 

valor da amizade, a miséria do Homem, o valor da liberdade. A viagem da nascente à 

foz, de uma margem a outra do Cuanza, constitui-se como o início do percurso 

iniciático do jovem negro, que toma consciência da sua condição periférica no xadrez da 

sociedade angolana Ŕ uma vez que a centralidade pertencia ao poder colonial português, 
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posições sociais metaforicamente designadas pelas expressões antitéticas Ŗnaquela 

beira-rio meuŗ e Ŗdo rio deleŗ Ŕ e decide partir em busca da sua liberdade, num caminho 

que o leva até ao mato, por ele considerado Ŗespaço sagradoŗ (Rios: 54), para aí assumir 

a condição de guerrilheiro.  

De forma diversa mas convergindo para um objectivo comum, a apreensão do 

espaço Ŕ mais restrito ou mais dilatado Ŕ constitui-se como elemento referencial e 

simbólico de ancoragem e de composição da identidade nacional angolana. Enquanto os 

rios percorridos por Kapapa reenviam para uma imagística de Angola que se quer una e 

unida em torno dos grandes ideais revolucionários, o Makulusu, espaço referencial 

conotado com discriminação, exclusão e injustiça social, que carrega em si toda a carga 

negativa dos musseques, surge pelo seu carácter diferenciador. O Kinaxixi, espaço 

eminentemente simbólico, pertença de um imaginário colectivo, remete-nos para uma 

união nacional alicerçada no regresso dos valores tradicionais, derradeira imagem do 

romance de Pepetela com a qual encerramos este capítulo:  

 

O cântico, finalmente no máximo da potência, rompia a espessura das águas e 

inundava a cidade, contando para todos o desejo, antes secreto de Kianda […] / 

fitas de todas as cores do arco-íris saírem do lugar da lagoa do Kinaxixi, 

percorrerem a vala cavada pelas águas, iluminando a noite de Luanda […] 

agora que a ilha de Luanda voltava a ser ilha e Kianda ganhava o alto mar, 

finalmente livre. (Kianda: 118-119) 
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Capítulo III 

 

 

 

 

Sob o poder da tradição 
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Defensores da pureza africana multiplicam esforços para encontrar essa essência. 

Alguns vão garimpando no passado. Outros tentam localizar o autenticamente 

africano na tradição rural. Como se a modernidade que os africanos estão 

inventando nas zonas urbanas não fosse ela própria igualmente africana. 

Mia Couto, Pensatempos 

 

Depois da Língua conquistadora, a Língua conquistada virou raiz reprodutora – 

arma e fogo de artifício; embrião e simultânea gravidez 

Ondjaki, ŖOutras margens da mesma línguaŗ 
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1. Da herança cultural 

 

 

Estes três últimos capítulos dizem respeito genericamente ao conceito (esquivo e 

polissémico) de tradição e do seu poder na construção e no desenvolvimento de uma 

epistemologia romanesca angolana. Tomamo-lo segundo várias perspectivas às quais 

está invariavelmente subjacente, de modo primordial, uma análise própria do 

comparatismo literário. Toda e qualquer cultura conjuga e transporta tradições 

diferentes, que resultam do encontro e cruzamento dos povos, dos seus usos e costumes. 

Recordamos a este propósito os comentários incisivos de Appiah acerca das 

contaminações das manifestações culturais entre os mundos africano e ocidental: 

 

If there is a lesson in the broad shape of this circulation of cultures, it is surely 

that we are already contaminated by each other, that there is no longer a fully 

autochthonous pure-African culture awaiting salvage by our artists […]. And 

there is a clear sense in some postcolonial writing that the postulation of a 

unitary Africa over against monolithic West Ŕ the binarism of Self and Other Ŕ is 

the last of the shibboleths of the modernizers that we must learn to live without. 

(Appiah, 1999: 124) 

 

Appiah aponta claramente o hibridismo como uma componente intrínseca e 

mesmo inevitável da condição pós-colonial, estimando até que se trata de uma 
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característica inquestionável da literatura. Na mesma linha de pensamento, mas desta 

vez já no contexto das literaturas de língua portuguesa, Benjamin Abdala Junior, num 

interessante estudo sobre o fenómeno de globalização, considera que o mundo Ŗse 

criouliza, […] torna[ndo]-se cada vez mais mestiço, abrindo-se para a consideração das 

formulações híbridasŗ (Abdala Junior, 2004: 70), facto que possibilita, no seu entender, 

o desenvolvimento, entre os vários constituintes heterogéneos em presença, de práticas 

mais criativas e livres porque despojadas de preconceitos já que, como conclui, Ŗtodos 

não deixamos de ser híbridos ou mestiçosŗ (Abdala Junior, 2004: 71). Por seu turno, 

Laura Padilha considera que Ŗa cultura luso-europeia traçou sulcos profundos no campo 

arado da cultura Angola. O enlace das matrizes é um facto incontestável que se revela 

desde a utilização da língua europeia [...] até à composição imagético-ficcional das 

manifestações da tradição oral em Angolaŗ (Padilha, 2005a: 23).  

É, pois, nosso propósito apreender esse jogo de cruzamentos entre culturas, 

partindo da premissa de que a literatura angolana contemporânea está intrinsecamente 

marcada por duas grandes tradições: a literatura de matriz ocidental e a tradição oral 

africana, numa relação de complementaridade e de mútua influência. Alberto Carvalho 

chama a atenção para o facto de esse entrecruzar de culturas apresentar concretizações 

diferentes, registando-se formas diferenciadas de apropriação dos valores tradicionais 

africanos por parte dos países saídos de situações coloniais. Este ensaísta destaca a 

relação dos escritores de países lusófonos com a tradição africana como o elemento 

capaz de os singularizar perante as restantes literaturas africanas já que, ao invés destas 

últimas, não procuram Ŗreinscreverem-se no quadro de valores extremes de legitimação 

tradicional, como que obrigados pela necessidade de se restituírem a um tempo que lhes 

havia sido confiscadoŗ (Carvalho, 1995: 93), buscando antes a apropriação e 

reabilitação crítica do passado endógeno. A moderna literatura angolana assume, pois, 
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um carácter eminentemente mestiço e é nesse balanço de poder, nessa miscigenação de 

géneros e de influências, que se constrói uma certa forma de busca da identidade 

cultural da nação. Assim, nestes três capítulos analisaremos os contributos das tradições 

nos romances em análise, que reencontramos sob formas diversas, com presença 

variável e evidências diferentes
1
. Propomo-nos, pois, apreender a tensão dialógica

2
, 

constante e intensa, entre as heranças europeias e africanas (com algumas incursões 

pelas influências das culturas brasileira e norte-americana), que concorrem para a 

construção das narrativas que seleccionámos. Para tal seguiremos dois eixos de análise, 

que elegemos como marcas da presença das tradições: a oralização da escrita e a 

manipulação do género romance.  

Segundo Viegas Guerreiro, Ŗtraditionnel veut dire ce qui est transmis de 

génération en génération, ce qui vient de loin, qui a une certaine durée dans le temps et 

continue à y vivreŗ (Guerreiro, 1987: 12), remetendo para o carácter memorialista e 

colectivo da tradição. Na mesma linha de pensamento se situam as observações de 

Menéndez Pidal, que destaca a autoridade veiculada por aquilo que é considerado 

tradicional, que advém do facto de ser propriedade de um colectivo que lega à 

contemporaneidade os ensinamentos que, ancorados no passado, se centram no presente 

projectando uma visão de futuro (Menéndez Pidal, 1998). Por seu turno, Carlo Prandi 

destaca como invariante subjacente ao conceito de tradição a sua transmissibilidade 

(Prandi, 1997: 166), ou seja, a passagem de um conjunto de dados culturais de um 

antecedente a um consequente, qualquer que seja a figura que assuma (família, grupo, 

classes sociais, gerações). Ora, no contexto desta análise, e como anteriormente 

                                                 
1
 Sobre esta questão ver também Bessière e Moura (2001). 

2
 A este propósito, Theo DřHaen considera que essa tensão condiciona a escrita (os temas tratados e os 

modos narrativos), dando testemunho de uma dupla pertença do sujeito que se encontra dividido entre 

sistemas de valorização cultural afectivo frequentemente contraditórios (2000: 435). 
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referimos, as tradições em causa são não só a oriunda do espaço cultural africano, 

eminentemente de cariz oral, mas também a trazida pelos europeus, e que do ponto de 

vista literário está antes de mais patente no género discursivo escolhido, o romance, mas 

igualmente na língua adoptada, assim como nos inúmeros textos literários que dialogam 

com as obras do nosso corpus (questão que analisaremos no último capítulo deste 

trabalho). Tal como refere o crítico queniano Ogundele, 

 

Modern African literature right from the beginning has drawn upon two major 

traditions and their respective thought and imaginative systems: the Western 

literary tradition and the African oral tradition. One insists on the 

epistemological difference between history and fiction, the other on the 

pragmatic identicalness of both. For majority of African writers, the two 

traditions exist to be of mutual assistance in the evolution of the new literature in 

Africa, and the distinction between history and fiction is accepted as valid. 

(Ogundele, 1992: 9) 

 

Como referimos, várias tradições concorrem para a construção da ficção 

angolana. Centrar-nos-emos primeiramente na questão do género escolhido pelos 

escritores e da manipulação a que foi sujeito, recorrendo para tal às palavras de 

Benjamin. Para o teórico alemão, a presença ou ausência da tradição oral constitui-se 

como a pedra basilar diferenciadora de géneros narrativos, argumentando: 

 

Ce qui distingue le roman du récit (et de lřépopée au sens étroit), cřest 

quřil est inséparable du livre. Le roman nřa pu se propager quřavec lřinvention 

de lřimprimerie. La tradition orale, qui constitue le fond de lřépopée, est dřune 

tout autre nature que ce qui donne corps au roman. Le roman se distingue de 

toutes les autres formes de prose littéraire Ŕ des contes, des légendes et même 
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des nouvelles Ŕ en ce quřil ne provient pas de la tradition orale, et nřy conduit 

pas davantage. (Benjamin, 2000: 120) 

 

Segundo Benjamin, o romance não descende da tradição oral nem para ela 

remete. Estamos antes a falar de duas noções que pertencem a realidades culturais 

diversas. Sendo o romance consensualmente considerado Ŗcomo uma das mais ricas 

criações artísticas das modernas literaturas europeiasŗ (Aguiar e Silva, 1983: 672)
3
, é de 

notar que é esse o género literário que os autores do nosso corpus elegeram como 

espaço privilegiado de reflexão sobre a construção identitária de Angola
4

, em 

detrimento de narrativas mais curtas
5
, que poderiam aparentemente surgir como mais 

consentâneas com as práticas de narração tradicionais. A singularidade do género é 

apontada por Bakhtine ao constatar que Ŗle roman est le seul genre en devenir, et encore 

inachevé. Il se constitue sous nos yeux. […] Son ossature est encore loin dřêtre ferme, 

et nous ne pouvons prévoir toutes ses possibilités plastiquesŗ (Bakhtine, 1978: 441), 

constituindo-se, segundo cremos, as obras em análise como marcas da plasticidade do 

romance assinalada por Bakhtine.  

Tal como Helena Riáusova afirma, Ŗo romance da zona lusófona surge, por 

assim dizer, Řno vácuoř, numa situação de ruptura com a tradição local da arte popular, 

pois em cada uma das literaturas desta zona não existiam tradições dos géneros grandes 

                                                 
3
 A origem europeia do género romance, apesar de consensual para a larga maioria dos teóricos Ŕ veja-se 

a síntese diacrónica de Carlos Reis e Cristina Lopes (1994: 356-363) Ŕ, é ainda assim contrariada por 

raros estudiosos, entre os quais o queniano Thiongřo. O crítico sustenta que o texto narrativo extenso, 

leia-se, o romance, encontra ocorrências na literatura tradicional oral africana patentes nomeadamente no 

papel do narrador a quem cabe a função de transmitir uma história (Wa Thiongřo, 1987: 69-70). Não 

pretendendo deter-nos nesta tese, apontaremos apenas a falta de argumentos convincentes e sustentados 

pela análise teórica. Com efeito, o papel de condutor e veículo da história atribuído ao narrador é 

intrínseco às narrativas e não pode por isso ser elemento diferenciador. Nestas afirmações adivinha-se 

antes uma perspectiva parcial ditada por ideários radicais, que levaram igualmente o autor a defender a 

recusa da língua do colonizador como forma de contestação do poder colonial (Wa Thiongřo, 1987: 15). 
4
 Ao contrário de Pepetela e de Agualusa, que pouco cultivaram o género, Luandino publicou várias 

colectâneas de estórias (contos e novelas); no entanto, nas suas últimas obras (nomeadamente a partir de 

No Nosso Musseque) tem vindo a privilegiar o romance. 
5
 Sobre esta questão, veja-se Afonso (2004); Leite (1998). 
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de narrativaŗ (Riáusova, 1989: 539). No entanto, como Ana Mafalda Leite observa, 

apesar de ser um género estranho ao continente africano, porque de origem europeia, 

essa circunstância não impede que o romance aí ganhe raízes e novos contornos (Leite, 

1998: 25). Por seu turno, Alberto Carvalho, numa análise dessas novas formas do 

romance produzidas por escritores africanos, considera tratar-se de uma naturalização 

do género, argumentando que os autores não se limitaram a uma adopção do romance, 

tendo ao invés procedido a uma transformação profunda do objecto conceptual europeu, 

ao nele introduzirem elementos de origem africana (Carvalho, 1984: 411). Neste 

comentário de Alberto Carvalho perpassam duas noções fundamentais. Sublinhando a 

continuidade entre a tradição oral e a literatura africana, o ensaísta constata que o 

espaço literário em análise está indubitavelmente marcado pelo desejo de se abrir para o 

mundo mas fá-lo ancorando-se no território cultural nacional de cada escritor. Este 

mecanismo de continuidade é igualmente defendido pelo crítico senegalês Alioune 

Tine, que lhe atribui a designação de Ŗoralité feinteŗ, entendido como o processo de 

absorção pelo romance de géneros literários tradicionais, numa mistura de géneros que 

produz a criação de formas renovadas, onde desconstrução e reconstrução se aliam na 

tessitura de um discurso que enraíza as suas obras no universo africano. O crítico 

conclui que ŖLřoralité feinte [est] une espèce de caisse de résonance des différents 

récits, des différents types de discours et de langages qui circulent dans la société 

africaineŗ (Tine, 1985: 106). 

Para Mohamadou Kane, a miscigenação de géneros nas realizações discursivas 

escritas da modernidade africana é uma questão de sobrevivência para a tradição oral, 

constituindo-se como forma primordial de resgate e divulgação das culturas 

tradicionais, permitindo que ŖLřhistoire et la légende se marient intimementŗ (Kane, 

1986: 566). Assim, e na esteira de Maria Fernanda Afonso, podemos concluir que o 
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romance africano aparece como um produto estético eminentemente mestiço, Ŗsituado 

na intersecção de várias culturas e de diferentes línguasŗ (Afonso, 2004: 420). Este 

diálogo de culturas agencia-se segundo uma panóplia de combinatórias próprias a cada 

escritor, constituindo-se o texto como Ŗlřespace où lřon peut lire lřidentité de lřauteur et 

de son auditoire impliciteŗ (Tine, 1985: 113). São, pois, alguns desses traços resgatados 

à(s) tradição(ões) (africana e europeia) que pretendemos aqui registar e interpretar. 

Embora conservando uma matriz conceptual europeia, em termos de género, as 

narrativas do nosso corpus exibem a sua filiação africana
6
 ao nível não só das temáticas 

abordadas (as tradições surgem como tema da efabulação), mas também da utilização de 

certas técnicas retóricas, das quais destacamos os provérbios e a fragmentação 

discursiva, e certos traços estilísticos, com particular relevo para a repetição, numa clara 

influência dos processos discursivos próprios da oratura. Utilizamos este termo na 

acepção que Hagège lhe dá: 

 

Le style oral est un véritable genre littéraire. Il sřagit dřune tradition culturelle 

qui paraît apporter une justification à la création dřun terme, orature, lequel 

deviendrait symétrique de celui dřécriture, entendue comme littérature (souvent 

à lřexclusion de la tradition orale, certes tout aussi littéraire elle-même, au sens 

où elle conserve les monuments dřune culture, mais ne laissant pas de trace 

matérielle). (Hagège, 1985: 110) 

 

A busca da tradição, que se mantém viva em provérbios, adivinhas, contos orais, 

rezas, cantos, assume-se como uma das formas pela qual os escritores do nosso corpus 

Ŗnaturalizamŗ o romance, concretizando desse modo a aspiração ao (re)conhecimento 

                                                 
6
 Segundo Tania Macêdo, a narrativa angolana deve ser pensada como um espaço de tensão entre 

Ŗpaterns ocidentais e narrativas orais [onde] se enfrentam dois modelos de relatos e duas maneiras de 

produzir e transmitir cultura: a letrada e a escritaŗ (Macêdo, 2008: 117). Ao invés de rasurar essa tensão, 

o texto exibe-a procurando desse modo explicitar a mudança de paradigmas. Sobre esta questão, veja-se 

igualmente Carvalho (1990). 
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do próprio ser social africano. É essa atitude interventiva de preservação de um 

património tido como essencial para a recuperação de uma identidade, a que está 

subjacente a luta contra a alienação imposta pelo colonizador, que reencontramos nas 

palavras e na actuação de Severino, para quem o essencial é saber Ŗcaptar a alma do 

povoŗ (Conj: 128), aceitar o facto de a sociedade angolana ser composta por aquilo que 

designa como Ŗsurrrealidadeŗ. Refere-se deste modo às crenças e superstições populares 

que conduzem a um modo particular de apreender a existência e que condicionam 

mesmo aqueles que as repudiam porque, como judiciosamente constata, Ŗtodos, mesmo 

quando afirmam o contrário, temem o poder dos calundusŗ (Conj: 128). Cordeiro da 

Matta, o conhecido e influente jornalista luandense, é apontado por Severino como uma 

das personalidades nacionais que condena a presença, que julga excessiva, do universo 

mágico na sociedade angolana.  

O leitor mais atento da obra de Agualusa reconhece e recorda nesta referência às 

opiniões de Cordeiro da Matta uma epígrafe colocada em abertura do conto ŖHá outras 

forçasŗ (DN: 31- 38). Na referida citação, um excerto de um artigo de imprensa, o 

jornalista tece duras críticas às crenças e superstições populares, recordando:  

 

[…] o tambi, o quilemba (alembamento), o mbulungu, o saqueamento, o 

chinguilamento, e a upanda, que ainda praticam. Os calundus, os mutacalombos, 

as muondonas, etc., em que os povos africanos crêem com fé fervorosa, dão uma 

ideia tristíssima da ineficácia das missões civilizadoras europeias que há 

centenas de anos vêm tentando convertê-los e instruí-los. (DN: 31)
7
 

 

                                                 
7
 A epígrafe citada por Agualusa apresenta igualmente o início truncado, deixando incompleta a frase 

inicial. 
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Reencontramos a mesma teoria
8
, desta vez defendida por outra personagem agualusiana, 

o jovem Arcénio de Carpo, que considera serem os negros do mato os responsáveis pelo 

atraso do país, porque Ŗpermanecem cativos de toda a espécie de crenças e superstiçõesŗ 

(NC: 17). O cotejo destas três citações evidencia modos diferenciados de apreender a 

presença das tradições autóctones na sociedade angolana, repudiadas por uns, que as 

consideram causa de atrasos e marca de ignorância, respeitadas por outros, que nelas 

vêem um património identitário precioso. 

Os provérbios, enquanto elementos da cultura tradicional, surgem como factor 

essencial de divulgação de ensinamentos intergeracionais, numa cadeia de sabedoria 

que se transmite do velho para o novo, do passado para o presente, mantendo viva a 

sabedoria popular; são, no dizer de Lucília Chacoto, uma Ŗfonte ou manancial 

inesgotável para aceder à memória cultural de um povoŗ (Chacoto, 2010: 173). 

Pertencem a um domínio do conhecimento muito particular, o do conhecimento 

interiorizado, aquele que temos sempre presente porque o sabemos de cor. Meschonnic, 

num interessante estudo sobre esta temática, chama a atenção para o carácter supra-

individual da parémia, que remete de imediato para o colectivo e os ensinamentos inter-

geracionais, cuja origem e autoria se perderam ou que deixaram de ser reconhecíveis, 

observando que Ŗles proverbes restent des actes de discours qui tiennent ensemble 

lřoralité, la collectivité, le transpersonnelŗ (Meschonnic, 1976: 430). Mais uma vez 

verificamos existir nas obras do nosso corpus um enlace de culturas tradicionais, 

recorrendo os nossos autores a provérbios quer angolanos quer portugueses, com 

                                                 
8
 A comunhão de ideários que se verifica existir entre personagens de narrativas diferentes estende-se e 

alarga-se a acontecimentos e personagens que transitam entre obras, criando um universo efabulativo 

homogéneo e alargado. Esta técnica discursiva, que se constitui como uma das principais marcas do 

ideolecto agualusiano, será objecto de análise no capítulo III. 3. 
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funções diegéticas que importa aqui reter tendo em conta a seguinte reflexão de 

Benjamin:  

 

On peut […] se demander si le rapport qui lie le conteur à son matériau Ŕ 

la vie humaine Ŕ nřest pas lui-même dřordre artisanal, si le rôle du conteur nřest 

pas précisément dřélaborer de manière solide, utile et unique la matière première 

des expériences, que ce soient les siennes et celles dřautrui. De cette élaboration, 

cřest peut-être le proverbe Ŕ considéré comme une sorte dřidéogramme dřun 

récit Ŕ qui donne la meilleure idée. Les proverbes, pourrait-on dire, sont les 

ruines qui marquent lřemplacement dřanciens récits, et dans lesquelles une 

morale sřenroule autour dřune posture comme du lierre autour dřun pan de mur. 

(Benjamin, 2000: 150) 

 

Segundo Benjamin, os provérbios actualizam ou presentificam antigas narrações 

que encerram em si uma certa moral, ou seja, uma determinada visão do mundo, 

reflectindo a história e a cultura, o modo de pensar e o conjunto de saberes e valores de 

um povo. Nesta perspectiva, a origem nacional dos textos a partir dos quais e sobre os 

quais se intenta a reposição de uma ordem cosmogónica assume particular importância, 

já que veicula os modelos que sustentam a construção. A crítica tem dado relevo a esta 

questão privilegiando, entretanto, a análise de provérbios de origem africana. Ora, é 

nosso entendimento que a presença no entrecho da realidade proverbial portuguesa pode 

ser tão significativa como a da angolana, revelando assim duas identidades culturais 

nacionais em presença. 

Referindo-se aos provérbios oriundos da cultura tradicional angolana, Salvato 

Trigo observa que Ŗo recurso à parémia é, hoje, um dos elementos de que se servem as 

literaturas africanas. Entende-se assim, na moderna estética literária, que o uso de 

provérbios constitui uma marca de africanidade discursivaŗ (Trigo, 1981: 74-75). Na 
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mesma linha de pensamento vão as considerações de Laura Padilha, para quem os 

provérbios são Ŗa peça de resistência pela qual se sedimenta o edifício da sabedoria 

angolanaŗ (Padilha, 2005a: 25). Deste modo, os autores estabelecem, com justeza, uma 

inter-relação directa entre o uso de provérbios na moderna literatura angolana e as 

formas que pode assumir a construção identitária. A presença de provérbios angolanos 

em textos literários escritos em língua portuguesa constitui-se, antes de mais, como um 

modo de ruptura de um continuum discursivo que coloca em evidência a diferenciação 

de um outro carácter nacional, revelador de uma diferente visão do mundo. A cisão 

discursiva a que fazemos referência aprofunda-se e alarga-se quando o provérbio surge 

em quimbundo, já que nesses casos o olhar tradicional que irrompe no discurso 

ficcional é veiculado por uma língua desconhecida de parte significativa dos leitores, 

reforçando o efeito de ruptura e estranhamento.  

É sobretudo nos textos de Luandino que o discurso em português é interrompido 

pela citação de provérbios em quimbundo. Em O Livro dos Rios, são várias as 

ocorrências de estruturas discursivas formulares inseridas dentro do discurso
9

. 

Reproduzem comentários das personagens proferidos em tom de raiva e numa atitude de 

contestação e resistência, em suma, de manifestação da recusa do português. São esses 

sentimentos que movem Batuloza que, ao invés de falar em português, tal como lhe 

pediram, retorque citando o provérbio que dá expressão a todo o seu desdém: Ŗku dia ku 

matekena kuma!! Ku mama ni kuuabe, fungi ni muzongé!...ŗ (Rios: 40). Do ponto de 

vista da recepção, tendo em conta o contexto português, o distanciamento entre o 

narrado e o lido, que a utilização da língua africana provoca, é mitigado pelo viés da 

tradução apresentada em nota de rodapé
10

, onde confirmamos as deduções inferidas de 

                                                 
9
 Cf. Rios: 16, 37 e 41. 

10
 Retomaremos a questão da tradução de expressões em quimbundo no capítulo seguinte. 
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repúdio das práticas europeias e valorização das africanas: ŖComer vai do começar! 

Molhar o que é bom, o funje no molho!...ŗ (Rios: 40). Numa outra ocasião, o capitão do 

Ndalagando, perante a inflexibilidade de Kapapa, comenta: ŖA mau entendedor 

nenhuma palavra basta?ŗ (Rios: 36), subvertendo o discurso proverbial português. O 

capitão, casado com uma angolana, há muito adoptou os modos de vida da terra; a vida 

no barco transformou-lhe o aspecto: Ŗele era natural de Portugal; só que, de sóis e sal do 

nosso mar das ilhas e do sujiverde das margens, cadavez o fumo do vapor fluviário, 

palúdico, tinha-lhe agarrado aquela cor de açúcar mascavado, se confundindo todo ele 

com esses brancos camurçosŗ (Rios: 32); as reminiscências que guarda das suas origens 

são ténues, e é à luz dessa circunstância que podemos explicar a deturpação do 

provérbio.  

Como observa Marquezini, a propósito de Nós, os do Makulusu, em comentário 

que podemos entretanto aplicar com igual pertinência à restante obra, os aforismos e as 

declarações sentenciosas parecem desempenhar a função de Ŗclichês (colonialistas, 

religiosos, revolucionários, éticos, etc.), que vão sendo desconstruídos e reconstruídos 

pelo discurso em bases diferentes, para depois serem negados e superados e, assim, o 

novo sobrepondo-se ao velho indefinidamente, é que o futuro no texto se faz e se faráŗ 

(Marquezini, 2006: 58). 

O registo formular tem uma utilização mais restrita na prosa de Agualusa. Em 

Nação Crioula existe apenas uma ocorrência, mas de grande significado simbólico, já 

no final da obra, mais precisamente na carta que Ana Olímpia envia a Eça. Aí relata 

uma conversa tida com Fradique em que este a questionara acerca das suas vivências de 

escrava e de como sentira essa sua condição. Lamenta agora não ter tido resposta para 

lhe dar: ŖO que é que lhe podia dizer? Se fosse hoje, ter-lhe-ia respondido com um 

provérbio crioulo da Serra Leoa, país que visitei recentemente: stone we dei botam 
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wata, no say wen rain de cam, ou seja, uma pedra debaixo da água não sabe que está a 

choverŗ (NC: 152). Esta passagem é a vários títulos significativa, antes de mais pela 

excepcionalidade do uso de um provérbio no romance, mas também por esse provérbio 

ser crioulo, ou seja, ser já ele próprio uma amálgama eminentemente mestiça de visões 

diferentes do mundo: a africana e a dos colonizadores portugueses e britânicos, que 

ocuparam o país. Ana Olímpia, a escrava-rainha-escravocrata, recorre pois a um texto 

crioulo para expressar a sua condição, que reitera o carácter dúbio da condição humana 

e a volatilidade do conhecimento. O provérbio questiona a importância decisiva do 

lugar a partir do qual o mundo é observado, evidenciando a impossibilidade de se 

aceder à compreensão e conhecimento totais. 

Em A Conjura, encontramos dois provérbios, ambos de origem angolana. O 

segundo surge pela voz de um colono português, o caçador Afonso, que se apropria de 

um provérbio angolano, proferido em quimbundo, para criticar a atitude dos angolanos, 

que considera ser de ingratidão, por não reconhecerem os benefícios civilizadores da 

colonização portuguesa. Extinta a sua capacidade de argumentação e persuasão, remata 

em tom provocatório com um provérbio que sintetiza o que de outro modo não 

conseguiu explicar: ŖBu uadila, kunene-bu!ŗ, cujo significado é desvendado ao leitor 

não angolano em nota de rodapé ŖOnde comes, não caguesŗ (Conj: 27). 

Mas é sobre o primeiro provérbio que gostaríamos de nos deter por 

considerarmos assumir uma importância fulcral na economia da narrativa, na medida 

em que introduz a temática central do entrecho, ajudando a tecer a trama diegética. 

Surge em epígrafe ao corpo do texto, em tradução portuguesa, com a seguinte indicação 

genérica Ŗprovérbio luandenseŗ, e a ele fizemos já referência em ocasiões anteriores: 

ŖLuanda é boa: não há cuco que se não transforme em anduaŗ (Conj: 11). Deste modo, e 

através do autor textual, a narrativa surge, desde logo, inscrita na linhagem da tradição, 
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fazendo-se o elogio da sabedoria ancestral, reconhecendo-se nela a capacidade de 

explicar e legitimar as acções narradas à luz de uma ordem cosmogónica que o 

provérbio sintetiza.  

Falando-nos do poder que Luanda exerce sobre os seres que a habitam, a 

verdadeira mensagem centra-se na inconstância da humanidade, metaforicamente 

representada pelo vulgar cuco que, por imergência noutro meio, se metamorfoseia em 

andua, essa majestosa ave africana. A mensagem do provérbio remete para o poder 

exercido pela cidade de Luanda, a que é atribuída a capacidade de transformar os seres 

que nela residem. A imagem é criada a partir da referência a duas aves às quais estão 

associadas imagens diferentes e até antagónicas: o cuco e a andua. A primeira, ave 

migratória por excelência, é familiar quer a portugueses quer a africanos e está conotada 

com as imagens de pequenez, agilidade e esperteza oportunista (por aproveitar o ninho 

de outras aves). Ao invés, os leitores europeus
11

 desconhecem a andua. É Oscar Ribas 

que nos elucida sobre o significado da palavra: 

 

Andua: ave de plumagem tirante à do papagaio, mas de olhos vermelhos 

e corpulência um pouco maior. Musófago. As penas das asas e da cauda 

possuem larga aplicação em umbanda
12

. São ordinariamente vendidas aos 

pedacinhos pelas quintandeiras das especialidades rituais. (Ribas, 1964: 212) 

 

A definição lança novas luzes sobre a interpretação do provérbio, introduzindo 

na discussão a problemática fulcral das crenças e superstições populares. A andua não 

se distingue do cuco apenas pelo tamanho e beleza, o que verdadeiramente diferencia as 

                                                 
11

 Pudemos confirmar que o desconhecimento é igualmente partilhado por angolanos, que em conversa 

informal confessaram não estarem familiarizados com o termo.  
12

 No mesmo dicionário encontramos a definição do termo umbando, descrito como a prática de feitiçaria 

(Ribas, 1964: 227). 
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aves é o poder sobrenatural atribuído à segunda, sendo utilizada (sobretudo as penas e 

pedaços dos corpos) em rituais de feitiçaria. Estabelecem-se, pois, relações novas entre 

a epígrafe e o entrecho, que o desconhecimento da palavra andua não permitia 

desvendar. Desde logo, parece delinear-se uma analogia entre a transformação das aves 

e a que sofreu Caninguili, apontando para o processo de construção identitária de 

Caninguili, que de um simples Ŗmoço benguelenseŗ (Conj: 13) (o cuco) se transformou 

no ideólogo da conjura (Conj: 203) (a andua), pois não se trata aqui de imitação ou 

engano mas de verdadeira transformação. Também ele, recém-chegado a Luanda, foi 

sujeito a uma longa e constante metamorfose. Tal como no provérbio em epígrafe, este 

Ŗcucoŗ recém-chegado a Luanda vai transformar-se. Apelidado pelos seus clientes de Ŗo 

nosso sapinho capengaŗ (Conj: 14), sintetizando desta forma a fealdade, a baixa estatura 

e a deficiência física, que o obrigava a coxear, Caninguili metamorfoseia-se quando 

exprime as suas opiniões sobre Angola, o colonialismo, a república. Discreto e avisado, 

vai revelar-se, sem que nada o fizesse supor, o mentor do grupo de conjurados, já que é 

nele que Severino (líder político do grupo) deposita a esperança da retoma da luta 

depois da sua morte, que sente iminente. Tal como a andua, o barbeiro eleva-se acima 

da condição de homem banal (o de jovem em busca de melhores condições de vida) e 

assume o papel, que toca ainda, à data da intriga, a raia do transcendente, de abalar o 

poder colonial. Entre a narrativa e o provérbio, que a introduz, estabelece-se uma 

conexão que é claramente de ilustração da primeira em relação ao segundo, a sabedoria 

popular, sintetizada pelo provérbio, surgindo como aferidora e legitimadora da 

veracidade da história. 

Por outro lado, a simbologia do cuco (ave enganosa que faz passar os seus ovos 

pelos de outra ave) poderia levar-nos a certos elementos característicos da sociedade 

colonial angolana, nomeadamente ao habitante do interior que, tal como o cuco, ao 
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migrar para Luanda, aí vivendo em contacto com o colonizador, copiando os seus 

hábitos, aspirando a um novo estatuto, enceta um caminho que o conduz, segundo a 

sabedoria popular, à perda da sua natureza
13

 ou, no caso deste romance, à construção de 

uma nova identidade, fruto de um contacto de culturas (a europeia e a africana) e da 

consciência política que esses contactos despertam em alguns indivíduos.  

Ao fazer recair a sua escolha sobre o provérbio angolano, o narrador está, por 

um lado, a exaltar a tradição dos povos autóctones, ao privilegiar uma das suas 

realizações culturais e de sabedoria mais genuínas e, por outro lado, a fazer o elogio da 

transformação ideológica, o que, só aparentemente, entra em contradição com a 

salvaguarda da herança cultural legada pelos antepassados. Julgamos estar perante a 

apologia do posicionamento ideológico inúmeras vezes defendido por Agualusa, que 

encontra na figura do mestiço a representação simbólica de Angola
14

. 

A oralização da narrativa africana passa, igualmente, como referimos 

anteriormente, pela citação de provérbios portugueses. Recorremos mais uma vez à 

afirmação de Benjamin, que considera que a presença de provérbios se constitui como 

sinais, ou ruínas de narrativas anteriores. Neste caso, e porque oriundas de outro país, 

são portadores de concepções e visões outras do mundo, no entanto os autores a eles 

recorrem para construir uma representação da nação angolana.  

Da análise das obras do nosso corpus, verificamos que os autores fazem uso 

diferenciado do discurso formular português, estando este sobretudo presente em A 

Gloriosa Família, facto que não deixa de ser curioso se tivermos em conta que é um 

narrador angolano, mudo, letrado mas não viajado, que presentifica as ruínas narrativas 

portuguesas. Deixamos aqui o registo de alguns provérbios e expressões idiomáticas 

                                                 
13

 Referimo-nos à figura do assimilado.  
14

 Sobre este assunto cf. o capítulo II. 2 desta tese. 
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que pontuam a narrativa de Pepetela. Aquando da fuga pelo Cuanza, com as riquezas 

acumuladas enquanto foi governador, Menezes pede, em vão, a ajuda do seu substituto. 

A atitude do governador traz à memória do narrador um provérbio que sua mãe 

costumava dizer e que parece sintetizar o episódio: Ŗa inveja é dos homens como Cristo 

é dos céusŗ (GF: 220). Também com função de resumo surge o comentário de Dots à 

falta de solidariedade entre os portugueses: Ŗo poder é doce […] há que chupar nele 

enquanto dura (GF: 91). De igual forma, Mani-Luanda recorre a um provérbio 

português para sintetizar a sua opinião acerca da intromissão holandesa na liberdade 

religiosa, afirmando: ŖAmigos, amigos, religiões à parteŗ (GF: 94). É sintomático que, 

sendo um exímio negociante, vá buscar ao campo semântico da economia a ilustração 

para o seu pensamento acerca das religiões.  

Centremo-nos agora nos provérbios escolhidos pelo narrador para expressar os 

seus pontos de vista. Quando descobre que foi Matilde a autora da profecia anunciada 

pelo padre como sendo uma revelação de um anjo, comenta o criado: ŖNão há anjos 

para todos os gostos?ŗ (GF: 51). Mais tarde, ao narrar a fuga de Menezes de que apenas 

os criados negros se aperceberam sem nada dizerem, justifica do seguinte modo o 

silêncio da criadagem: ŖEm maka de branco só burro se meteŗ (GF: 144), numa 

recriação angolana de um provérbio português. É ainda ele, que num exercício de auto-

observação e auto-crítica desapiedado, comenta: Ŗonde entra mulato entra feitiço, 

mesmo se o mulato é padreŗ (GF: 99). 

Da leitura destas citações, surge desde logo como uma evidência que estamos 

perante uma reutilização divergente e até subversiva da palavra tradicional portuguesa, 

muito ao jeito do registo irónico que caracteriza todo o discurso deste narrador. Se 

considerarmos, na esteira de Meschonnic, a hipótese de o provérbio ser Ŗune tentative 

empirique de mettre le monde en ordreŗ (Meschonnic, 1976: 421), devemos igualmente 
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considerar que a alteração do seu discurso produz efeito inverso, ou seja, veicula uma 

certa vontade de desorganização desse mundo. Estando a falar de estruturas discursivas 

cuja principal característica formal reside na imutabilidade e fixidez do texto, quando a 

mensagem do provérbio ou da expressão idiomática se altera nela devemos ler também 

uma tentativa de subversão da ordem cósmica instaurada pelo provérbio, ou antes, 

segundo Meschonnic, uma marca de revolta (Meschonnic, 1976: 426). 

Julgamos estar perante um trabalho de desconstrução do discurso fixo e 

estereotipado, Ŗuma espécie de desafio que pretende questionar os clichés ocidentaisŗ 

(Afonso, 2004: 438). Reencontramos, pois, a atitude que Alberto Carvalho designou, a 

propósito da apropriação do género romance, como naturalização e que julgamos ser 

igualmente aplicável ao uso do discurso proverbial. A desconstrução do provérbio e de 

toda a visão do mundo que veicula passa pela sua adaptação à realidade social e 

linguística angolanas.  

Para além da inserção de textos tradicionais no discurso romanesco, que como 

vimos se constitui como um dos modos de africanização do género romanesco europeu, 

a herança da tradição emerge ainda no peculiar modo de contar, mais próximo das 

técnicas da oralidade do que da escrita. Os textos apresentam uma clara filiação no 

modo de contar tradicional e apropriam-se, em proveito próprio, de alguns processos do 

estilo oral, que aqui tentaremos analisar. A estratégia mais imediatamente conotada com 

as técnicas do contador tradicional prende-se como o modo interventivo do narrador, 

que mantém um diálogo constante com o leitor. É o narrador de A Gloriosa Família que 

assume um papel mais dialogante e interactivo, intervindo na história para a avaliar e 

para avaliar o seu desempenho. Como observa Nazareth Fonseca, a mudez do narrador 

não se constitui como impedimento: 
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Pelo contrário, este é um dado que demonstra a intenção do romance de 

valorizar outras formas de apreensão do mundo próprias ao universo da 

oralidade para subverter a importância da escrita e demonstrar a eficácia de 

observações obtidas através de outros recursos diferentes dos apontamentos 

feitos pelos cronistas ou utilização de fontes escritas. (Fonseca, 2006: 75-76) 

 

Num tom invariavelmente irónico e crítico, o criado tece, como vimos no 

capítulo II.1, comentários sobre as liberdades que toma na organização da história e 

comenta igualmente a sua falta de objectividade enquanto narrador, reconhecendo as 

falhas Mostra uma grande propensão para partilhar, com o(s) destinatário(s) do seu 

relato, as suas opiniões sobre o que observa, como por exemplo o seu dono: ŖAinda não 

tinha tido oportunidade de o contar, mas os peidos nele são anúncios de raiva, quando 

ele solta os ares retidos na tripa eu me ponho logo a léguasŗ (GF: 129). 

Também o narrador de A Conjura, que como vimos anteriormente se auto-

denomina Ŗautor deste relatoŗ (Conj: 13), mantém, ao longo de toda a narrativa, um 

diálogo constante com o seu leitor, numa clara aproximação ao modo de narrar 

tradicional. Num registo mais comedido, o narrador não deixa de comentar os 

acontecimentos e atitudes das personagens
15

. No entanto, a intenção de inscrever o texto 

numa linhagem tradicional torna-se desde logo evidente no incipit onde, ao jeito dos 

contos tradicionais contados pelos mais velhos, a história é inscrita num tempo 

impreciso e distante: ŖDifícil dizer quando tudo começou. Mas tudo começou, é claro, 

muito antes desse dia dezasseis de Junho de mil novecentos e onze. Vavo Uála das 

Ingombotas diria que tudo começou no princípio dos tempos e que desde o princípio 

estava previsto que seria assim. (Conj: 13). 

                                                 
15

 Sobre esta questão remetemos para o capítulo II. 1. 
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Embora de modo mais ténue, também o narrador de O Desejo de Kianda 

estabelece um diálogo com os seus interlocutores, limitando-se no entanto a 

interpelações dispersas. Neste romance, encontramos as marcas de oralidade 

essencialmente no jogo relacional que se estabelece entre os dois níveis narrativos, e 

que corresponde a uma miscigenação de géneros. Com efeito, na narração da história de 

Kianda, reencontramos características que a aproximam do coro da tragédia grega, antes 

de mais pela forma através da qual é referenciada Ŕ um cântico que, tal como o original 

helénico, surge diferenciado, à parte, neste caso tipograficamente na página. As 

analogias entre o canto de Kianda e o coro da tragédia estendem-se ainda à função de 

amplificador da acção, conduzindo-a do conflito individual até à polis. O cântico 

assume-se como contraponto à narrativa de primeiro nível, criticando a (des)ordem 

social instaurada no pós-independência e preconizando a necessidade do regresso à 

tradição. Com o seu canto, Kianda pretende acordar as consciências e levar os 

angolanos a reflectirem sobre os caminhos da nação.  

 Entretanto, é sem dúvida em Luandino que a herança da tradição oral está mais 

amplamente presente. Nos seus textos, a sintaxe oral irrompe no interior de um discurso 

narrativo que desconstrói as normas da escrita-padrão. Em Nós, os do Makulusu, a 

narrativa constrói-se a partir de uma sobreposição de tempos, numa poética da memória 

que se concretiza por uma alternância entre recuos e avanços a partir de uma 

centralidade: o tempo suspenso num presente que medeia entre a notícia da morte do 

irmão e o seu funeral. O diálogo fantasmagórico que o narrador empreende com o irmão 

morto (técnica discursiva que já tinha experimentado no conto ŖQuinzinhoŗ) constitui-

se como a reactualização de uma prática tradicional angolana ao apropriar-se do 
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processo narrativo oral popular presente no óbito
16

 (Ferreira, 1977a). No longo diálogo 

que Mais-Velho enceta, a caminho da igreja onde se encontra o corpo de Maninho, 

reencontramos as marcas discursivas do óbito numa clara expressão da filiação do texto 

à tradição oral. 

Do ponto de vista textual, a frase segue igualmente o movimento da memória e 

do pensamento, surgindo desarticulada e fragmentada, interrompendo-se o discurso 

narrativo para dar lugar a uma fala, sendo retomada uma linha depois, numa técnica 

discursiva muito inovadora à época e que fará escola
17

. Assinalamos três momentos 

dessa peculiar forma de inserir uma fala no contínuo narrativo. A primeira ocorrência 

surge no relato de uma confusão nas ruas de Luanda:  

 

e de repente oiço a turbamulta a correr, a berrida em todo o lado, abro a janela, 

se esvaziam as esplanadas da Rua de S. Paulo e só tem um grito uníssono de 

muitas bocas: 

ŕ Mata o negro! 

e ninguém mais sabe qual é, tem cento e tal mil ali […] (NM: 66) 

 

Apresentamos de seguida as outras duas ocorrências de fragmentação discursiva, 

de modo a procedermos a uma análise conjunta das citações. Atente-se, pois, no 

seguinte excerto: 

 

A mata, o chão de capim, a bala da carabina, a tua cara que vem me bater na 

minha e me devora até lá dentro 

                                                 
16

 Assim se designam as cerimónias fúnebres em que os familiares e o morto travam um diálogo, 

expressando desse modo a dor e a saudade. 
17

 Em contexto nacional, é sobretudo em António Lobo Antunes que reencontramos esta técnica 

discursiva, que se constitui como uma das principais características do seu estilo, e que vai tomando 

novos contornos e diferentes realizações ao longo da sua obra. Refira-se que o escritor português é leitor 

confesso de Luandino, citando-o nos seus escritos, como no seguinte exemplo de Os Cus de Judas: 

Ŗporque a gente é que somos de verdade e o resto nunca que existiu, dizia o Luandinoŗ (Antunes, 2004: 

90) 
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 ŕ Não me deixes só, meu filho!... 

é que sabem. Eu estou a ver só como a dor é ordinária, como é um máscara de 

ácido lagrimoso que corrói na pouca dignidade toda que a velhice deixa e na tua 

face, mãe, face da minha tristeza, eu vejo por baixo do leito das lágrimas e do 

ranho teimoso que escorre do nariz, por baixo do céu do véu, a caveira a rir e os 

dentes postiços a rir a tua morte a rir e eu quero correr para ti e te abraçar, beijar, 

dizer:  

 ŕ Amo-te, amo-te mãe!, não te deixarei só… 

e sei que se vou dizer isso é mentira, que vou te deixar só aos pés do caixão do 

filho querido […] (NM: 92-93) 

 

O discurso a cargo do narrador, onde conta a dor pela morte do irmão e a 

incapacidade que sente de estar com outras pessoas, é interrompido para dar lugar a 

falas, num discurso directo desarticulado do ponto de vista da norma sintáctica, 

interrompendo-se a sequência gramatical padronizada, constituída por sujeito + 

predicado, com a inserção de um discurso directo, após o que a frase é retomada num 

continuum frásico. As três citações apresentam, no entanto, uma diferença fundamental 

que se prende com a presença ou ausência dos dois pontos convencionais de introdução 

do discurso directo. A análise discursiva não nos permite delinear uma constante de 

actuação no uso do sinal de pontuação. A ausência dos dois pontos no segundo exemplo 

deve-se, segundo julgamos, a uma clara intencionalidade por parte do autor no sentido 

de apagar qualquer marca introdutória de um discurso directo. O primeiro discurso 

directo corresponde a Ŗum grito uníssonoŗ da multidão, ouvido e reproduzido pelo 

narrador, que o insere no relato da actuação desenfreada e irreflectida da turba em 

perseguição de um negro. As ocorrências seguintes apresentam uma estrutura sintáctica 

comum que o uso diferenciado de pontuação desmente. Relembremos antes de mais que 
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todo o romance se constitui como um longo monólogo interior
18

, que ganha contornos 

de diálogo quando o narrador enceta conversas fantasmáticas com diferentes 

personagens. No excerto em análise, o diálogo é travado com a mãe, num discurso 

rememorativo em que o eco dilacerante do seu pedido de ajuda interrompe o 

pensamento digressivo do narrador. Mais tarde, e ainda dentro do mesmo diálogo 

fantasmático, o discurso de Mais-Velho é entrecortado por uma fala que 

hipoteticamente endereçaria à sua mãe, introduzida por dois pontos.  

Ora, e apesar de os pressupostos subjacentes ao uso diferenciado da pontuação 

se manterem dúbios, o carácter inovador da técnica discursiva é incontestável. A 

fragmentação discursiva, que visa dar conta duma certa poética do pensamento, com 

cortes, sobreposições, retomas, interrupções, surge corroborada pela grafia, numa clara 

intromissão da oralidade no discurso escrito, revelando uma mestria no uso das normas 

linguísticas, que se consubstancia numa constante subversão quer da morfologia (como 

veremos no próximo capítulo), quer da sintaxe da frase. E como bem viu Maria Alzira 

Seixo, Ŗa prosódia é o equivalente literário da sonoridade musicalŗ não devendo ser 

considerada secundária em relação ao sentido, porque, como explica Ŗpor vezes é ela 

que o exprime primariamenteŗ (Seixo, 2008a: 652). 

A influência da oralidade na escrita de Luandino revela-se ainda no modo 

peculiar de construção da diegese, constituindo-se a repetição, em modo de litania, 

como um dos procedimentos primordiais sobre o qual as narrativas tomam forma
19

. O 

estilo oral recorre a vários procedimentos dos quais a repetição surge como o mais 

frequente, e de que a escrita se apropria em proveito próprio. Segundo Hagège, Ŗla 

                                                 
18

 Questão tratada em II.1. 
19

 Boaventura Cardoso considera que a constante repetição de frases é uma das componentes de fundo da 

narrativa afro-banto de que os escritores contemporâneos (entre os quais ele se inclui) se apropriam para 

aproximarem os seus textos dos falares africanos (Cardoso, 2008). 
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répétition est foncièrement constructrice de lřoralŗ (Hagège, 1985: 111). Assim, a par 

dos comentários dos narradores, as repetições em eco constituem-se como marcas da 

presença do código oral no texto escrito. Tal como o conto oral tradicional, que recorre 

à retoma de expressões e frases para melhor conectar os vários momentos da história, 

facilitando o trabalho de organização do ouvinte, também os dois romances em análise 

de Luandino jogam com esse procedimento de estilo.  

Assim, em Nós, os do Makulusu a efabulação é pontuada por estribilhos 

encantatórios
20

 onde se destaca o lugar tradicionalmente preponderante da mulher na 

sociedade africana. Identificamos dez ocorrências desse texto-refrão que surge sob a 

forma de perguntas retóricas
21

, através de um discurso sentencioso
22

 ou ainda com a 

constatação de uma adquirida certeza, como no seguinte exemplo: ŖAinda não sabia que 

as mulheres que amam de verdade nunca riem quando o amador ri: riso é água 

recíproca, se bebe, não se jorra comum de doisŗ (NM: 98). A expressão formular é 

constituída por dois segmentos, uma estrutura fixa, que desempenha a função de sujeito 

do estribilho (composta por um grupo nominal Ŗas mulheresŗ), e uma oração 

subordinada relativa, Ŗque amamŗ, que tem por função adjectivar o nome, com uma 

única variante no segundo exemplo. Nos dez estribilhos citados verifica-se uma 

alteração da fórmula fixa, substituindo-se o verbo amar pelo verbo sofrer, numa 

variação que não chega a comprometer a estrutura formular da frase, sendo antes 

                                                 
20

 Dos vários estribilhos que pontuam a narrativa centrar-nos-emos neste capítulo nos textos cuja 

mensagem enfatiza o lugar da mulher africana na vida social da comunidade, remetendo para o capítulo 

seguinte o estudo dos textos-refrão que focam a questão do bilinguismo. 
21

 Pertencem a esta categoria os seguintes exemplos: ŖAs mulheres que amam conhecem a morte nos 

risos?ŗ (NM: 14); ŖConhecem os frutos dos seus ventres noutros ventres, as mulheres que sofrem?ŗ (NM: 

22). 
22

 Nesta categoria, a mais numerosa, encontramos: Ŗas mulheres que amam conhecem a morte no amorŗ 

(NM: 27), Ŗas mulheres que amam, sabem que o amor e a vida são dois jogos de morteŗ (NM: 27); 

Ŗporque sei que as mulheres que amam conhecem a morte no risoŗ (NM: 29); ŖAs mulheres quando amam 

verdadeiramente são os seres mais puros e revolucionáriosŗ (NM: 31); ŖA mulheres que amam de verdade 

nunca podem aceitar um amor invenção de antes do seu amarŗ (NM: 38); ŖAs mulheres que amam, de 

tudo tiram mel da vidaŗ (NM: 46); ŖAs mulheres que amam verdadeiramente nunca foram virgensŗ (NM: 

79). 
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apreendida como uma variante. Da utilização do verbo sofrer decorre a intensificação da 

mensagem transmitida pelo protagonista. As máximas estabelecem uma relação entre o 

feminino, o amor e a morte de onde emana uma estética que associa o amor à morte 

(Pemptroit, 1995: 77). 

A insistência nestas fórmulas, que mais do que signo de obsessão é antes sinal de 

apreço enfático, convida a uma reflexão sobre a figura feminina na sociedade angolana. 

José Mattoso, num estudo sobre os textos proverbiais portugueses na Idade Média, 

considera que as mulheres são o garante da transmissão das fórmulas onde se condensa 

a sabedoria popular (Mattoso, 1987: 540). Por seu turno, Laura Padilha considera que 

uma das metáforas mais produtivas da moderna literatura angolana é a da mulher como 

um duplo da terra (Padilha, 2005a: 76). A conexão simbólica da mulher com a terra é 

uma constante na ficção angolana, numa recuperação do mito de Mãe-África ou Mãe-

Negra, que encontramos de modo explícito em Nós, os do Makulusu, como atrás 

referimos. A mulher encarna a capacidade de regeneração da sociedade, de vida nova 

após o domínio colonial, fazendo-se para tal um apelo de regresso às origens negras de 

Angola. Os textos dos estribilhos enfatizam o papel da mulher enquanto guardiã dos 

afectos, do saber (consubstanciado na reiteração dos verbos saber e conhecer), e 

também da língua, como afirma Kene Vua: Ŗas mulheres ainda guardadoras da língua 

que eramŗ (Rios: 41). Arredadas da luta directa armada, cabe-lhes a função primordial 

de manter a coesão da comunidade. 

 A arquitectura efabulativa de O Livro dos Rios alicerça-se sobre o mesmo 

procedimento retórico. No entanto, neste romance, o estribilho reveste contornos mais 

subtis, antes de mais porque são várias as frases repetidas como se de refrão se tratasse, 

e ainda devido ao facto de num dos casos a estrutura formular estar enunciada em 

português e em quimbundo, dificultando o seu imediato reconhecimento e identificação. 
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O primeiro estribilho, ŖConheci riosŗ, assume papel preponderante não só porque 

inaugura o corpo do texto, mas também porque enuncia o tema em torno do qual a 

efabulação se constrói, cingindo-se as suas ocorrências
23

 aos capítulos ímpares, 

intitulados ŖRios Iŗ e ŖRios IIIŗ. Para além deste refrão, a narrativa é ainda cadenciada 

pela repetição de um novo estribilho: Ŗo caminho do homem na morteŗ
 24,

 que enuncia 

uma das temáticas fulcrais que perpassa por todo o entrecho: a morte, cujo espectro está 

sempre presente nesta sociedade angolana que luta contra o poder colonial, procurando 

afirmar a sua identidade. Encontramo-la nos perigos da fuga do protagonista pelo 

Cuanza e suas margens, na condenação e execução da pena de Batuloza, e está 

naturalmente sempre em latência na própria condição de guerrilheiros. 

 Contrariamente ao texto do primeiro refrão, que como vimos se circunscreve à 

narrativa dos rios (os capítulos ímpares), a primeira ocorrência do segundo estribilho 

surge no final do primeiro capítulo, sendo retomada na frase inicial do seguinte, do qual 

se constitui como refrão. Esta técnica discursiva, semelhante ao paralelismo da lírica 

trovadoresca, permite a ligação entre os dois conjuntos de narrativas. O texto deste 

segundo refrão (presente nas páginas 21, 23, 29, 31, 46, 53 e 61) apresenta algumas 

variantes, o que nos levou a construir a nossa análise a partir da versão mais citada. As 

variantes decorrem antes de mais da introdução de deícticos: Ŗo caminho desses homens 

na morte…ŗ (Rios: 61) e Ŗo caminho daquele homem na hora morteŗ (Rios: 21) 

[sublinhados nossos]. Este último exemplo corresponde à primeira citação do refrão que 

tem a particularidade de ser seguida da versão em quimbundo, a qual é acompanhada de 

uma nova tradução em português em nota de rodapé. Dada a peculiaridade da situação 

narrativa, reproduzimos na íntegra o excerto em questão: ŖAté o carcamano Makenze 

                                                 
23

 A expressão pontua o texto surgindo principalmente em abertura de parágrafos ou frases (cf. pp. 17, 20, 

21, 67, 72, 98 e 127, tendo sido alterada no capítulo ŖRios IIŗ para Ŗcorri riosŗ (Rios: 88). 
24
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quis ainda ser menino-jesus no colo do meu peito, o caminho daquele homem na hora 

da morte: o njila ia diiala um‟alunga…**ŗ, e em nota de rodapé: Ŗ**O caminho do 

homem na morte…ŗ (Rios: 21). Das sucessivas viagens entre línguas, de português para 

quimbundo e novamente para português, há informação que (voluntariamente?) se 

perde, fixando-se o texto numa redacção mais indefinida, e nessa medida mais 

abrangente e totalizante. Da presença simultânea das três versões importa ressaltar que a 

primazia parece recair sobre o texto em quimbundo, já que é essa a versão que transita 

para o capítulo seguinte, tornando-se no seu refrão, numa escolha que veicula e 

corrobora as opções ideológicas e simbólicas do protagonista/narrador.  

 A construção deste romance em modo de litania estende-se ainda a uma terceira 

frase, ŖTrês coisas maravilham na minha vida, a quarta não lhe conheço…ŗ (Rios: 23, 

30), que se circunscreve ao segundo capítulo, com uma variante no terceiro capítulo: 

ŖSó o mar é que maravilha na minha vida…ŗ (Rios: 104). A presença de um estribilho 

neste caso é de algum modo inesperada e constitui-se como exemplo único, 

circunstância a que não será estranho o facto de este capítulo ser a reescrita da curta 

narrativa de 1998, que manifestamente teve na sua génese outros pressupostos de 

escrita, dos quais a figura da repetição estava arredada.  

A ambivalência e a tensão dialógica, vividas no espaço territorial angolano, entre 

a tradição europeia e a tradição popular angolana
25

 estão ainda visíveis na forma de 

nomear quer pessoas, quer espaços, ou ainda nas designações genéricas das narrativas. 

                                                 
25

 A metamorfose dos espaços angolanos por intervenção dos colonos é apreendida como o resultado de 

uma intromissão negativa na cultura e tradição africanas não só pelos escritores do nosso corpus mas por 

autores portugueses, como por exemplo António Lobo Antunes. Nos seus romances, a corrupção do 

espaço angolano é denunciada pelo viés de uma poderosa metáfora capaz de transmitir uma atmosfera de 

degradação: ŖDe tempos a tempos, no entanto, Portugal reaparecia sob a forma de pequenas povoações à 

beira da estrada, nas quais raros brancos translúcidos de paludismo tentavam desesperadamente recriar 

Moscavides perdidas, colando andorinhas de loiça nos intervalos das janelas ou pendurando lanternas de 

ferro forjado nos alpendres das portas: quem levou séculos a semear igrejas acaba inevitavelmente, por 

reflexo, a colocar jarras de flores de plástico no tampo dos frigoríficosŗ (Antunes, 2004: 36). 
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Tal como refere Isabel Castro Henriques a propósito das alterações de topónimos: 

ŖTransformar o território exige a imediata, e simbolicamente cruel, alteração das 

designações africanas, substituídas por nomes (Ndalantando passou a Salazar e Uíge a 

Carmona) destinados a reforçar a metamorfose das terras africanas em território 

portuguêsŗ (Henriques, 2003a: 15). Na realidade, nomear nunca é apenas apor uma 

designação, nomear é antes de mais um acto consciente de identificação e 

reconhecimento de pertenças e também de exclusões. Pires Laranjeira, num estudo 

sobre a onomástica na obra de escritores moçambicanos, considera que  

 

os antropónimos fornecem ao texto indicações referenciais de moçambicanidade, 

que, por sua vez, se inserem no vasto enquadramento da africanidade. Digamos 

que conotam, antes da moçambicanidade ou da africanidade, uma não-

europeidade. Para o leitor que não domine o sentido desses nomes, eles são, 

antes de tudo, africanos. (Laranjeira, 1995a: 327) 

 

Da importância que um nome tem dá conta a filha do governador da Ilha de 

Luanda em conversa com Rodrigo:  

 

Ŕ Quero antes saber o teu nome. 

Ŕ Cristina. Esse foi o nome escolhido pelo meu pai, que queria um nome 

católico. Mas pela tradição sou Nzuzi, pois nasci gémea. O meu irmão gémeo é 

Simba, como manda também a tradição. Mas meu pai proíbe as pessoas de nos 

tratarem por Simba e Nzuzi, diz que são costumes pagãos. (GF: 81) 

 

A proibição de Dom Agostinho é reveladora dos objectivos políticos do 

governador que, deste modo, dá provas do seu compromisso e aliança com os antigos 

senhores de Luanda, recusando as tradições angolanas e baptizando os seus filhos com 
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nomes portugueses. No entanto, apesar de proibidas, as ligações à tradição do espírito 

das águas
26

 continuam presentes na (auto)identificação de Cristina, que coloca em 

paralelo as duas componentes da sua identidade. 

Como observa Luís Polanah, nas Ŗvelhas civilizaçõesŗ, para além da função 

universal de identificação, os nomes e sobretudo as alcunhas Ŗtinham um significado 

explícito e quase sempre com intenções implícitasŗ (Polanah, 1986: 140). Disso dá 

conta um comentário de Paixão Franco, quando verifica aterrado que o seu filho se 

parece cada vez mais com a sua alcunha, a hiena, concluindo que Ŗbem diziam os 

antigos jagas que os nomes dão o serŗ (Conj: 40). Se por um lado o comentário de 

Paixão Franco ilustra e confirma a função significante da alcunha, realçando a estreita 

ligação entre o nome e a vida do indivíduo (Polanah, 1986: 141), por outro a sua 

afirmação subverte e deturpa a sabedoria ancestral dos jagas, a que faz apelo, ao 

confundir, intencionalmente ou não, nome e alcunha. Ora, a alcunha, ao contrário do 

nome, forja-se durante a existência do indivíduo, sendo um construto social, o produto 

da interacção do indivíduo com o grupo em que está inserido que lhe atribui o epíteto 

segundo a sua imagem social. Esta diferenciação entre nome e alcunha é crucial para o 

entendimento da observação expressa por Paixão Franco. Para desculpabilizar o filho 

Paixão Franco recorre às crenças ancestrais, subvertendo-as. O que afirma é que o seu 

filho se parece com uma hiena porque lhe deram esse nome, negando a evidência de a 

alcunha ser antes o resultado do (re)conhecimento social do modo furtivo, grave e 

desconfiado do jovem. 

Tal como observou Barthes, o nome (próprio ou comum) é signo carregado de 

sentidos e portador de motivações naturais (da ordem da fonética simbólica) e culturais. 

                                                 
26

 Em causa está uma das mais importantes tradições angolanas, a que já nos referimos várias vezes. Com 

efeito, como explica Ruy Duarte de Carvalho (1989: 286), o nascimento de gémeos é entendido como um 

sinal de Kianda, tendo por isso poderes mágicos e protecção divina.  
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As motivações culturais são a conformidade entre certas marcas do nome (grafismo e 

marca fonética) e a especificidade onomástica de uma nação, ou seja, as características 

que nos permitem reconhecer num determinado nome o vínculo a uma cultura e a uma 

nacionalidade (Barthes: 1972). As observações de Barthes aplicam-se com grande 

pertinência ao contexto em análise, nomeadamente à utilização do termo Ŗestóriaŗ. 

Assim, quando os autores utilizam preferencialmente essa designação para falarem das 

suas narrativas, estão desde logo a inscrever os seus textos num contexto cultural não 

europeu, mas igualmente numa linhagem popular
27

 instituída por Guimarães Rosa, que 

define o termo nos seguintes modos: ŖA ESTÓRIA não quer ser história. A estória, em 

rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida à 

anedotaŗ (Rosa, 1985: 7). Veja-se como Guimarães Rosa (mestre confesso de 

Luandino) coloca a primazia na palavra tradicional, proferida em contexto 

despreocupado e familiar até jocoso, em detrimento da solenidade veiculada pela 

palavra história, que o uso da maiúscula inicial reforça.  

O cuidado na nomeação precisa está particularmente presente na obra de 

Luandino. Com efeito, as suas personagens revelam uma atitude de grande vigilância 

em relação à escolha das designações quer de personagens, quer de locais, bem como da 

grafia de vocábulos. A nomeação tem sempre um valor simbólico e, nessa medida, a 

importância dos nomes reside no facto de serem portadores de traços de que as 

personagens se querem apropriar ou que, pelo contrário, rejeitam. Reencontramos estas 

posições distintas em inúmeras ocasiões, nomeadamente na designação da capital 

angolana. Enquanto o protagonista de Nós, os dos Makulusu refere ternamente Ŗnossa 

terra de Luandaŗ (NM: 15, 61, 127), suprimindo do nome da cidade o conjunto 

                                                 
27

 Inocência Mata considera que a designação de Ŗestóriaŗ evidencia a relação entre a escrita literária e a 

tradição e a sua função de testemunho (Mata, 1989: 97). 
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onomástico de ressonância portuguesa (São Paulo da Assumpção), ao invés, a irmã, que 

sempre abominou viver em Angola, conta entusiasmada o feito de, em Portugal, ter 

consegui retirar de documentos oficiais a toponímia marcadamente angolana: Ŗrenovei o 

Bilhete de Identidade e consegui que escrevessem, na naturalidade, S. Paulo da 

Assumpção. Pensarão que é como S. Pedro de Muel...ŗ (NM: 49). A atitude da irmã é 

repudiada por Mais-Velho, que lhe contrapõe as imagens afectivas associadas ao nome 

Luanda: Ŗse livrou da palavra que cheira a catinga, a negros, a comerciantes, a fuba, a 

escravos e sangue e ao mijo do Maninho nas pedras seculares e históricas, à alcunha 

ŘKimbunda-Cuzãoř: Luanda, nossa senhora de amar, amor, a morteŗ (NM: 49). Apesar 

de prosseguirem objectivos antagónicos, os dois irmãos assumem igual estratégia: 

truncar o nome da capital de modo a excluir a parte com a qual menos se identificam, 

Mais-Velho rasura São Paulo da Assumpção, a irmã Luanda.  

Repare-se, no entanto, no contra-senso patente na grafia da localidade 

portuguesa que serve de modelo, em que por irónico desconhecimento ou descuido 

escreve Muel seguindo a norma linguística do quimbundo, que faz uso da letra Ŗuŗ em 

detrimento do Ŗoŗ. Reencontrámos a prática de grafar os vocábulos seguindo a norma 

africana nas opções do narrador ditadas por propósitos assumidamente políticos. Com 

efeito, das escolhas do(s) narrador(es) emana uma preferência pela grafia associada à 

antroponímia angolana, que se torna assim forma de exaltação das tradições. O desejo 

de defesa da identidade nacional leva o narrador a preferir grafias que se afastam da 

norma do português europeu. Assim escreve Kwanza (Rios) ou Kuanza (NM) e não 

Cuanza, ou ainda kimbundo ou kimbundu em vez de quimbundo porque, segundo 

afirma, não quer ver as palavras Ŗsujas de nome de dicionário tugaŗ (Rios: 17).  

De igual modo, a designação das personagens levanta, nas obras do nosso 

corpus, questões interessantes no que à problemática da construção identitária diz 
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respeito. Encontramos modos distintos de nomear as personagens, oscilando entre a 

identificação completa do nome (com nome e apelido) e a sua substituição por um 

epíteto (Mais-Velho ou Maninho) ou apodo (Carmina Cara de Cu, ou vaca gorda, a 

alcunha da irmã de Mais-Velho), até à ausência total de nomeação (o criado mudo de 

Baltazar Van Dum), ou ainda a existência de dois nomes (um de origem portuguesa, 

outro africana) para designar a mesma personagem. 

Luandino opta, preferencialmente, por um modo de nomeação que designaremos 

minimalista, no sentido em que as personagens são identificadas por um único nome, 

próprio ou epíteto, e que essa identificação parece ser suficiente em termos narrativos e 

efabulatórios. Esta prática é, no entanto, contrariada por algumas nomeações de 

personagens secundárias que, por oposição à dos protagonistas, apresentam um nome 

extenso, qualificado, em alguns casos, com vários apelidos, como por exemplo: o 

capitão Lopo Gravinho de Caminha, o sô Humberto Martins ou o comandante Henrique 

Dias (Rios), numa proporção inversa ao papel diegético que lhes é atribuído. Os 

narradores luandinianos expressam em várias ocasiões a importância que atribuem à 

nomeação, dando conta da carga simbólica que uma designação carrega e da extrema 

dificuldade que por vezes se sente em encontrar a forma justa e correcta de identificar 

ou se dirigir a alguém. Assim, quando o capitão do navio trata o narrador ternamente 

por Ŗrapazŗ (Rios: 25, 33) ou Ŗřpaz!ŗ (Rios: 33, 36), retomando uma prática de 

tratamento muito popular nas aldeias portuguesas, este retorque Ŗnão sou rapaz, sou o 

senhor Kapapaŗ (Rios: 37), reconhecendo naquela designação uma das marcas da 

opressão colonial. Mais tarde, quando se junta aos guerrilheiros na mata, escolhe para si 

outro nome: ŖEu, Kene Vua, guerrilheiroŗ (Rios: 21). A adopção de um novo nome, 

num acto de auto-(re)nomeação, está intimamente relacionada com a viagem efectuada 

pelo protagonista pelo Cuanza e suas margens, e resulta da tomada de decisão ditada 
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pela crescente consciência política do protagonista. Na trajectória de Kapapa 

reencontramos uma das mais importantes metáforas do percurso iniciático e 

consequente processo de individuação das estórias da tradição oral, que surge, no 

entanto, subvertida já que, ao invés de receber um novo nome dado pelo ancião, é ele 

próprio que se renomeia, levando mais longe o seu intento de autodeterminação.  

Ao deixar o barco do comandante português, ao embrenhar-se pelo espaço 

primordial do rio e das suas matas até chegar ao mato, o protagonista deixou de ser o 

Ŗrapazŗ para assumir nova(s) e plena(s) identidade(s), ostensivamente verbalizada(s): 

Ŗsou o senhor Kapapaŗ e mais tarde ŖEu, Kene Vua, guerrilheiroŗ, numa reactualização 

(que adjectivaríamos de Ŗrevolucionáriaŗ) dos ritos iniciáticos da cultura tradicional 

angolana. O acto de nomear assume-se, pois, como a marca de integração numa nova 

ordem e da assunção de novos valores, mas igualmente de um novo direito, tal como 

explica Kapapa: ŖPortanto, visto os outros e os factos, sem mais considerandos, eu quis 

determinar meu direito: promoção no nome, mudarŗ (Rios: 51).  

Como veremos no final deste trabalho, o capítulo ŖEu, o Kapapaŗ (Rios: 1001-

126) retoma, apenas com algumas diferenças, a pequena narrativa intitulada Kapapa, – 

Pássaros e Peixes (1998). Ora esta questão interessa-nos neste momento, porque na 

versão de 1998 o narrador problematiza explicitamente a assunção de um outro nome, 

afirmando: ŖPeregrino do meu nome, ganhei direito de recusaŗ (Kapapa: 50). O 

comentário do narrador, proferido no final da sua jornada, atesta a relação inequívoca 

entre a nomeação e o poder de acção revolucionária, como se a capacidade de agir e de 

resistir estivesse condicionada por uma nova forma de nomear. Por outro lado, dá 

igualmente conta do percurso físico que o levou do barco para a mata, assim como do 

percurso iniciático do protagonista, da demanda empreendida que transformou o 

Ŗrapazŗ em ŖKapapaŗ (nome que lhe dera o avô) e finalmente em ŖKene Vuaŗ, cada 
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uma das designações correspondendo a um grau na escala de tomada de consciência 

política. O facto de usar os dois nomes, a par de outros aspectos diferenciadores, que se 

prendem com o afastamento das práticas tradicionais angolanas (falar português, não 

comer com as mãos, ou barbear-se), vale-lhe a crítica sarcástica dos companheiros de 

guerrilha, que mostram manifestas dificuldades em compreender as suas atitudes: ŖQue 

eu, o Kene Vua ou o Kapapa ou lá o que era da merda da cidade, só podia mesmo ser 

traidorŗ (Rios: 44).  

Também Mais-Velho faz referência ao dilema de não conseguir encontrar a 

forma correcta de identificar, que expressa, por exemplo, quando põe em paralelo a 

nomeação de duas mulheres Ŕ a mulher ilegítima de seu pai, que aprendeu a respeitar, e 

a sua mãe: 

 

Não quero falar o teu nome, Mãe-Negra, porque não ia ter papel para te 

nomear e se digo Estrudes para a minha mãe é porque a maneira como lhe digo faz 

não ser dela só, mas milhares de outras que as professoras corrigem nos meninos: 

― Gertrudes! 

E se eu dissesse: Ngongo, Lemba, se eu dissesse Kukiambe ou Kibuku, 

iam aparecer logo-logo a emendar, ralharem no teu menino Mais-Velho: Ŗnão há 

nomes de pretos; o nosso programa é de civilização e progresso!ŗ (NM: 129) 

 

Há nos dois casos uma recusa da convencional nomeação individualizada e 

individualizadora (aquela que é própria a uma pessoa e que a torna distinta de outra), 

que se consubstancia no primeiro caso pela adopção de uma designação genérica e 

mítica, ŖMãe-Negra,ŗ e no segundo caso pela corruptela popular do nome Gertrudes. A 

designação Estrudes, por ter sido objecto de apropriação e reinvenção adulterada pelo 

povo, assume um carácter indefinido e global, designando Ŗmilhares de outrasŗ 
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mulheres, que partilham com a mãe de Mais-Velho um mesmo estado de alienação e 

exploração. No excerto citado é ainda relevante a tentativa ideológica de apagamento 

das marcas de angolanidade, reiteradamente exercida pela instituição escolar, que recusa 

as designações autóctones, consideradas entraves ao desenvolvimento e Ŗprogressoŗ de 

Angola. É numa atitude de desafio ao poder colonial e de intervenção política que Mais-

Velho desfia um rosário de nomes angolanos como se de uma breve ladainha se tratasse, 

a mesma que reencontramos na escolha do nome que o identifica e com o qual se 

identifica: Mais-Velho. Nele ressoam os ecos da ancestralidade africana, na recuperação 

da figura do velho sábio, o griot, a quem cabe a tarefa primordial de guardião da 

tradição. Mas, ao mesmo tempo, a expressão dessa ancestralidade recorre à língua 

portuguesa para se identificar, num curioso fenómeno de cruzamento de diferentes 

tradições.  

Esta questão apresenta, no entanto, contornos paradoxais em Nós, os do 

Makulusu, assumindo-se sobretudo como uma subversão da figura secular africana. No 

romance em apreço, Mais-Velho, o narrador da história, não é um respeitável ancião 

sabedor do mundo, é o filho primogénito da família de colonos portugueses que foi para 

Angola em busca de melhores condições de vida. O nome pelo qual é conhecido 

herdou-o da sua condição de filho mais velho do casal, transformando-se o descritivo 

circunstancial Ŗmais velhoŗ em designação nominal ŖMais-Velhoŗ, dando origem a uma 

expressão de sentido ambíguo, que atinge o paroxismo na expressão Ŗteu menino Mais-

Velhoŗ (NM: 130). O silenciamento do nome português do narrador, que em nenhum 

momento é referido, expressa e confirma o desejo de apagar do seu legado essa parte da 

sua existência por ele considerada menor, numa exibição da sua diferença (Bhabha, 

2007: 125). O modo de representação da identidade do narrador é pois manifestação do 

Ŗjogo das Řnacionalidadesřŗ tal como o apresentou Bhabha, em que a escolha de um 
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nome expressa a passagem, ou atravessamento da Ŗfronteiraŗ entre Ŗa Lei e o desejoŗ 

(Bhabha, 2007: 124-125). Para o narrador, o nome do desejo é Mais-Velho, o nome da 

Lei, qualquer que ele seja (e a indefinição veiculada pela omissão reforça a sua 

abrangência), é português.  

Do ponto de vista da efabulação, a assunção de um nome com uma carga 

simbólica tão pronunciada confere, desde logo, à personagem uma credibilidade 

enraizada na mais profunda tradição africana: a importância atribuída ao idoso como 

guardião do conhecimento, de que a muito citada intervenção de Amadou Hampâtê Bâ 

na UNESCO dá testemunho: ŖEn Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque 

qui brûleŗ. Ao adoptar o nome de Mais-Velho, o narrador recupera o papel do velho 

contador de histórias, testemunha e repositório da tradição que lega à posteridade, sendo 

a sua narração validada pela competência e sabedoria, apanágio do griot
28

. Transmitir às 

gerações futuras as lutas pela independência de Angola é, pois, um imperativo para 

Mais-Velho porque, como constata, de ŖNós, os do Makulusu, só eu resteiŗ (NM: 111). 

Por duas ocasiões, a função de condutor do grupo recai noutra personagem que recebe 

momentaneamente a designação de mais-velho, o que diz bem da importância dessa 

figura para os quatro rapazes. Assim, é Paizinho quem procede aos rituais da 

demarcação de territórios, na eterna disputa com os do Bairro Azul, por isso Ŗvira mais-

velho, recita as palavras rápidas, quimbundasŗ (NM: 47). Também Maninho, na 

designação do seu irmão, Ŗnunca será mais-velhoŗ (NM: 83), porque a morte o colherá 

dentro de pouco tempo. Contrariamente às ocorrências em que a expressão designa o 

protagonista, nestes dois casos o termo surge grafado com minúsculas iniciais, o que 

indicia uma função claramente qualificativa. 

                                                 
28

 Sobre esta questão veja-se Padilha (2005a); Pinto (2003). 
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A designação das personagens de A Gloriosa Família, Nação Crioula e A 

Conjura apresenta uma característica comum, que se prende com o facto de grande 

parte dos nomes serem conhecidos da maioria dos leitores, porque designam 

personagens referenciais ou populares criações literárias. Já tivemos ocasião de realizar 

um estudo mais aprofundado das personagens em capítulos anteriores. Queríamos 

entretanto sublinhar como deste conjunto se exceptua, como referimos, o narrador de A 

Gloriosa Família. O estado de excepção deste narrador, anteriormente mencionado, 

estende-se também ao modo peculiar de nomeação, ou antes de não nomeação. A voz 

que se faz ouvir por ser inominada e fazer parte do grupo dos explorados (os outros 

angolanos que intervêm na história Ŕ a família do Mani-Luanda e Thor, o príncipe feito 

escravo Ŕ pertencem ou pertenceram a grupos privilegiados também eles exploradores 

dos mais desfavorecidos) adquire um valor metonímico, surgindo como porta-voz do 

povo dominado.  

No caso das personagens de O Desejo de Kianda, encontramos dois modos 

antagónicos de nomear, que correspondem à estruturação igualmente bipartida da 

narrativa (objecto de análise no capítulo II. 1). À semelhança da efabulação construída 

em dois níveis narrativos (o primeiro mais próximo da crónica, o segundo de pendor 

mítico), também a designação das personagens principais é sustentada por pressupostos 

diferentes, consoante pertençam a uma ou outra história: a da queda dos prédios ou a da 

lagoa do Kinaxixi. Assim, no primeiro caso, temos o casal que vive na capital segundo 

os modelos de vida europeus. As tradições angolanas deixaram há muito de fazer parte 

da existência destas famílias, e os seus nomes (próprio e apelido) reflectem as 

influências recebidas e deixadas pelo colonizador. Ele chama-se João Evangelista
29

, 

fazendo jus à Ŗlinhagem religiosaŗ (Kianda: 7) legada pelo avô, que se converteu ao 

                                                 
29

 Veja-se nota   do capítulo II.3. 
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cristianismo, a religião do colonizador, tornando-se pastor protestante. João Evangelista 

casou com uma jovem ateia, Carmina, conhecida pelo seu difícil e mau carácter, que lhe 

valeu a alcunha de Cara de Cu, apodo amplamente confirmado pelas práticas de 

corrupção e autoritarismo de que a narrativa dá conta. O casamento entre estes dois 

seres tão radicalmente opostos assume desde logo um cunho simbólico (extensível 

como já vimos à totalidade da obra), manifestando a união entre dois universos 

aparentemente antagónicos da sociedade angolana. Há da parte de Carmina uma 

propensão para subverter hábitos e tradições, quer sejam da cultura tradicional angolana 

Ŕ recusa o alembamento, admitindo-o apenas em relação ao seu futuro marido (Kianda: 

13) Ŕ, quer das práticas instituídas pelos colonos, de que se apropria e que utiliza contra 

os seus serviçais. Tal como faziam as senhoras coloniais, também Carmina muda o 

nome das suas empregadas, numa atitude de prepotência e desrespeito pelos subalternos 

(Kianda: 65). Subverte igualmente as designações sobre as quais se alicerçam as 

relações imperais; para Carmina a centralidade reside em Angola e por isso deveria ser 

considerada a Metrópole, em oposição ao território ultramarino lusitano (Kianda: 32-

33), limitando-se assim apenas a substituir uma lógica imperial por outra. Todas estas 

atitudes da mulher, que podemos aproximar de uma caricatura da postura metodológica 

que Abdala Junior designa como descentramento
30

 (Abdala Junior, 1995: 17), 

surpreendem João, que constata incrédulo: ŖEstranha Carmina com as suas 

contradiçõesŗ (Kianda: 65). 

                                                 
30

 Por descentramento o teórico brasileiro refere-se a uma nova atitude que, na sua opinião, os países 

considerados periféricos devem de assumir, ou seja, a necessidade da alteração da perspectiva a partir da 

qual os países olham para a sua cultura, afirmando, em jeito de desafio, Ŗé necessário, pois, que 

descentremos perspectivas: vamos pois observar as nossas culturas a partir de um ponto de vista próprio. 

[…] esse descentramento solicita a criação de uma teoria literária deslocalizada, com critérios próprios de 

valorŗ (Abdala, 1995: 17). Por seu turno, Mignolo fala em Ŗdescolonização epistémica e socialização do 

conhecimentoŗ referindo-se à necessidade de combater a crença segundo a qual a ciência ocidental, 

enquanto conhecimento e sabedoria, é superior às restantes (Mignolo, 2005: 632). 
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Ao invés desta antroponímia composta, as duas personagens centrais do segundo 

plano narrativo são identificadas apenas pelo nome: Cassandra, a menina que ouvia o 

canto de Kianda, e Kalumbo, o mais velho, que a inicia no conhecimento das tradições 

populares. Mais uma vez, Pepetela cria um par simbólico, que retoma uma das crenças 

que povoa o imaginário cultural angolano, segunda a qual a criança e o idoso ocupam os 

lados complementares do ciclo de vida no mundo terrestre, aqui unidos em busca da 

compreensão de um mito fundador da angolanidade. A simbologia alarga-se a vários 

domínios, antes de mais ao nome da menina, em que ressoam de imediato ecos da 

mitologia grega. As analogias entre a entidade mítica helénica e a menina angolana vão-

se precisando à medida que a história do misterioso canto é desvendada. Tal como a sua 

homónima grega, Cassandra consegue ouvir vozes que, não pertencendo ao mundo 

tangível, são ininteligíveis para as restantes pessoas, facto que lança o descrédito sobre 

os seus reiterados avisos de que ouvia um cântico vindo da lagoa. Assim como 

Cassandra não conseguiu convencer os troianos da devastação eminente da cidade, 

também a menina angolana não logra salvar Luanda da destruição, porque ninguém 

soube reconhecer nas suas informações a voz da tradição popular, ninguém soube 

perpetuar e respeitar as crenças seculares. Por outro lado, a personagem de Pepetela 

simboliza a esperança que ainda existe de salvar Angola do desgoverno em que a guerra 

colonial e as lutas civis do pós-guerra lançaram o país, preconizando o regresso a modos 

de vida integradores da tradição africana como único meio de organização do caos. A 

ordem cosmogónica é reposta quando a lagoa, espaço sagrado da divindade angolana, se 

transforma em caudaloso rio, que corre livre pelas avenidas da capital em direcção ao 

mar, destruindo na sua passagem a ponte, marca do tempo do colonialismo. O 

ressurgimento de Kianda e da sua lagoa simboliza a reposição da ordem primordial da 

natureza, desregulada pela intromissão europeia. No entanto, não deixa de ser 
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significativo que o autor recorra a um mito da civilização europeia para apelar ao 

respeito e salvaguarda das tradições populares angolanas, sobretudo se tivermos em 

conta que toda a intriga se constrói em torno da condenação do desconhecimento das 

tradições angolanas e da influência nefasta do modo de vida europeu.  

Embora de forma mais velada, também Pepetela recorre à figura do velho 

contador de histórias para nos transmitir a narração do desejo de Kianda. A 

identificação do narrador é referida num único momento, quando constata ter atingido a 

velhice: Ŗreconheço agora, com a inútil sabedoria da velhice. Inútil, porque é como o 

cântico, só se ouve tarde demaisŗ (Kianda: 35). A observação assume particular 

importância do ponto de vista da construção efabulativa por dois motivos essenciais. 

Antes de mais, porque recupera um dos mais importantes símbolos da cultural 

tradicional, mas também porque essa circunstância dá origem a que a história narrada 

seja atingida pela credibilidade e sabedoria do contador tradicional. 

Desta forma, parece-nos ser uma evidência que o processo de nomeação das 

personagens, em particular em Luandino mas também nos casos anteriormente citados 

de Pepetela, referenciadas simplesmente por uma designação genérica ou pelo nome, 

sem a junção de apelidos, imprime às suas histórias um carácter mais abrangente, 

deslocando-as do particular para o geral, do individual para o colectivo e universal 

retomando uma prática das narrativas orais tradicionais. Mais do que identificarem uma 

determinada e concreta personagem da intriga, nesses casos, os nomes assumem um 

valor metonímico, remetendo para categorias sociais representativas dos vários 

elementos que compõem a nação, constituindo-se, por isso, como modos de apreender e 

interpretar a angolanidade. 

A miscigenação de culturas, que ao longo deste capítulo pretendemos apreender, 

constitui-se como uma das marcas da originalidade das obras em análise. No campo 
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arado do solo textual europeu, na feliz expressão de Laura Padilha, os autores angolanos 

lançaram as sementes da tradição angolana tornando o discurso romanesco singular 

porque nele se Ŗtematizam e absorvem, recriados, […] os intertextos das poéticas e 

tradições oraisŗ (Leite, 2005: 151), numa recriação da herança europeia que se 

concretiza como uma forma de sobrevivência de memórias ancestrais.  
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2. Língua, discursos e representações 

 

 

À demanda identitária de indivíduos ou de comunidades estão íntima e 

indubitavelmente associadas as escolhas linguísticas empreendidas. A língua constitui-

se como um poderoso factor de identidade, na medida em que Ŗé portadora de uma 

herança, veículo e parte integrante de uma tradição, retrato e património cultural de uma 

comunidade. Fixada na escrita ou transmitida oralmente de geração em geração, ela é 

instrumento de afirmação pessoal e colectivaŗ (Marques, 2005: 605). Inocência Mata, 

num estudo onde analisa as marcas estéticas decorrentes da condição pós-colonial, 

considera que o modo como o escritor africano trabalha e se posiciona na língua 

portuguesa é uma dimensão importante da pós-colonialidade na escrita africana (Mata, 

2003: 62). Em contexto pós-colonial, como observa Moura, a opção por uma ou outra(s) 

língua(s) Ŕ a trazida pelo colonizador ou as de raiz local Ŕ é uma questão 

particularmente premente, uma vez que o escritor se vê obrigado a pensar sobre a 

língua, a decidir em que língua relatar as suas histórias, confrontado que está com a 

necessidade de escolher um idioma (Moura, 1999: 71). Entre a recusa da norma da 

língua imperial, procedimento que Ashcroft, Griffiths e Tiffin designaram por Ŗab-
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rogaçãoŗ
1
 e a postura antagónica que consiste na Ŗapropriação

2
 do legado linguístico do 

colonizador, uma grande variedade de atitudes é tomada pelos escritores (como as obras 

do nosso corpus o atestam).  

Na escolha de uma língua inscreve-se inevitavelmente uma dimensão ideológica, 

à qual estão subjacentes opções políticas, que reflectem complexos jogos de poder
3
, 

como observaremos ao longo deste capítulo. Ao problematizar o conceito de 

comunidade imaginada, Anderson destacou o papel da língua na construção identitária 

da nação, observando que os novos estados nascidos de desagregações de impérios têm 

Ŗcaracterísticas muito próprias [...] um grande número dessas nações (sobretudo não 

europeias) adoptaram línguas oficiais europeiasŗ (Anderson, 2005: 157). Ora, em 

Angola (à semelhança do que ocorreu nas outras ex-colónias portuguesas), a opção pelo 

português não foi tomada sem grandes e acaloradas discussões internas
4

. Como 

Anderson constatou, na esteira de Renan, a nação é uma comunidade imaginada, cuja 

criação apenas se torna possível se existir a capacidade de Ŗoublier bien des chosesŗ 

(Renan: 1882). Julgamos que essa capacidade de esquecimento teve necessariamente de 

presidir também à escolha do português para língua oficial de uma ex-colónia 

portuguesa. A tensão dialéctica que subjaz a essa escolha está enunciada de modo 

                                                 
1
 É a seguinte a definição apresentada por estes autores: Ŗabrogation refers to the rejection by post-

colonial writers of a normative concept of Řcorrectř or Řstandardř English used by certain classes or 

groups, and of the corresponding concepts of inferior Řdialectsř or Řmarginal variantsř. […] In arguing for 

the parity of all forms of English, abrogation offers a counter to the theory that use of colonialistřs 

language inescapably imprisons the colonized within the colonizerřs conceptual paradigmsŗ. (Ashcroft et 

alii, 1998: 5). 
2
 O termo Ŗappropriaçãoŗ é, segundo os mesmos autores, Ŗused to describe the ways in which post-

colonial societies take over those aspects of the imperial culture Ŕ language, forms of writing, film, 

theatre, even mode of thought and argument such as rationalism, logic and analysis Ŕ that may be of use 

to them in articulating their own social and cultural identities. […] By appropriating the imperial 

language, its discursive forms and its modes of representation, post-colonial societies are able, as things 

stand, to intervene more readily in the dominant discourse, to interpolate their own cultural realities, or 

use that dominant language to describe those realities to a wide audience of readers.ŗ (Ashcroft et alii, 

1998: 19-20). 
3
 Veja-se também Cabral (1974). 

4
 Sobre esta questão Agualusa observa que Ŗa língua portuguesa [se] enraizou em Angola, após a 

independência, com uma rapidez absolutamente extraordinária, devendo ser já o principal idioma materno 

dos angolanos, mas isso fez-se de forma brutal e implicou resistências.ŗ (Agualusa, 2005). 
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lapidar na declaração de Boaventura Cardoso (à época embaixador de Angola em Paris): 

Ŗle portugais, qui durant des siècles a été un symbole de domination coloniale, sřest 

converti de nos jours en une langue de libertéŗ (Cardoso, 1994: 5). Na mesma linha de 

pensamento se enquadra a citação seguinte do moçambicano Nelson Saúte, para quem o 

português é simultaneamente Ŗlíngua do sofrimentoŗ e Ŗlíngua da libertaçãoŗ. Diz 

Saúte: 

 

A língua do colonizador, a língua da dominação, a língua do opressor, a língua 

do sofrimento e de todas as sequelas que esse processo que está inscrito nos 

tomos da história como o império português foi Ŕ por vingança xicuembos e por 

ironia do destino Ŕ a língua da libertação. (Saúte, 1993: 74) [sublinhado nosso] 

 

Sendo a língua uma das noções fundamentais de identificação identitária, Ŗsigno 

privilegiado de identidadeŗ (Lourenço, 1999: 121), a escolha da língua do colonizador 

abre forçosamente feridas ainda mal cicatrizadas causadas pela opressão colonial a que 

os povos estiveram submetidos. Nessa escolha travam-se argumentos contraditórios, 

fruto de uma tensão dialéctica entre diferentes fundamentos de natureza pragmática e 

emotiva, entre variáveis razões políticas e económicas e motivos éticos e morais. Assim, 

Costa Andrade, defensor da utilização do português, justifica a sua opção tentando 

desmontar os argumentos dos opositores a essa escolha. Diz o crítico: 

 

O escritor angolano, usando o português, não se alienou. Serviu-se de um 

instrumento do adversário contra ele. 

Agostinho Neto, Jacinto, Luandino, Arnaldo Santos, Cardoso e tantos 

mais, não são escritores despersonalizados nem alienados, são combatentes 

lutando com as armas imediatamente possíveis. 
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A arma hoje usada pelos nossos escritores é exactamente aquilo que o 

colonialista depreciativamente chamava há anos o Ŗlinguajar dos criadosŗ. 

É a língua nova de raiz polivalente que abre a primeira porta da nossa 

independência semântica. (Andrade, 1980: 51-52) 

 

Esta afirmação está marcada por ideários políticos, próprios do rescaldo de uma 

guerra que conduziu à independência. No entanto, parece-nos particularmente 

interessante porque o autor enuncia a principal tese dos contestatários (o uso do 

português como um factor de alienação) para a refutar. Este argumento é utilizado com 

objectivos radicalmente opostos por vários intelectuais dos quais se destacam, como 

anteriormente enunciamos, duas vozes distantes no tempo e no espaço, mas próximas na 

mensagem, a do martinicano Fanon (1952) e a do queniano Wa Thiongřo (1987). Ao 

contrário de Andrade, Fanon e Wa Thiongřo reivindicam o uso das línguas nativas na 

escrita literária, por serem as únicas capazes de dar conta da cultura dos respectivos 

povos porque, como Fanon observa, Ŗun homme qui possède le langage possède par 

contrecoup le monde exprimé et impliqué par ce langageŗ (Fanon, 1952: 14), dando 

desta forma voz ao princípio segundo o qual a língua determina a visão do mundo. 

Por outro lado, pela argumentação de Costa Andrade perpassa um certo olhar 

(voluntariamente?) redutor que é lançado sobre a produção literária angolana, citando 

apenas autores que utilizam o português mais mesclado com as línguas nacionais, 

identificado através da expressão Ŗo linguajar dos criadosŗ, descurando citar escritores 

cuja escrita se mantém mais próxima da norma europeia. A generalização parece-nos 

abusiva: a arma, a existir
5
, não se restringe a uma única variante linguística, aquela que 

                                                 
5
 Entre os que contestam esta forma de perspectivar o uso do português em Angola encontra-se Agualusa, 

que tece os seguintes comentários: ŖGrandes vultos da intelectualidade angolana, como os escritores 

Pepetela e Luandino, chegaram a referir-se à língua portuguesa, em diversas entrevistas, como um Ŗtroféu 

de guerraŗ. A mim parece-me uma expressão bastante infelizŗ (Agualusa, 2008b). 
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apresenta maiores desvios à norma europeia, encontrá-la-emos antes nas diversas 

realizações discursivas inclusive naquelas que se mantém mais próximas da norma 

europeia. Vislumbra-se nas observações de Costa Andrade uma controversa 

hierarquização que parece alicerçar-se em juízos de valor acerca das várias variantes da 

língua, numa clara e de alguma forma compreensível valorização do Ŗlinguajar dos 

criadosŗ. A contestação do poder imperial, que perpassa no comentário de Andrade, é 

ainda acentuada pela apropriação subversiva da expressão colonialista, numa inversão 

dos seus valores semânticos, perdendo o cunho pejorativo para adquirir conotações 

valorativas.  

Não obstante este reparo, não podemos deixar de verificar que a utilização do 

português por parte de escritores oriundos dos territórios colonizados se tornou, ainda 

durante a ocupação colonial, numa poderosa forma de luta contra o poder imperial
6
. A 

língua que serviu como instrumento de dominação imperial
7

 transformou-se em 

vigoroso instrumento de revolta contra o poder colonial. É mantendo o mesmo registo 

reactivo que Costa Andrade explicita a utilidade do uso do português: ŖTrata-se aqui de 

uma forma de combate, de penetração no seio das posições inimigas e facilitar ao 

mundo de hoje a tarefa imediata de nos entender. Não temos complexos pelo uso do 

português na nossa pátria africanaŗ (Andrade, 1980: 26). O argumento segundo o qual o 

uso do português permite uma mais ampla divulgação, facilitando desse modo a difusão 

da mensagem contestatária dos escritores, é recorrente e consensual. Por seu turno, 

Manuel Jorge encontra uma proficuidade diferente na escolha política da língua 

portuguesa como língua nacional. Segundo este estudioso, o português permitiu excluir 

                                                 
6
 Esta circunstância explica a perseguição de escritores e a apreensão das suas obras por parte da polícia 

política, quer em Angola quer em Portugal continental. Foram vários os intelectuais perseguidos por 

questões políticas, entre os quais Luandino Vieira, que escreveu grande parte da obra no Tarrafal, onde 

esteve preso durante 14 anos.  
7
 Como anteriormente referimos, para poder aceder à condição de assimilado, os angolanos tinham de 

fazer prova, entre outras condições, do domínio da língua portuguesa.  
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registos tribalistas considerados atentatórios ao principal objectivo instituído pelo poder 

político do pós-independência, a unidade nacional, presente no slogan Ŗum só povo, 

uma só naçãoŗ
8
. São os seguintes os argumentos de M. Jorge:  

 

Num país em que a diversidade linguística é uma fonte de instabilidade e de 

confrontações entre as diversas etnias, a existência de uma língua comum, supra-

étnica, aparece como um elemento de aglutinação da Nação. Essa língua é o 

português falado em Angola, nascido, não de uma deformação do português, 

mas de uma ... reinvenção da língua. (Jorge, 2006: 9) 

 

As inúmeras declarações produzidas para explicitar a escolha da língua do 

colonizador para língua oficial não só de Angola como das restantes ex-colónias 

portuguesas mostram bem a controvérsia que esta questão suscitou e suscita ainda. 

Como observa Eduardo Lourenço, Ŗa língua não é um instrumento neutro, um factor 

contingente de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais 

do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência 

nacional se fazem „pátria‟ŗ (Lourenço, 1999: 122) [sublinhado nosso]. A afirmação da 

diferença enquanto elemento fundador da construção identitária de um povo é 

igualmente realçada por Ruy Duarte de Carvalho, que constata: ŖPara um país africano a 

afirmação de uma identidade cultural, estrategicamente indispensável ao exercício de 

poder, passa obrigatoriamente pela afirmação de uma diferençaŗ (Carvalho, 1989: 22). 

Ora, a questão premente que se coloca é de encontrar o modo de construir e verbalizar 

essa diferença fazendo-o através da língua que tentou anulá-la, transformando o 

                                                 
8
 Sobre esta questão veja-se o capítulo I. 2 deste trabalho. 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
289 

    

 

instrumento de unificação imperial num meio de distinção nacional
9
. Veremos ao longo 

deste capítulo que a tessitura identitária angolana, na sua realização textual, se 

concretiza pelo recurso a estratégias discursivas diversas, que como observa Laura 

Padilha não se restringem apenas a mudanças ao nível fónico, atingindo o corpo 

sintáctico e morfológico da língua (Padilha, 2005c: 21), em que se espelham diferentes 

concepções e pontos de vistas, em suma, modos peculiares de dizer o mundo.  

A escolha do português/língua oficial de Angola obedece a uma Ŗassunção 

consciente de cidadaniaŗ (Saúte, 1993: 75), sendo além disso consciente a apropriação 

singular que dela é feita. A língua portuguesa de Angola combina o português-padrão e 

formas espontâneas da oralidade do povo de Angola, daí resultando um português 

angolanizado
10

, ou Ŗmussecadoŗ (NM: 63). A entrada na língua portuguesa de outras 

formas de representação oriundas das matrizes simbólicas africanas cria uma nova rede 

de conhecimentos e pertenças, que como observa Ruy Duarte de Carvalho proporciona 

a criação de um espaço de mútuas influências:  

 

Se é verdade que ao traduzir e adaptar, para a minha língua, fontes da expressão 

oral africana, eu lhe transferi a marca da minha própria linguagem poética, 

também é sem dúvida verdade que, ao fazê-lo, eu estaria introduzindo as marcas 

de um imaginário Outro na própria língua portuguesa. (Carvalho, 1995: 75) 

 

Ruy Duarte de Carvalho coloca de forma premente a questão das contaminações 

a que fizemos referência no capítulo anterior, enunciando a condição eminentemente 

mestiça da língua, que na rasura de fronteiras e limites constrói Ŗum espaço de diferença 

                                                 
9
 Recordamos aqui o comentário incisivo e irónico de Agualusa que constata, reportando-se à situação de 

Angola, que Ŗo sucesso da língua portuguesa pode ser medido por um divertido paradoxo: é em português 

que o português é atacadoŗ (Agualusa, 2006a: 4). 
10

 Num estudo sobre a escrita de Boaventura Cardoso, Carmen Secco designa esta nova forma de 

expressão, esta recriação linguística, como uma Ŗfala angolanamente faladaŗ (Secco, 2001: 12).  
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e re-invençãoŗ (Sepúlveda, 2000: 213). Como teremos ocasião de verificar mais adiante 

neste capítulo, a mestiçagem linguística é ainda intensificada pela presença de outras 

línguas (fenómeno a que Moura atribui a designação de heterolinguismo
11

), 

intensificando o fenómeno de disseminação de influências culturais.  

Luanda é, desde muito cedo, uma cidade bilingue, onde não só os angolanos se 

exprimem em português mas onde também os colonos falam quimbundo. O bilinguismo 

em espaço colonial tem suscitado diversas e por vezes antagónicas percepções. Memmi 

terá sido porventura uma das vozes mais críticas da coexistência entre a língua do 

colonizador e a(s) do colonizado, não hesitando em considerar o bilinguismo Ŗum 

drama linguísticoŗ na medida em que o colonizado, possuindo duas línguas, participa 

em dois universos culturais que vivem em constante conflito (Memmi, 1966: 145-146). 

No entanto, Memmi reconhece a indispensabilidade de o colonizado conhecer a língua 

do colonizador, sob pena de ser relegado à condição de estrangeiro do e no seu próprio 

país. Ao invés desta tese, que dá preferência a uma versão de conflito de línguas, os 

autores das obras do nosso corpus parecem sublinhar uma posse partilhada da língua 

portuguesa, na esteira, aliás, das observações de Eduardo Lourenço. Num ensaio muito 

citado, Lourenço considera que Ŗa língua inventa o povo que a falaŗ (Lourenço, 1999: 

121) porque, como explica, Ŗninguém é seu Řproprietárioř, pois ela não é objecto, mas 

cada falante é seu guardiãoŗ (Lourenço, 1999: 124).  

                                                 
11

 Utilizamos aqui o conceito apresentado por Moura. Este autor considera o bilinguismo um mito, 

argumentando que um texto é raramente uniforme do ponto de vista da língua, verificando-se a par da 

existência de vários níveis e diversos estratos históricos da língua principal o empréstimo de expressões 

ou até citações de outras línguas. Por isso considera que a diglossia ou poliglossia ao invés de ser 

excepção, como defendem Ashcroft, Griffiths e Tiffin (1989: 39), é a regra, concluindo que Ŗje désignerai 

cette présence de divers idiomes, cette pluralité langagière, par le terme dřhétérolinguismeŗ (Moura, 

1999: 73- 74).  
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Esta questão da não propriedade da língua é um tema recorrente na produção de 

Agualusa
12

. Assim, num curioso conto
13

, próximo da fábula, paradigmaticamente 

intitulado ŖOs donos da línguaŗ, reencontramos uma nova defesa desta sua tese. Por 

interpostas personagens, os animais da floresta (todos defendem a partilha da língua à 

excepção do cão), é reiterada a mensagem fulcral da narrativa, segunda a qual nenhuma 

espécie do reino animal se pode outorgar o direito de ser dono da língua, como 

pretendia fazer o Senhor Cão, que orgulhosa e prepotentemente declara: Ŗo que nós, 

cães, não conhecemos, não existe; o que não tem nome não existeŗ. Contrariamente ao 

Senhor Cão, que se via Ŗcomo o legítimo proprietário da falaŗ, a Senhora Sucuri 

argumenta que Ŗa língua pertence a todos [...] da mesma forma que um rio constrói o 

seu caminho e depois é ele esse caminho, assim nós fazemos uma língua e a seguir ela 

nos refazŗ (Agualusa, 1998: 103). A mensagem é clara e bem ilustrativa do ideário 

patente nas obras de que neste trabalho empreendemos a leitura: a língua trazida pelos 

portugueses é agora também pertença dos povos por eles colonizados, sem que 

nenhuma nação possa reclamar ser seu legítimo proprietário, visto que cada uma dela se 

apropria e a transforma.  

É este processo de metamorfose e transformação histórica e linguística que 

inúmeros escritores tentaram apreender. Assim, o moçambicano Mia Couto, referindo-

se ao seu trabalho de criação, fala numa língua reinventada, afirmando Ŗo que me 

apaixona na língua portuguesa é o quanto ela pode deixar de ser portuguesa, o quanto 

                                                 
12

 A questão da utilização da língua portuguesa em Angola e pelos angolanos é com idêntica veemência e 

com igual argumentação defendida quer pelo autor/cidadão, quer pelas personagens por ele criadas. 

Aquando da realização de uma palestra em Bruxelas, Agualusa considerou que Ŗa língua portuguesa é 

uma construção conjunta de todos os seus falantes Ŕ tem sido assim desde sempre. Acredito que a 

contribuição de Angola para a renovação e a afirmação internacional da língua portuguesa será no futuro 

cada vez mais importanteŗ (Agualusa, 2008b).  
13

 Neste conto ecoam reflexões proferidas por Eduardo Lourenço, que num ensaio datado de 1992 

(Lourenço, 1999: 121-124) defende igual tese, apresentando os mesmos argumentos. 
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ela pode ir para além dos seus próprios limitesŗ (Couto, 2007: 26). Do lado angolano, 

Ondjaki, na mesma linha de pensamento, argumenta que  

 

depois da Língua conquistadora, a Língua conquistada virou raiz reprodutora Ŕ 

arma e fogo artificial; embrião e simultânea gravidez.  

E é sabido pelos mais-velhos que uma língua grávida pode parir culturas, 

cores novas e contornos imprevisíveis em pessoas humanas. (Ondjaki, 2004) 

 

Ondjaki criou uma sugestiva e feliz metáfora para dar conta da capacidade 

criadora da língua, pelo viés de uma analogia entre a mulher geradora de vida e a língua 

criadora de cultura. A metáfora remete-nos para uma problemática fulcral: a aptidão da 

língua para dar substância e corpo a construções identitárias, ou seja, a sua capacidade 

de gerar culturas.  

Como anteriormente referimos, não só o bilinguismo mas também o 

plurilinguismo são uma realidade em Luanda, surgindo retratada em inúmeros passos 

dos romances do nosso corpus. Na esteira de Moura, consideramos que a classificação 

dos tipos de discursos pós-coloniais apresentada por Ashcroft (1998: 39), tendo em 

conta o critério linguístico (monoglossic, diglossic, polyglossic), constitui um 

instrumento pouco pertinente de análise, uma vez que propõe categorias que devemos 

considerar excepcionais ou apenas meras hipóteses. Referimo-nos particularmente ao 

monolinguismo, que Moura considera ser um mito
14

. Ao invés de uma utilização 

                                                 
14

 Esta é, aliás, uma questão que parece consensual. Assim, uma década após a independência, Pilar 

Vasquez Cuesta, reconhecendo a ainda reduzida implantação do português em zonas rurais, considerava 

que Ŗo monolinguismo em línguas autóctones é hoje [1987] bastante raro, não só no centro das grandes 

cidades mas também nos musseques que as rodeiam onde se costuma alternar estas com um português 

tremendamente bantuizado, que em tempos coloniais era depreciativamente qualificado de pretoguêsŗ 

(Vasquez Cuesta, 1987: 16). Na mesma linha de pensamento se inscreve a afirmação de Agualusa que, a 

este propósito, relembra que Ŗimporta ainda referir que em todos os países de língua portuguesa, 

incluindo em Portugal, se falam outras línguas nacionaisŗ (Agualusa, 2005). 
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linguística única, assistimos antes a usos paralelos ou aglutinados de idiomas pelo 

mesmo indivíduo. Igual tese é defendida por Glissant, que considera que nenhum 

escritor pode escrever de forma monolingue, porque o acto de escrita pressupõe que o 

autor seja capaz de descobrir a estranheza intrínseca à sua própria língua (Glissant, 

1981: 554)
15

. Estas considerações remetem para uma questão que julgamos essencial e 

que se encontra exemplarmente enunciada por Wa Thiongřo no ensaio intitulado: 

ŖTranslated by the author: My life in between languagesŗ (Wa Thiongřo, 2009). Para 

além de retomar uma tese defendida alguns anos atrás (1987), a que fizemos referência 

no início deste capítulo, segunda a qual cada língua tem um modo próprio e único de 

organizar e dizer o mundo, Thiongřo introduz um novo e interessante conceito: o de 

tradução. Considera que a circunstância de escrever numa língua que não é a sua 

materna Ŗbecame a literary act of mental translationŗ porque, como explica, ŖI have 

always lived in translationŗ (Wa Thiongřo, 2009: 18), não só de línguas mas igualmente 

de culturas. Esta argumentação conceptual aproxima-se muito da apresentada por 

Salman Rushdie que, referindo-se à sua condição de escritor que escreve numa língua 

que não é a sua materna, observa Ŗhaving been born accross the world, we are translated 

menŗ (Rushdie, 1992: 17). Neste contexto, tradução é muito mais do que o 

estabelecimento de equivalências entre línguas, numa viagem entre idiomas que se 

concretizada pelas constantes travessias de fronteiras linguísticas. As posições de 

Thiongřo e Rushdie remetem para um conceito de tradução tal como o entende 

Michaela Wolf: ŖTranslation can be interpreted as a strategy to consolidate the cultural 

Other, a process which implies not only the fixation of prevailing ideologies and of 

cultural filters but also the blocking of any autonomous dynamics of cultural 

representationŗ (Wolf, 2002: 188).  

                                                 
15

 Esta ideia é retomada e desenvolvida em Glissant (1996: 84). 
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O muito discutido conceito de tradução cultural é retomado, entre outros, por 

Ovidio Carbonell. Segundo o ensaísta,  

 

mesmo quando escritos na língua da antiga metrópole, estes textos revelam 

subtilezas que, de facto, pertencem a outro mundo: novos sentidos e novas 

conotações que constituem um sistema de significação diferente, Ŗhíbridoŗ. A 

tradução surge aqui a um nível diferente do da equivalência linguística. O 

sentido não se encontra localizado numa cultura de partida ou de chegada de um 

modo unívoco; pelo contrário, é criado continuamente num terceiro espaço 

cultural de conflitualidade e complexidades crescentes. (Carbonell, 2008: 72) 

 

A citação coloca em evidência a característica mestiça dos textos que, estando 

escritos na língua do poder colonial, dão conta de identidades, vivências e tradições 

culturais locais. A representação discursiva da nação realiza-se, pois, a partir de um 

espaço Ŗex-cêntricoŗ, ou antes, numa zona de contacto, tal como a define Mary Louise 

Pratt: ŖI use this term [the contact zones] to refer to social spaces where cultures meet, 

clash, and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of 

power, such as colonialism, slavery, or their aftermaths as they are lived out in many 

parts of the world todayŗ (Pratt, 1991: 33). Nessa zona de contacto, cabe ao escritor o 

papel fundamental de tradutor de língua e de cultura (Buescu e Duarte, 2007: 182), ou 

seja, estamos a lidar com Ŗmodos de interpretar o Outro, reescrevê-loŗ (Duarte, 2008: 

2). 

A escolha das línguas às quais os nossos autores vão buscar os empréstimos não 

é inocente, sendo antes portadora de grande potencial hermenêutico, constituindo-se 

como marca manifesta das pertenças ou influências sociais, civilizacionais e culturais do 

ser social por detrás do escritor. O caso paradigmático no âmbito deste trabalho é, 
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segundo julgamos, Agualusa, não pelo facto de as suas obras serem as mais 

representativas da transformação, ou antes, da transgressão inovadora da norma 

linguística Ŕ esse papel cabe indubitavelmente a Luandino e a ele regressaremos Ŕ, mas 

por transmitirem de modo mais evidente uma utilização das variantes da língua 

portuguesa por detrás da qual podemos ler um certo militantismo. 

Como referimos na primeira parte da nossa análise, Agualusa é assumidamente 

um escritor que alicerça a sua obra num diálogo cultural entre três espaços privilegiados 

da lusofonia: Angola, Portugal e Brasil. São esses os pontos cardeais linguísticos e 

culturais a partir dos quais se norteiam os textos agualusianos, que encontra na 

personagem de Vitorino Vaz de Caminha, Ŗum homem notável, nascido na Bahia mas 

que preferiu após a independência do Brasil continuar português em terras de Angolaŗ 

(NC: 37), um exemplo paradigmático daquilo que Isabel Pires de Lima considera ser o 

Ŗsentido utópicoŗ de Nação Crioula, que Ŗestá nesse ponto zénite de intersecção dos 

destinos das três nações crioulasŗ (Lima, 2000: 87). Como igualmente observa Paulo 

Oliveira, nesse romance constrói-se uma representação de um espaço nacional 

abrangente, constituído por Angola, Brasil e Portugal, onde Ŗo destino, de ser português, 

brasileiro e angolano, [é] o de transitar pelos três espaços como se fosse apenas umŗ 

(Oliveira, 2004: 99), uma incessante viagem, que se reflecte igualmente nas opções 

linguísticas do autor. 

O discurso, quer de A Conjura, quer de Nação Crioula, mantém-se sempre 

muito próximo da norma portuguesa europeia, apenas marchetado de vocábulos em 

quimbundo. As marcas da língua nacional africana que pontuam o texto têm uma 

natureza essencialmente funcional, quando não ilustrativa. No primeiro caso, permitem 

designar ambientes particulares, tradições, realidades ou objectos oriundos do universo 

angolano, para os quais o português não tinha designações, como ocorre, por exemplo, 
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na referência à rebita (NC: 23). No entanto, casos há em que a expressão em quimbundo 

parece ter como única função introduzir vocábulos africanos num discurso em 

português-padrão, como no seguinte exemplo em que o termo coração Ŕ realidade 

comum às duas culturas Ŕ, é substituído pelo seu equivalente em quimbundo sem que se 

perceba o motivo de tal opção: ŖUrbano de Castro, fidalgo briguento mas de boa 

muximaŗ (Conj: 46). Perpassa da utilização do quimbundo uma parca familiarização do 

autor com esse idioma, patente no desrespeito das regras gramaticais da língua nativa
16

. 

Assim, refere-se aos habitantes da ilha de Luanda através do pseudo-gentílico 

Ŗmaxiluandasŗ (Conj: 33), procedendo à formação do plural segundo a norma 

gramatical do português Ŕ acrescentando um Ŗsŗ à forma singular do nome Ŕ quando o 

seu plural é axiluanda, conforme explica Duarte de Carvalho (Carvalho, 1989: 59).  

Em Agualusa, os empréstimos ao quimbundo restringem-se ao domínio lexical, 

não influenciando a estrutura morfossintáctica do discurso. A título de exemplo, 

analisemos o seguinte excerto de uma carta de Fradique a Eça de Queirós, onde 

descreve ao escritor português uma festividade que presenciou no Brasil:  

 

assisti a uma curiosa representação carnavalesca, chamada nesta região 

cucumbis e em Pernambuco congadas, que todos os anos arrasta até às ruas 

grande número de negros vestidos de penas, dançando e cantando. Os grupos Ŕ 

representando a corte do Congo com todos os seus personagens, o Rei, a Rainha, 

príncipes e princesas, macotas, o língua (intérprete), o feiticeiro, bobos e augures 

Ŕ, cantam em português e num idioma que na origem deve ter sido africano, ao 

mesmo tempo que agitam chocalhos, percutem adufos [sic], tamborins, e 

agôgôs, tocam marimbas e quissanges, sendo este último instrumento conhecido 

aqui por piano-de-cuia. (NC: 91) 

                                                 
16

 Nenhum elemento textual permite aferir se essa circunstância é por desconhecimento ou intencional, 

caso em que poderíamos pensar que estamos perante um gesto de hibridização voluntária por parte do 

autor. 
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A missiva prossegue com a descrição pormenorizada dos trajes dos actores, dos 

cantos entoados e do ambiente vivido pelos espectadores. O ponto de vista narrativo é 

aqui assumido por Fradique, e por isso o olhar e o discurso são os de um português 

europeu que observa e descreve, a partir das suas vivências, uma realidade que lhe é, 

ainda, exterior. Fradique dá conta da sua interpretação da peça, constituindo-se a 

analogia como o elemento essencial de análise. O registo eminentemente comparativo a 

partir do qual descreve a cena revela-se no cuidado que tem em referir as equivalências 

vocabulares (cucumbis/congadas; o língua/o intérprete; quissanges/ piano-de-cuia) e nas 

analogias que estabelece, por isso comenta: ŖA mim, lembrou-me esta peça certos autos 

de Natal muito populares nas aldeias do nosso país, que retratam o nascimento, a morte 

e a ressureição [sic] de Jesus Cristoŗ (NC: 93). Podemos ainda ler a observação do 

narrador como mais um sinal do forte sentimento de união, caro a Agualusa, entre os 

três vértices do triângulo lusófono; a aliança surge perfeita: estando no Brasil, assiste a 

uma peça que encena uma história africana, contada em português e numa outra língua 

nacional angolana, e nela eco a cultura popular portuguesa. Neste excerto encontramos 

uma das componentes essenciais sobre a qual se alicerça a obra de Agualusa: a 

exaltação do multiculturalismo e da miscigenação, da qual a faceta linguística é 

porventura a mais singular. Com efeito, e de modo progressivo, o texto agualusiano 

constrói-se, assumidamente, com o contributo das variantes de uma mesma língua 

falada em três continentes, o português. Assim, expressões da língua portuguesa de 

Angola como mucamas (NC: 55) ou musseque (Conj: 9) coexistem com os vocábulos 

vindos do Brasil, tais como procurador-de-Cristo (NC: 104), umbigada (NC: 128) ou 

batuque (NC: 128), num corpo linguístico comum, o português-padrão, ironicamente 
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designado por Jararaca Ŗportuguês asseadoŗ (Zumbi: 262), caracterizando deste modo 

uma língua despojada de expressões não europeias
17

.  

Para além da presença de vocábulos singulares em quimbundo inseridos num 

discurso em português-padrão, a obra de Agualusa dá ainda conta do bilinguismo vivido 

em Luanda através dos diálogos das personagens invariavelmente acompanhados das 

respectivas traduções em português
18

. Susan Bassnett e Harish Trivedi, apoiando-se nos 

estudos de Sherry Simon, consideram que o bilinguismo surge como uma estratégia de 

esbatimento intencional e deliberado das fronteiras linguísticas e culturais, conduzindo à 

dissolução das oposições binárias entre original e tradução. Os autores recuperam o 

conceito de zonas de contacto, já atrás referido, atribuindo-lhe agora novas 

características: Ŗthe contact zone is now a space that is redefining itself, a space of 

multiplicity, exchange, renegotiation and discontinuitiesŗ (Bassnett e Trivedi, 2000: 17). 

O texto surge como um espaço de negociação entre culturas e de problematização das 

relações interculturais que o contacto entre elas produz.  

Em A Conjura, é pelo viés do velho caçador Afonso, antigo condenado 

português há muitos anos degredado na colónia, que o bilinguismo dos colonos se torna 

visível. Durante as frequentes e exaltadas trocas de argumentos e ideias na barbearia de 

Caninguili, as conversas decorrem preferencialmente em português, com recurso ao 

quimbundo. As discussões acabam não raras vezes com violentos vitupérios proferidos 

em quimbundo, como se desse modo a injúria se tornasse mais insultuosa (Cf. capítulo 

                                                 
17

 A conversa em que surge esta expressão ocorre entre o coronel Francisco Palmares e Jararaca, e perante 

a fala de do coronel que afirma:ŗVou até lá. Pode ser mujimbo ...ŗ o brasileiro retorque: ŖPode ser o quê?! 

Porque você não fala português asseado? Eu não entendo nada desses dialectos africanos, tá ligado?...ŗ 

(Zumbi: 262). A passagem citada reveste-se de grande interesse porque mostra a volatilidade de conceitos 

e a subjectiva de apreciações. Com efeito, as recriminações que Jararaca faz ao coronel por este não saber 

ou querer utilizar um Ŗportuguês asseadoŗ poderiam ser endereçadas a ele próprio, com a mesma 

pertinência, por um falante do português padrão. 
18

 Tal como referimos, esta questão é, em nossa opinião, particularmente importante do ponto de vista da 

construção identitária e a ela regressamos mais adiante neste capítulo. 
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III.1). No entanto, é pela voz de Manaus, o papagaio de estimação do velho Gama, o 

negociante português há muito residente em Luanda, que apreendemos a real divulgação 

da língua nacional junto dos portugueses. Quando Alice o encontra, depois de ter 

andado fugido um dia inteiro (o pássaro desapareceu no dia do enterro do seu dono 

depois de ter imitado a sua voz durante a cerimónia fúnebre, provocando o pânico na 

assistência), o papagaio Ŗainda tremendo de medo [...] logo se esganiçou com a voz do 

morto:/ Ŕ Tuji, tuji, oh porra! Sundu ya mama na!ŗ
19

 (Conj: 17). O facto de o papagaio 

ter uma predilecção por imitar o seu dono e de o fazer discorrendo com mais frequência 

em quimbundo dá conta de quanto o uso dessa língua era prática costumeira em casa do 

velho português, circunstância que podemos, com alguma segurança, estender por 

analogia a outros seus conterrâneos.  

Ao invés dos portugueses que se expressam em quimbundo, fazendo do seu 

emprego uma forma de agressão ou de divertimento, Alfredo Trony, o advogado e 

escritor português Ŕ autor de uma novela que elege os costumes de Angola como pano 

de fundo do entrecho Ŕ faz do uso do quimbundo um real meio de comunicação com o 

outro, utilizando-o quando é a língua do seu interlocutor. Assim, depois de agradecer 

aos amigos, em português, as felicitações pelos seus sucessos literários, procura 

informações junto de um mestiço, para tal Ŗem quimbundu [sic], dirigindo-se ao velho 

Quissongo, requeria pormenores sobre esses estranhos acontecimentos de Catalaŗ 

(Conj: 41). A atitude de Trony patenteia o apreço que o português vota à terra que 

elegeu como sua, por isso aprende o quimbundo para comunicar com os angolanos. 

                                                 
19

 O autor, em nota de rodapé, apresenta a tradução portuguesa quer da anterior expressão citada (ŖOnde 

comes não cagues.ŗ), quer desta proferida por Manaus (ŖMerda, merda, oh porra! Cona da mãe!ŗ). Este 

facto levanta questões interessantes do ponto de vista das relações entre as línguas assim como da 

recepção das obras que analisaremos mais à frente neste capítulo.  
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Em atitude oposta, D. Josefa recusa falar a sua língua materna, o quimbundo, 

preferindo-lhe o português. A mestiça angolana, mulher de Carmo Ferreira, era 

Ŗconhecida por apenas discorrer em puro português do puto, de todo em todo 

desprezando a língua dos seus mais velhos, língua de cães, diziaŗ (Conj: 16). Esta 

atitude de D. Josefa é reveladora da alienação, da recusa de aceitação das suas raízes e 

do seu passado, que apenas reaparece em momentos de maior aflição ou descontrolo 

emocional. Na realidade, é apenas durante o velório do Velho Gama, quando assustada 

com as imitações do papagaio, que D. Josefa se expressa na sua língua natal: Ŗagarrou-

se ao marido gritando em kimbundoŗ (Conj: 16), facto que lhe vale a troça generalizada.  

Do século XVII, surge o testemunho do narrador de A Gloriosa Família que dá 

conta, já não do bilinguismo, mas do plurilinguismo da família Van Dum, afirmando 

que Ŗna sanzala se falava kimbundu, português e flamengo. Kimbundu sobretudo por 

causa de D. Inocência, que não se sentia à vontade em mais nenhuma língua que não a 

nossa materna. Já os filhos de Baltazar preferiam o portuguêsŗ (GF: 22). A pluralidade 

de línguas em contacto surge aqui como o reflexo social dos condicionalismos políticos 

a que Angola esteve sujeita (as ocupações territoriais portuguesas e holandesas, as lutas 

tribais, as campanhas missionárias). O criado de Baltazar mostra-se particularmente 

atento à questão do idioma em que decorrem as conversas, sendo especialmente 

consciente dos jogos de poder que se escondem por detrás das opções linguísticas do 

seu dono:  

 

O engraçado eram as línguas da conversa. Se era para todos perceberem e 

participarem, utilizavam o kimbundo. Se Baltazar queria dizer alguma coisa a 

Nicolau, usava o flamengo. E se Nicolau ou o meu dono se dirigiam a Diogo, 

para só os três se comunicarem, o português era o escolhido. Complicado para 

quem não dominava os três idiomas. Eu estava perfeitamente à vontade. Até 
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podiam falar castelhano ou mesmo francês, que o sentido não me escaparia. 

Nessa questão das línguas, eu apenas lamentava nunca ter tido oportunidade de 

ouvir mais do que algumas frases em italiano. Lamentava apenas por questão de 

orgulho, pois não fora meu pai um padre napolitano? (GF: 114) 

 

A menção à experiência de plurilinguismo dos membros da Ŗgloriosaŗ família dá 

conta da existência de um espaço de mescla de várias culturas, de cruzamentos, de 

negociações, que podemos interpretar no quadro da teoria dos polissistemas, tal como a 

definiu Itamár Even-Zohar (1990)
20

, patenteando o papel fulcral atribuído à tradução 

para o desenvolvimento das culturas e das interacções sociais. A consciência que o 

criado de Baltazar revela ter do poder que advém do conhecimento de línguas 

manifesta-se várias vezes ao longo do entrecho, como se o narrador quisesse chamar a 

nossa atenção para o lugar central que essa questão ocupa, num território dominado por 

forças coloniais. Num país dilacerado por jogos de poder entre duas potências imperiais 

e poderes locais, o domínio de vários idiomas pode significar ser detentor de um contra-

poder, como o narrador dá conta no seguinte excerto: ŖMuitas vezes acontece alguém 

ocultar o conhecimento de uma língua para poder surpreender conversas sigilosasŗ (GF: 

92).  

No entanto, e apesar das várias referências ao uso da língua nativa, o criado de 

Baltazar não reproduz no seu relato nenhuma dessas conversas, sendo a narração feita 

num português muito próximo da norma europeia, apenas perturbado pela presença de 

vocábulos quimbundos referentes a objectos ou práticas do quotidiano africano sem 

equivalência na língua falada em Portugal. Segundo Abdala Junior, a prática linguística 

                                                 
20

  Even-Zohar veio demonstrar que cada sistema (literário/social/cultural) não pode ser considerado 

como uma entidade fechada sobre si própria, mas antes dinâmica e em constante interacção com os 

sistemas que lhe estão próximo. Assim, a literatura, enquanto sistema, está estreitamente relacionada com 

outros elementos que lhe definem e condicionam o funcionamento e o significado.  
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pepeteliana, que opta por seguir as normas padronizadas da língua portuguesa, tem uma 

leitura política. Constituiu uma forma de esbater as variações linguísticas do seu país, 

suplantando desse modo os particularismos e esquemas ideológicos neo-tribais (Abdala 

Junior, 1989: 99). 

Em O Desejo de Kianda a importância do conhecimento de vários idiomas é 

dada pelas dificuldades que advêm a Cassandra do facto de não conhecer a língua 

nacional. Nessa narrativa, Pepetela cria um cenário inverso àquele que Memmi 

desenhou no seu famoso ensaio e designou como Ŗdrama linguísticoŗ (Memmi, 1966: 

145). Se Memmi temia que os colonizados se tornassem estrangeiros no seu próprio 

país se não conhecessem a língua do colonizador, aqui Pepetela põe em cena uma outra 

ordem de exclusão. Cassandra, a menina angolana que ouvia o canto de Kianda sem o 

perceber, surge como emblema de um ser excluído do seu país, mas sobretudo excluída 

das tradições angolanas, porque lhe foi vedado o domínio da língua nativa legada pelos 

seus antepassados. É uma aprendizagem lenta, como explica o narrador: ŖCassandra 

ouvia e aprendia. Cada nova palavra que ia percebendo no cântico do espírito das águas 

contava no mais velho. Os dois, paulatinamente, iam reconstituindo o textoŗ (Kianda: 

99). É somente quando desvenda, com a ajuda do velho Kalumbo, a mensagem de 

Kianda transmitida numa língua que não entende totalmente porque, Ŗnascida em 

Luanda, só percebia portuguêsŗ (Kianda: 76), é que a menina pode ocupar um lugar na 

cadeia social, unindo-se às suas origens. A comunhão surge simbolicamente 

representada pelo mergulho de Cassandra na renascida lagoa do Kinaxixi, no momento 

em que cai o último prédio: ŖCassandra sentiu o apelo que vinha das águas da lagoa, foi 

esbracejando como quem nada e orientou a queda, mergulhando nas águas. 

Desaparecida para sempreŗ (Kianda: 118).  
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Como anteriormente referimos, a narração da história de Kianda surge 

diferenciada na mancha gráfica pelo uso do itálico e por um preenchimento mais 

diminuto da página, numa diferenciação que se estende igualmente à construção 

linguística do texto. Contrariamente à narração, que tem por centro Carmina e João e em 

que, como vimos, a língua utilizada é o português-padrão pontuado de vocábulos em 

quimbundo, na narração da história de Kianda a presença da componente linguística 

africana estende-se ao domínio da sintaxe com um afastamento, apesar de ténue e 

pontual, das regras gramaticais da norma europeia. As mudanças da construção 

morfossintáctica reportam-se por exemplo à omissão ou colocação de pronomes: 

ŖKianda não cansava de cantar?ŗ (Kianda: 99) ŖSe tratava dum lamento de Kianda [...], 

que queixava de ter vivido durante séculos em perfeita felicidade na sua lagoa, até que 

os homens resolveram aterrar a lagoaŗ (Kianda: 109); ou ainda o não respeito pela 

regência verbal: ŖCada nova palavra que ia percebendo no cântico do espírito das águas 

contava no mais velhoŗ (Kianda: 99) [sublinhados nossos]. 

Os termos em quimbundo surgem de modo esporádico nos textos de Pepetela 

em análise, tendo por isso uma presença muito discreta, que se desvanece ainda mais em 

O Desejo de Kianda. No entanto, e apesar dessa parcimónia, há da parte do narrador 

uma intenção clara de fornecer ao leitor os instrumentos para uma mais completa 

descodificação desses vocábulos. Para tal, recorre a duas técnicas composicionais 

diferentes. Um primeiro modo de contextualização e explicitação das expressões em 

quimbundo, presente nos dois romances em análise, é realizado no próprio corpo 

textual. Nesses casos, a explicação surge pelo viés de uma estratégia discursiva da 

ordem da paráfrase (ou da tradução), que consiste na apresentação da definição do 

termo que pode causar um incómodo interpretativo como parte integrante da narração. 

Estamos, pois, perante um discurso metalinguístico que, ao jeito da técnica 
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dicionarística, fornece sub-repticiamente ao leitor dados úteis à descodificação da 

mensagem. Assim, o criado mudo explica-nos, a propósito das consequências da prática 

de adultério, que Ŗna terra da minha mãe é tudo muito mais fácil, o enganador apanhado 

em flagrante tem de pagar uma multa, que alguns chamam macoji, e pronto com a 

galinha ou o cabrito entregue fica reparado o dano provocado na famíliaŗ (GF: 161). 

Reencontramos a mesma preocupação em dar a conhecer o significado de expressões, 

neste caso idiomáticas, menos usuais em contexto europeu, nesta outra passagem em 

que o narrador explica: ŖEra de noite e havia cacimbo espesso, quase chuva-mulher, que 

é aquela muito fininha, chataŗ (Kianda: 41). 

Por outro lado, a contextualização surge igualmente, como dissemos, pelo viés 

da prática de uma tradução dissimulada em que, depois do vocábulo em português, 

surge o seu equivalente em quimbundo ambos inseridos no discurso efabulativo, como 

no seguinte exemplo: ŖAproveitava para passear pela cidade e trazer novidades para 

casa, procurando animar Carmina da profunda depressão. Mas tinha de filtrar muito 

bem os mujimbosŗ (Kianda: 19) [sublinhado nosso]. A prática da duplicação atesta 

antes de mais o bilinguismo das personagens, que numa mesma frase utilizam quer uma 

quer outra língua, mas é igualmente uma estratégia de descodificação, reforçando-se a 

legibilidade do discurso.  

Apesar do cuidado do autor em fornecer as informações necessárias a uma mais 

ampla compreensão do enunciado, em O Desejo de Kianda Ŕ romance que não 

apresenta qualquer glossário Ŕ certas passagens permanecem envoltas em alguma 

dúvida, apenas resolvida pelo trabalho de interpretação contextual do leitor, como no 

seguinte exemplo: Ŗno regresso da pescaria tinham sempre de comprar peixe aos outros, 

se queriam comer um mufete ou muzongué nocturnoŗ (Kianda: 21), ou ainda neste 

diálogo entre João Evangelista e um dos desalojados dos prédios do Kinaxixi a 
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propósito das condições de vida nas ruínas: Ŗ― E panquê?/ ― Isso vai ser mais 

complicado. Falaram numa cozinha colectiva com comida do PAM, parece que tem 

umas reservas nos armazéns. Mas não vai ser para hoje, essas coisas demoramŗ 

(Kianda: 43). O contexto em que é referido o termo Ŗpanquêŗ permite-nos inferir que a 

interrogação aborda a questão dos mantimentos. Do mesmo modo, depreendemos da 

seguinte conversa, entre João e Carmina, que a expressão em quimbundo designa 

dinheiro: ŖSempre quiseste ter uma vivenda e fomos gastar dinheiro à toa neste 

apartamento. Antes comprar uma, bem longe deste sítio, até temos bufunfa para issoŗ 

(Kianda: 86) [sublinhados nossos].  

No entanto, outras expressões há, que não excedem a meia dezena, para as quais 

não nos é facultada qualquer pista interpretativa, tal como no seguinte exemplo, apenas 

decifrável com a ajuda de dicionário: Ŗas kínguilas também andavam contentesŗ 

(Kianda: 82) [sublinhados nossos]. Esta espécie de aceitação de zonas de 

incompreensão linguística, e por isso de Ŗatritoŗ não resolvido, é muito significativa no 

contexto, como manobra ela mesmo de reflexão discursiva. Dá conta da aceitação de 

que a língua, qualquer uma, não é uma entidade completamente esgotável em termos de 

significação e sentido. O atrito do não-sentido potencial faz parte, pois, de qualquer 

língua, mas nos casos em que duas ou mais línguas são colocadas em confronto 

ideológico, como em contexto pós-colonial, esse não-sentido talvez se torne mais 

visível, porque as zonas de fronteira, ou zonas de contacto na designação de Pratt 

(1991), de algum modo o implicam. A presença desses fragmentos de não-sentido que 

pontuam o discurso pode ser lida como modos de reescrita da língua dominante, que é 

Ŗinflectida e subvertida pela língua dos Řsubalternosř funciona[ndo] como uma forma de 

resistênciaŗ (Dingwaney, 2008: 128). Estando duas línguas em presença, uma europeia 

(a dominante), outra africana (de utilização residual), representadas num mesmo espaço, 
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ou seja, mescladas num único texto, sempre que esses atritos de não-sentido surgem a 

língua africana ocupa o espaço, físico, de significação e de sentido, do português, num 

movimento de destradução e questionamento, numa técnica discursiva que na escrita de 

Luandino ganha, como veremos de seguida, outros e mais complexos contornos. 

Para além destes dois modos de contextualização que privilegiam uma 

explicitação de carácter discursivo (ou seja, é a própria narração que fornece os 

instrumentos necessários para diluir possíveis incompreensões), em A Gloriosa Família 

recorre-se ainda ao aparelho paratextual, aí se incluindo um glossário. A presença de 

glossários é, na opinião de Moura, uma forma de Ŗpallier lřétrangeté trop forte dřun 

terme et de répondre à lřexigence de lisibilité du texte littéraire dans la culture 

occidentaleŗ (Moura, 1999: 101). Apesar de se apresentar como um instrumento 

facilitador, esta prática pode entretanto eventualmente desagradar ao leitor, sendo 

passível de ser apreendida como um mal necessário, na medida em que o obriga a cortes 

na leitura. Ao transportar o texto para fora dos seus limites, o paratexto introduz por 

outro lado uma função reflexiva na leitura, pondo em evidência a tensão dialógica entre 

línguas e culturas.  

Uma observação sumária das obras dos autores do nosso corpus permite chegar 

a uma simples e rápida constatação: à excepção de Agualusa, que nunca apresentou 

formalmente um glossário (vimos que no primeiro romance os termos em quimbundo 

são traduzidos em notas de rodapé, prática que se mantém em D. Nicolau Água-Rosada, 

desaparecendo em obras posteriores), tanto Luandino como Pepetela têm feito um uso 

desigual e irregular da prática do glossário, num percurso de contextualização que os 

tem levado por caminhos opostos. Enquanto as obras de Pepetela têm progressivamente 

abolido a inclusão de glossário, Luandino tem optado pela solução inversa. As suas 
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obras mais recentes, assim como as reedições de textos das décadas de 60 e 70, 

apresentam-no invariavelmente.  

Ora a presença ou ausência desse elemento paratextual, no final do corpo 

textual, tem consequências importantes do ponto de vista da recepção e da hermenêutica 

das obras. Numa entrevista a Laban, Luandino explica que Ŗquando se põem notas, 

explicações para o leitor, o autor escamoteia-se e dá o livro. Autores como Joyce e 

Guimarães Rosa não põem nada entre eles e o leitorŗ (Vieira, 1980: 63). Decorrente 

desta afirmação e sobretudo das atitudes diferenciadas tomadas ao longo do seu 

percurso, surge a questão de saber não a razão que terá levado Luandino a alterar a sua 

percepção (essa apenas o autor a poderá desvendar) mas os efeitos que advêm dessas 

alterações.  

Quando falamos na presença de glossários numa obra literária, estamos de facto 

a problematizar uma questão central dos estudos comparatistas. Referimo-nos à prática 

da tradução, já presente, embora de modo fugaz, nas estratégias de contextualização 

anteriormente analisadas. A tradução, que neste caso se assume como auto-tradução
21

, 

configura preocupações que se situam em dois domínios diferentes. Se, por um lado, a 

ausência de traduções concede ao leitor uma maior liberdade interpretativa, que lhe 

possibilita embrenhar-se de modo mais completo no universo sociocultural descrito no 

texto, por outro lado coloca sérios entraves à compreensão da mensagem, aos leitores 

menos familiarizados neste caso com o quimbundo. Como observa Moura, a tradução é 

Ŗla pratique la plus soupçonneuse à lřégard de la langue européenneŗ (Moura, 1999: 

105). Apontando a função dialógica que sempre existiu entre as línguas nacionais e a 

língua portuguesa, Laura Padilha conclui que os autores, ao utilizarem Ŗdicionarizações 

                                                 
21

 Ao designarmos esta prática como auto-tradução estamos a assumir que a sua autoria é do escritor; 

mesmo se nenhum elemento paratextual garante que seja o escritor o responsável pela tradução esta é 

pelo menos validada pelo autor, que a inclui num volume do qual assume a Ŗpaternidadeŗ. 
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intratextuais, notas de pé de página, explicações, traduções, etc., [faziam] delas [as 

línguas nacionais] quase línguas Řmortasř, além de [as] apresentarem decididamente 

como estrangeirasŗ (Padilha, 2005a: 17). Com efeito, sempre que o autor auto-traduz o 

seu texto está, de facto, a apresentar balizas interpretativas, norteando a viagem do leitor 

pelos caminhos de uma língua que se apresenta como estrangeira e pelos trilhos que ele 

próprio quis traçar.  

A prática da tradução é porventura aquela que mais evolução sofreu na escrita de 

Luandino. O romance de 1975, Nós, os do Makulusu, nas suas primeiras edições, 

apresentava-se despojado de qualquer nota explicativa ou tradução das expressões em 

quimbundo que pontuam o texto. No entanto, o autor sentiu a necessidade de marcar 

graficamente os empréstimos feitos a outras línguas através do uso de itálico. Deste 

modo, há uma sinalização dos vocábulos oriundos de outras línguas que não o 

português, como se o autor quisesse prevenir o leitor acerca de possíveis dificuldades de 

compreensão, deixando-lhe entretanto total liberdade de interpretação, assim como a 

responsabilidade pela tarefa de resolução do problema. De modo bem diferente, senão 

antagónico, é construído o discurso de O Livro dos Rios. Ao invés da tendência para a 

frase depurada e enxuta, que encontrámos em Nós, os do Makulusu, em que o autor não 

procura explicitar as expressões menos conhecidas pelos leitores ocidentais, no segundo 

romance em análise a escrita faz-se por acumulação ou antes desdobramento de 

significantes
22

. Para além das traduções apresentadas no glossário, em vários passos, é 

no próprio texto ficcional que a tradução, de modo inusitado, surge, num Ŗmovimento 

                                                 
22

 A prática da auto-tradução que no último romance se intensifica já estava presente, mas de modo fugaz 

e esporádico em Nós, os do Makulusu. Assinalámos duas ocorrências; a primeira na seguinte frase ŖE de 

repente, me lembro agora na terceira palavra: kikunda, traição, é issoŗ (NM: 140), a segunda quando o 

autor se serve da enumeração de sinónimos para transmitir a mensagem, o último dos quais é a tradução 

do vocábulo em quimbundo, que surge depois da expressão em calão: Ŗestou só com medo, cagaço, uoma 

de ser enterradoŗ (NM: 100). A utilização de sinónimos pertencentes aos dois níveis de língua (o padrão e 

o calão), acoplados ao quimbundo, veicula uma clara gradação que reflecte a própria hierarquização 

social. 
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intradiscursivo de traduçãoŗ (Padilha, 2008b: 63). Nestes casos afastamo-nos 

decisivamente da contextualização de cunho perifrástico que encontrámos nos textos de 

Pepetela, para uma construção que podemos designar como equivalência lexemática ou 

de repetição. Referimo-nos à circunstância de a expressão em quimbundo (assinalada no 

nosso texto em itálico) aparecer, na grande maioria dos casos, aposta ao seu sinónimo 

em português, registando-se igualmente a posição inversa. Para uma mais ampla 

apreensão da problemática da auto-tradução, inserimos entre parênteses rectos a 

definição apresentada no glossário:  

 

porque naquele já, ali, é que ouvi rosnar por vez primeira, e miar hiena quissueia 

[onça; gato-bravo] (Rios: 19) 

procura entre matas e muxitos [mato; matagal] (Rios: 20) 

fuzilado a tiro corrido, quilunzeado [morto a tiro] (Rios: 21) 

tropeçar é mais melhor que arrastar os pés, xacato [arrastar os pés] de em frente 

marcha (Rios: 23) 

o que eu quero pescar em vida minha, despedida do mar: dicunji [peixe-mulher], 

o peixe-mulher (Rios: 103) 

saltei, ximbiquei só de passar aqueles sete dibucos [onda; vaga], ondas de senga 

[baixio] do baixio (Rios: 102) 

 

Tendo em conta o facto de este romance ter sido publicado em Portugal, 

destinando-se, portanto, a um público europeu que não tem (nem é suposto ter), a 

priori, conhecimentos de quimbundo, a construção discursiva que encontramos nos 

exemplos citados não é imediatamente apreendida, tornando-se apenas visível se e 

quando o leitor proceder à consulta do glossário. Ou seja, é quando o leitor procura 
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decifrar a mensagem do texto que descobre que esta já estava na sua posse, tornando 

derisória a busca empreendida. Nesta estrutura discursiva, que se assume como Ŗefeito 

estéticoŗ (Padilha, 2008b: 63), inscreve-se uma subtil analogia com os construtores 

babélicos também eles, tal como os leitores luandinianos, incapazes de compreenderem 

várias línguas em contacto. No entanto, a prática da auto-tradução enquanto processo de 

construção textual tem a particularidade de colocar em paralelo, no próprio discurso, os 

dois universos culturais que se confrontam. Ao pôr em evidência as duas línguas, ao 

entrelaçá-las de modo tão absoluto, o autor está a criar uma sobreposição dos dois 

mundos aos quais pertence, unindo-os pela escrita de modo muitas vezes indissolúvel. 

Nestes exemplos a tradução assume-se de facto como repetição, uma releitura exigida 

pelo próprio texto que produz, no entanto, efeitos contrários. Se, por um lado, a 

repetição confere uma maior legibilidade ao texto, origina igualmente uma leitura 

fragmentada e desarticulada. O movimento físico e intelectual, que a leitura do texto e a 

consulta do glossário implica, que empurra constantemente o leitor para um espaço 

exterior ao texto, assume-se como a representação da viagem, que por vezes se torna 

errância, entre sentidos, entre culturas. O saltar de páginas, do corpo do texto para o 

glossário e novamente para o texto narrativo, surge como a representação do vaguear 

incessante intrínseco à condição do eu da pós-colonialidade, apresentando-se como a 

representação do Ŗestar-entreŗ.  

O trabalho sobre a língua empreendido por Luandino constitui-se como um 

projecto político-cultural, um instrumento de libertação do jugo colonial, assumindo-se 

como uma espantosa subversão do domínio simbólico europeu. O conceito de subversão 

é, porventura, uma das marcas da escrita luandiniana, que se encontra metonímica e 

simbolicamente representada na apropriação subversiva da seguinte expressão 

idiomática do português europeu. Recordando as conversas tidas com o capitão do 
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navio, que só agora consegue valorizar, Kene Vua constata: Ŗsó agora eu aprendi 

perceber que eram de escrever e rezar por maisŗ (Rios: 37). Ao apropriar-se da 

conhecida expressão popular portuguesa (comer e chorar por mais), altera-lhe 

significativamente o sentido (por via da substituição dos dois verbos), sem no entanto 

comprometer o seu reconhecimento. As conotações antropofágicas inscritas em 

filigrana, por via das ressonâncias do verbo Ŗcomerŗ, que não deixam de se fazer ouvir 

na fala de Kene Vua, transpõem-se para o acto da escrita (comer/escrever), e permitem-

nos a seguinte leitura: a escrita entendida como forma de apropriação metafórica do 

outro. 

Luandino apropria-se quer da língua do colonizador (que funciona como a 

estrutura linguística de base), quer dos registos sociolinguísticos da massa popular que 

habita nos musseques de Luanda, transformando-as na terceira língua, uma língua 

Ŗmussecadaŗ
23

, ou Ŗdescolonizadaŗ na designação de Stern (1980: 192), ou ainda uma 

Ŗlíngua africanizadaŗ, como prefere chamar-lhe Manuel Jorge (2006: 4). É essa língua 

transgressora das normas europeias que se converte em forma de expressão literária, ou 

seja, numa língua que traz em si inscrito, como se de uma impressão digital se tratasse, 

o local das suas origens, a sua naturalidade, reivindicando que nasceu no espaço 

marginal e marginalizado dos musseques de Luanda. Tal como Pires Laranjeira observa, 

esta linguagem inovadora tende 

 

progressivamente para a destruição da pacatez da leitura, disseminando marcas 

da angolanização da língua portuguesa, subvertendo a norma comunicativa do 

português-padrão de Lisboa, adoptando gírias, neologismos, tipicismos e outros 

recursos, também sintácticos, orais e tradicionais africanos, para construir uma 

                                                 
23

 O neologismo surge em Nós, os do Makulusu pela voz do narrador, que designa a língua de 

comunicação dos habitantes dos musseques através da expressão Ŗpalavras mussecadasŗ (NM: 63).  
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língua literária propícia ao imediato reconhecimento da sua diferença. 

(Laranjeira, 1995a: 1212) 

 

A vontade de independência política do povo angolano consubstancia-se 

discursivamente numa igual vontade de emancipação linguística. Como demonstrou 

Anderson, o aparecimento dos nacionalismos está indubitavelmente associado à 

utilização de línguas nacionais nas obras literárias (Anderson, 2005: 109-110). Em 

Angola, a caminhada de emancipação linguística, cujo primeiro passo foi dado no 

século XIX com o uso de palavras e expressões em língua nacional, ou ainda de 

narrativas escritas integralmente em quimbundo, deu origem a textos de uma maior 

complexidade e aprofundamento do fenómeno, textos onde a língua portuguesa surge 

entrelaçada com o quimbundo. Este trabalho com a língua dá origem a textos mestiços 

(Carbonell, 2008: 72) em que a apropriação linguística das línguas nacionais se realiza, 

como vimos, segundo diferentes níveis de entrosamento, dos quais a escrita de 

Luandino se constitui como exemplo paradigmático do manejamento e da 

experimentação dos limites da língua portuguesa, em contexto angolano. O autor rompe 

decisivamente com a norma linguística do português padrão e constrói uma nova forma 

de expressão literária, naquilo que Moura, na esteira de Vogel, designa como 

Ŗinterlínguaŗ
24

, ou seja, uma língua que se caracteriza por criações lexicais constantes, 

neologismos e inovações sintácticas, que de algum modo mimetizam a linguagem 

popular, sem assumir uma preocupação constante de fidelidade a um modelo linguístico 

angolano, como de seguido veremos.  

                                                 
24

 No estudo que faz das questões linguísticas nas obras da pós-colonialidade francófonas, Moura refere-

se a Luandino considerando que Ŗdans le domaine lusophone [...] cřest particulièrement lřoeuvre de 

lřAngolais José Luandino Vieira qui sřaccomplit avec la création dřune interlangue portugaise Ŕ 

kimbundo Ŕ anglais Ŕ françaisŗ (Moura, 1999: 83). 
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Os dois romances de Luandino do nosso corpus são palco de uma 

problematização constante da língua e da sua utilização
25

. Num estudo sobre as marcas 

estéticas recorrentes da literatura angolana, Inocência Mata considera que ŖLuandino 

Vieira faz emergir as suas personagens de um contexto tendencialmente monolingue, 

regularmente escolarizado, e de uma cultura urbana e, naturalmente, resultando de um 

processo transculturativoŗ (Mata, 2003: 64). Não discordando da observação da 

estudiosa na sua generalidade, questionamos, no entanto, a referência ao Ŗcontexto 

tendencialmente monolingueŗ. Ao invés, julgamos que os narradores fazem do uso da 

língua autóctone uma forma de resistência, analisando com uma grande lucidez a 

questão do domínio do português e do quimbundo e das implicações sociais que daí 

advêm. Esta consciência sobre a língua está antes de mais patente na diferenciação 

linguística das personagens. Assim, a origem humilde dos pais de Mais-Velho 

permanece inscrita na linguagem utilizada, que ainda guarda as marcas do país rural e 

analfabeto da primeira metade do século passado, presente em expressões tais como: 

ŖTodos fazem pouco de mim, todos a fazer pouco de mim. Rais m‟abrazem se um dia 

não os corto a chicoteŗ (NM: 56); Ŗe vens assim bater-me no peito e repetir toda ela 

chorosa: praquê, praquê, praquêŗ (NM: 61); ŖSão mexudas, papas de milho com couve-

nabiça migada, o pai ri, chama é comida de pirumŗ (NM: 70) [sublinhados nossos]. 

Em Nós, os do Makulusu, a capacidade de se expressar em língua nativa é 

reiteradamente referida por Mais-Velho, o primogénito da família de colonos, ainda 

nascido em Portugal, para quem essa característica se assume claramente como uma 

mais-valia e uma forma de respeito pelo outro e pela sua cultura. Por isso, vai 

                                                 
25

 A questão da língua e do seu lugar nas inter-relações sociais é problemática central da sua escrita. 

Assim, para além das personagens que vão zelando pela boa utilização da língua portuguesa, entre as 

quais se destacam as inúmeras professora do ensino primário (veja-se capítulo I.1), o conto ŖO fato 

completo de José Matessoŗ constrói-se em torno de um qui pró quod linguístico. 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
314 

    

 

reafirmando em diversos passos da narração a vontade de dominar as duas línguas. A 

aprendizagem do quimbundo é desejada e empreendida pelo narrador e seu irmão, que 

procuram conhecer e pronunciar novos vocábulos, por isso Mais-Velho afirma 

Ŗbilingues começávamos a querer serŗ (NM: 49). A referência ao bilinguismo quer de 

angolanos, quer de portugueses, é reiterada no discurso do narrador, como se de uma 

ladainha se tratasse, em textos que surgem enunciados com ligeiras alterações na ordem 

das palavras, mas que visam sempre reafirmar a capacidade de comunicação entre 

pessoas oriundas de mundos, raças e culturas diferentes: Ŗbilingues quase que nós 

somosŗ (NM: 43); ŖBilingues quase que a gente éramosŗ (NM: 48); Ŗbilingues quase 

que somosŗ (NM: 49); ŖBilingues que somos, quaseŗ (NM: 88). Este comentário de 

Mais-Velho, várias vezes repetido, atesta ainda a prática vivencial comum a alguns 

colonos portugueses que, desvinculando-se do seu estatuto e cultura, se aproximam dos 

usos dos angolanos
26

, naquilo que Sousa Santos designa como Ŗmanifestações do 

regime de inter-identidadesŗ (Santos, 2001: 54). Neste caso, os colonos não só 

partilham o mesmo espaço de habitação dos negros Ŕ os musseques de Luanda Ŕ como 

adoptam o seu modo de expressão, numa língua que não é nem português nem 

quimbundo, mas antes uma terceira língua ou uma terceira via de comunicação que 

nasce da mescla e amálgama das duas anteriores. Aliás, em Nação Crioula, a adopção 

de novos hábitos pelos colonos, já no século XIX, é motivo de comentário para 

Fradique, que observa:  

 

Uns tantos [colonos], assim esquecidos, depressa perdem a memória da pátria e 

em pouco tempo se cafrealizam. Esses são os mais felizes. Embrenham-se pelo 

mato (ŖDeus é grandeŗ, costumam dizer, Ŗmas o mato é maiorŗ) e assim como 

                                                 
26

 Sobre esta problemática, veja-se o capítulo II. 3 deste trabalho. 
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trocam as calças e as camisas por mantas de couro, da mesma forma abandonam 

a língua portuguesa, ou usam-na em farrapos, de mistura aos sonoros idiomas de 

África. (NC: 132) 

 

Mas regressemos a Nós, os do Makulusu. Mais-Velho tem uma consciência clara 

da importância que o uso da língua desempenha nas interacções sociais, e é um exímio 

observador das atitudes individuais, aí detectando os comportamentos daqueles que dela 

fazem um instrumento de ascensão e promoção social. Os comentários desapiedados são 

sobretudo dirigidos a duas personagens femininas, a irmã e a mulata com quem dança 

na passagem do Ŗano III da guerraŗ (NM: 84). A irmã, Ŗa vaca-gordaŗ (NM: 49) ou 

Ŗvaquinha louraŗ (NM: 45) ou ainda Ŗkimbunda-Cuzãoŗ (NM: 49), como gosta de a 

tratar para lhe recordar o exagerado peso, sempre demonstrou um profundo desprezo 

pelos angolanos, a sua cultura e a sua língua, paradigmaticamente representado na 

alteração dos dados no seu bilhete de identidade, a que nos referimos em capítulo 

anterior. Por isso, Mais-Velho escolhe o quimbundo quando quer duplamente ofendê-la: 

Ŗe eu me meto com o que nela dói mais ter e aperta com duas cintas e, depois, come 

vinte e quatro pastéis de nata uns atrás dos outros: um realíssimo cu. Mas eu digo como 

ela se ofende mais: mataco, que é uma palavra de negros e isso sempre não me 

perdoaráŗ (NM: 45).  

Mais-Velho tece igualmente comentários severos à atitude da mulata com quem 

dança nos festejos de passagem de ano. Tal como a irmã do narrador, também a mulata 

pretende apagar da sua existência as marcas da negritude. Porque tem consciência de 

que a língua é identificação e certificação de pertença, procura esbater ou minimizar a 

cor mais escura da sua pele pela adopção de um modo de dicção característico da capital 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
316 

    

 

da metrópole, numa atitude de pretensiosismo e afectação despropositados, denunciados 

e ridicularizados pelo narrador:  

 

Auá! mulatinha de terceira geração a passar por branca que danças 

comigo, vais fazer como a vaca-mataco da minha irmã, tentares adiantar a raça, 

apagar a bela palavra Luanda, não do teu bilhete de identidade, mas do teu 

sangue. Armas aos catembos, dizes: friu, riu, tiu, alfacinha de mentira, e se eu 

chegasse aos teus ouvidos e despertasse os genes da tua avó, segredasse: 

― Mbundu se iala bua mbote, ita mixoxo? (NM: 85) 

 

Ao invés destas duas mulheres que desejam apagar marcas da angolanidade das 

suas existências (uma a naturalidade, outra a raça), alguns guerrilheiros, entre os quais 

Kapapa e o comandante, são discriminados pelos companheiros porque não dão provas, 

nomeadamente linguísticas
27

, de pertença a essa mesma angolanidade, feita do encontro 

de várias culturas. É por saber que não dominam o quimbundo que Batuloza, o traidor 

condenado à morte por enforcamento, os agride verbalmente; para tal, em desespero, 

Ŗcuspia raivas e quimbundos ninguém por ali podia lhes traduzir. [...] „Fala português, 

porra!‟ E ele: „Ialukuila ku lusile, iaxikila um maloua...!ř ainda nada percebi, ninguém 

comigo, mais-velho e menores, as mulheres ainda guardadoras da língua que eramŗ 

(Rios: 40- 41). O excerto é ainda revelador de um aspecto singular da questão 

linguística, que se prende com o facto de o narrador atribuir às mulheres o papel de 

guardiãs da língua
28

. 

É, segundo cremos, a obra de Luandino que revela uma mais ampla 

permeabilidade aos outros e à sua cultura, facto que levou Moura a considerá-lo Ŗun 

                                                 
27

 Sendo a língua a questão essencial de recriminação por parte dos restantes guerrilheiros, o Comandante 

e Kapapa são ainda acusados de terem hábitos diferentes, tais como não comer com as mãos, não rir das 

anedotas contadas, barbearem-se, ou ainda não participarem nas conversas.  
28

 Sobre esta questão, remetemos para o capítulo anterior. 
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passeur de langue, [un écrivain] dont la création mantient la tension entre deux (ou plus) 

idiomes et parfois même, dans le cas de lřinterlangue, rompt la norme linguistique afin 

de se forger une langue propreŗ (Moura, 1999: 78), uma interlíngua que em Luandino 

se constrói a partir do português e do quimbundo em diálogo com o inglês e o francês, e 

que por vezes se estende mesmo ao latim. A capacidade de criação de uma língua 

própria é referenciada por inúmeros estudiosos
29

, dos quais destacamos Salvato Trigo 

(1981), que dedicou a esta questão uma extensa análise, sintomaticamente intitulada 

Luandino Vieira o Logoteca. Também Inocência Mata refere o trabalho de reinvenção 

da língua, afirmando que: 

 

a obra de Luandino é expoente da invenção de uma linguagem literária através 

da qual comunicou mensagens subversivas e da qual emerge uma linguagem 

Ŗletradaŗ e recriada a partir de um saber que se ancora num sentir […] a 

reinvenção metalinguística é uma via de resistência e atributo de consciência 

perante a ambivalência insuportável à volta: pressão interior e espiritual, 

opressão sociocultural e política. (Mata, 2003: 64-65) 

 

Esta reinvenção da língua consubstancia-se nas inovadoras transformações 

lexicais e na subversão das regras sintácticas, que se estende ainda a uma renovação 

linguística onde o português e o quimbundo se entrelaçam, numa recriação literária da 

linguagem na qual adivinhamos os ensinamentos de Guimarães Rosa. A influência do 

escritor brasileiro é, aliás, assumida pelo autor, que declara ter recebido de Guimarães 

Rosa uma das lições que mais contribuiu para a construção da sua escrita: a consciência 

da liberdade que um escritor tem para criar uma nova linguagem (Vieira, 1980: 27). A 

reinvenção linguística luandiniana, que se inscreve quer ao nível do léxico, quer da 

                                                 
29

 Sobre esta questão, veja-se igualmente Seabra (1980); Rodrigues (1989); Secco (2003: 70-77). 
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sintaxe, nasce de uma clara e assumida atitude transgressora, que resulta de um aturado 

trabalho sobre a língua, porque, como lembra Laban, Ŗos atropelos que se possam fazer 

à língua clássica, erudita, no sentido de propor uma linguagem mais popular, têm que 

ser atropelos que se fazem por conhecimento muito íntimo da língua e não por seu 

desconhecimentoŗ (Vieira, 1980: 29). 

As inovações lexicais patenteiam-se na criação de novos vocábulos que têm na 

sua génese duas atitudes assaz diversas por parte do autor. Se, por um lado, os 

neologismos visam retratar a realidade linguística angolana, por outro distanciam-se 

claramente dessa mesma realidade, antes reflectindo um trabalho do domínio da criação 

poética
30

. Assim, encontramos vocábulos, formados essencialmente por justaposição e 

aglutinação, que dão conta da linguagem dos habitantes dos musseques Ŕ portugueses e 

angolanos Ŕ, que se caracteriza por elisões e concatenações silábicas. Para além dos 

exemplos atrás citados, encontramos ainda expressões como: ŖVadio! Só quer andar [...] 

no boavaielaŗ (NM: 99), ou ainda ŖCagunfas! Fidascaixas! Fidasmãesŗ (NM: 95) e Ŗvais 

mazé ficar com as roças do teu paiŗ (Rios: 45). Estas expressões, marcadas por um não 

respeito das regras gramaticais, reproduzem a linguagem oral de indivíduos não só 

angolanos mas também portugueses que, para além de partilharem uma existência 

sofrida vivida num espaço degradado, partilham igualmente um parco e deficiente 

domínio da língua portuguesa, criando-se, pelo viés do erro, uma peculiar minimização 

de diferenciações raciais. 

Para além das transgressões à norma europeia do português através das quais o 

autor pretende, de algum modo, retratar o linguajar de colonos e colonizados que menos 

instrução têm e que por esse motivo partilham uma semelhante precarização das regras 

                                                 
30

 No estudo anteriormente referido de Seabra, este autor, referindo-se ao trabalho de criação linguística 

de Luandino, observa que o seu Ŗtrabalho textual de diferenciação e diferimento das línguas é por 

excelência um trabalho de poesia: um poetar e uma poéticaŗ (Seabra, 1980: 204). 
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linguísticas, os textos luandinianos apresentam igualmente uma outra ordem de 

transgressões que relevam de um intenso e talentoso processo de inovação e criação 

poéticas. Na escrita de Luandino sobressaem, ao nível do léxico, os neologismos 

lexicais, que resultam de vários e acumulados processos de criação, dos quais 

destacaremos três, por os considerarmos estruturantes. Assim, encontramos 

neologismos construídos a partir de processos de justaposição e aglutinação tal como 

Ŗcasaco-gravataŗ (NM: 38), Ŗpalavra-fezesŗ (NM: 56), Ŗo livro joão-de-deusŗ (NM: 69), 

Ŗtucá-tuláŗ (Rios: 36), Ŗa caraduraŗ (Rios: 39), Ŗcaracaraŗ (Rios: 39) ou ainda o 

neologismo Ŗcriança-camõesŗ (Rios: 76), através do qual o narrador designa as 

inúmeras crianças angolanas estropiadas devido à guerra. Noutros casos, os 

neologismos resultam de uma combinação aleatória de palavras que abrem novas, 

inesperadas e, algumas desconcertantes imagens, tais como Ŗo choraminjar do 

prisioneiroŗ (Rios: 38) onde o neologismo verbal nasce a partir da amálgama de chorar 

ou choramingar com o verbo mijar que cria uma imagem de medo absoluto e 

fisiológico; ou ainda das palavras Ŗneblinagemŗ (Rios: 55) e Ŗsujiverde das margensŗ 

(Rios: 32) criadas, a primeira, da fusão entre neblina e ramagem (remetendo para as 

condições naturais que permitiram ao protagonista de se esconder) e a segunda da 

amálgama entre sujidade e verde. O mesmo processo, que leva uma palavra a 

incorporar-se noutra, dá ainda origem ao neologismo que encontramos no seguinte 

excerto: ŖEle me olhou, sonojento, ainda, hirsuto sem lavar boca nem raspar línguaŗ 

(Rios: 52), em que os dois adjectivos Ŗsonolentoŗ e Ŗnojentoŗ se fundem, criando uma 

imagem de grande intensidade visual. Mais complexa é a construção do neologismo 

presente na seguinte frase: ŖAgora adormeci [...] o que meu deu para sonhar aquele 

sonho, minha ensonhação de terror e amorŗ (Rios: 28), que resulta de dois processos 

distintos, por um lado da amálgama de ensonado com sonhar, por outro da derivação, 
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uma vez que um verbo e um adjectivo se transformam em substantivo. A prática da 

derivação está amiúde presente na obra de Luandino, e reencontramo-la sempre que um 

novo vocábulo é criado por sufixação ou prefixação, tal como nos seguintes exemplos: 

Ŗjangadeavaŗ (Rios: 26), referindo-se aos movimentos descoordenados do barco; 

Ŗrafeiravaŗ (Rios: 42), para identificar a atitude cobarde e submissa do traidor; Ŗme 

utirinei todoŗ, descrevendo o modo como se escondeu dos seus perseguidores no rio que 

lhe oferece um lugar tão protector quanto o ventre materno. Nos exemplos que 

apresentámos fica patente a capacidade imaginante da escrita luandiniana para criar nós 

de significações, em que a economia do verbo (fenómeno presente na amálgama lexical) 

origina uma multiplicidade de novos sentidos. Cada neologismo cria quadros de 

significações mais vastos de que aqueles que à partida as palavras transportavam em si. 

Este posicionamento perante a escrita e a literatura é amplamente assumido pelo escritor 

que declara ter presente, aquando do processo de escrita, o desejo de Ŗescrever um tipo 

de literatura que exige uma leitura muito calma, muito lenta e muito reflectiva, porque 

cada palavra evoca, faz explodir em várias direcções, e tem que se regressar para 

continuarŗ (Vieira, 1980: 68). 

Entretanto, e apesar das diversas e numerosas técnicas de inovação lexical, 

Luandino declara que a sua atenção, enquanto escritor, está mais centrada na estrutura 

da frase. O seu interesse reside Ŗmais [no] ritmo que nas próprias palavrasŗ (Vieira, 

1980: 67), relegando para segundo plano as inovações sobre as quais centrámos até 

agora a nossa atenção. Como observa Perpétua Gonçalves, as inovações introduzidas no 

português padrão nas ex-colónias não são aceites de modo igual, verificando-se uma 

maior abertura aos fenómenos de renovação lexical do que às transgressões sintácticas, 

que são objecto de censura quer social, quer escolar (Gonçalves, 2000: 216). Os desvios 

à norma sintáctica do português padrão constituem-se como um elemento causador de 
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dificuldades de interpretação que podem explicar o facto de os textos de Luandino 

serem frequentemente considerados de leitura difícil porque de significado hermético, 

especialmente por leitores ocidentais. Ora, uma análise comparativa da obra do autor 

permite-nos verificar que a estratégica discursiva de transgressão às normas sintácticas, 

que, como vimos, é conscientemente tomada pelo escritor, tem vindo a intensificar-se, 

ou seja, o autor tem procurado Ŗangolanizarŗ cada vez mais a sua frase, torná-la mais 

próxima do ritmo e da cadência da fala angolana. Este fenómeno poderá tornar-se 

particularmente evidente se colocamos em paralelo duas das suas obras: Kapapa (1998) 

e o quarto capítulo de O Livro dos Rios (2006). 

O cotejo destes dois textos permite-nos desde logo concluir que parte do referido 

capítulo do romance se constitui como a reescrita da curta narrativa de 1998, sem que 

nada o fizesse esperar, já que em nota da edição de 1998 surge a seguinte indicação: 

ŖEsta narrativa fez parte do romance, Águas-do-Mar, o Guerrilheiro. Inédito por 

incineraçãoŗ, ficando pois a dúvida sobre se o livro que lemos é um novo romance 

construído em torno do fragmento da narrativa que escapou, ou se a incineração não se 

efectivou, ou ainda se a Ŗincineraçãoŗ referida faz já parte do universo ficcional e da sua 

construção. Uma análise comparativa das duas versões do texto possibilita-nos 

entretanto apreender alguns procedimentos de génese da escrita luandiniana, tornando 

visíveis certas preocupações do autor, nomeadamente ao nível do trabalho de escrita e 

da concepção da língua, dando conta de dois momentos da construção do texto, num 

trabalho de releitura, reescrita e correcção. Para além de passagens rasuradas, de 

pontuação alterada ou de expressões acrescentadas, que se constituem como marcas de 

um trabalho comum de revisão textual, é sobretudo curioso verificar que Luandino 

procurou angolanizar o seu texto, ou seja, saturar a língua portuguesa de marcas 

linguísticas e frásicas características do português de Angola. 
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De modo a apreendermos o trabalho de criação literária e inovação linguística, 

centrar-nos-emos em excertos das referidas narrativas. Tomemos, pois, alguns 

exemplos, onde assinalamos a itálico as expressões, em nosso entender, mais 

reveladoras da arte de escrita de Luandino a que subjaz a busca de uma cada vez maior 

angolanização da língua portuguesa:  

 

outro vento veio encher o céu esvaziado de trovão e relâmpago, senti a canoa me 

fugir nos largos pés de raia. (Kapapa: 21) 

 

vento outro veio encher no céu esvaziado de trovão e relâmpago, senti canoa 

que derretia em baixo dos largos pés de raia. (Rios: 108) 

 

Para além da anáfora inicial, que coloca o determinante depois do nome, 

verifica-se ainda a elisão do determinante antes do substantivo, numa prática que 

Luandino considera característica do português de Angola (Vieira, 1980: 59). A 

substituição do verbo Ŗfugirŗ por Ŗderreterŗ inscreve-se numa outra ordem de razões, já 

não estritamente linguísticas, e que relevam da estilística. Ao invés de uma descrição 

neutra, o verbo Ŗderreterŗ cria a imagem da perda irremediável da canoa. Há ainda a 

assinalar a utilização da preposição Ŗemŗ em vez de Ŗporŗ. Segundo Vilela, a alteração 

da regência verbal é uma prática frequente e comum no português falado nas ex-

colónias (Vilela, 1999: 182), aliás muito presente na escrita de Luandino. Alterações 

diversas estão presentes nas seguintes citações: 

 

Mas nunca me bateu. (Kapapa: 12) / Mas nunca chegou de me bater. (Rios: 103) 

 

eu ainda senti, abafado, rugir, o eco (Kapapa: 21) / eu ainda consegui de sentir, 

abafado, rugir o eco (Rios: 108)  
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Nestes dois casos, a alteração consiste na introdução de uma estrutura 

perifrástica, considerada agramatical à luz das regras linguísticas da língua portuguesa 

de Portugal, mas muito usada em Angola.  

Nos excertos que de seguida apresentamos é particularmente visível a intenção 

de o autor se afastar da norma europeia, introduzindo incorrecções numa palavra 

grafada correctamente na primeira versão. Por detrás do Ŗerroŗ está a reprodução de 

uma prática típica da oralidade, que consiste no apagamento da sílaba que deixa de se 

ouvir. Senão vejamos: 

 

Nova rajada de vento que assobiou na ponta do ximbico. (Kapapa: 21) 

 

Nova rajada de vento que sobiou na ponta do bordão do ximbico. (Rios: 108)  

 

Como temos vindo a verificar, e apesar das inúmeras alterações introduzidas na 

última versão, os dois textos mantêm-se próximos, permitindo estabelecer pontos de 

alteração num contínuo textual único. A relativa similitude é, no entanto, quebrada em 

alguns passos da narrativa, tornando-se a segunda versão tão distante estruturalmente da 

primeira que precisamos de encontrar os pontos de comparação em torno do excerto. 

Veja-se, a título de exemplo, as duas versões da narração da mudança brusca das 

condições climatéricas que muito assustam Kapapa: 

 

E olhei o céu, de primeiro. Banzo. Não 

podia ser. Todo o horizonte, toda a 

volta da manhã que nascera limpa e 

clara, que era só uma nuvem única, sem 

intervalo nem descanso, ou buraco de 

azul em cinzento de pérola, o sol se 

 Saltei meus olhos no céu logo-logo, para 

dar encontro a tão negra nuvem, a cuja 

sombra brilhava lá no fundo do 

quissequele. Banzei: nada. Nada, 

quimiqua era. O ar cheio de vazio. Todo 

o horizonte, zénite e linha equinocial e 
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evadira Ŕ sombra de nuvem negra em 

fundo de mar de areia nunca que ia 

poder ser. O banco das algas, a mata 

submarinha? (Kapapa: 20) 

antípoda, toda a volta da manhã que o 

dia tinha lhe nascido limpa e clara, que 

era só nuvem única, sem intervalo nem 

descanso ou buraco de azul em cinzento 

de pérola, mais nada. Sol sřevadira Ŕ 

portanto: sombra de nuvem negra em 

fundo de mar de areia limpa, nunca que 

ia poder ser. Seria então o banco das 

algas, a mata submarinha? (Rios: 107) 

 

Da leitura dos excertos destaca-se de imediato a maior dificuldade de 

interpretação da cena tal como surge narrada em O Livro dos Rios, que resulta de várias 

e diferentes estratégias discursivas que tentaremos de seguida enunciar. Antes de mais, 

importa referir que a segunda versão apresenta uma linguagem por um lado mais 

metaforizada (ŖSoltei meus olhosŗ em vez de ŖOlheiŗ ou ŖO ar cheio de vazioŗ, 

expressão que retoma e sintetiza a descrição do céu carregado de nuvens) e com uma 

maior presença de recursos estilísticos (a anáfora: ŖNada, quimiqua eraŗ, por outro com 

mais interferência de vocábulos em quimbundo (Ŗquissequeleŗ, Ŗquimiquaŗ), duas 

estratégias que, por razões diversas, tornam mais árdua a descodificação textual. 

Centremo-nos agora nas inovações lexicais e nas alterações morfossintácticas. Na 

segunda versão, o autor introduziu neologismos que pertencem ao seu idiolecto, tal 

como Ŗlogo-logoŗ, substituiu parte do pronome pessoal por uma apóstrofe Ŗsřevadiraŗ), 

elidiu determinantes (Ŗera só nuvem únicaŗ), construiu fraseologias
31

 com o advérbio 

Ŗláŗ (Ŗlá no fundo do quissequeleŗ), manteve a adição da conjunção Ŗqueŗ, sem ser 

requerida pelo contexto e esvaziada de conteúdo semântico, apenas conferindo um tom 

coloquial ao discurso (Ŗnunca que ia poder serŗ) e acrescentou mais dois termos 

                                                 
31

 Como observa Vilela, a fraseologia é sempre uma das marcas estereotipadas duma língua (Vilela, 1999: 

182). 
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conjuncionais (Ŗque o dia tinha lhe nascido limpa e clara, que era só nuvem únicaŗ). O 

exemplo atrás citado é ainda revelador do uso agramatical, à luz da norma europeia, do 

pronome Ŗlheŗ. Todos estes desvios e transgressões ao português-padrão dão origem a 

um texto menos claro para o leitor ocidental, exigindo-lhe uma redobrada atenção e uma 

leitura essencialmente reflexiva.  

A leitura que empreendemos do uso da língua que cada um dos autores faz 

revela-nos uma atitude que podemos classificar como Ŗmilitantismoŗ. Com este termo, 

pretendemos referir-nos ao facto de as opções linguísticas poderem serem lidas, antes de 

mais, como formas de luta política e intervenção social, assumindo-se como um 

projecto político cultural (Abdala Junior, 1989: 75). Ao saturar o seu texto de 

transgressões à norma europeia, ao mesclar de modo tão intrincado o quimbundo como 

o português, Luandino cria a imagem da sociedade angolana em busca da sua identidade 

que se constrói num processo de simbiose e de influências entre culturas, cabendo à 

angolana a primazia.  

Ao invés da angolanização do português defendida por Luandino, Pepetela e 

Agualusa optam por uma escrita mais próxima da norma europeia, em escolhas às quais 

estão, no entanto, subjacentes ideários tendencialmente diferentes, ainda que não se 

excluam mutuamente. A opção de Pepetela por uma língua mais padronizada veicula a 

aspiração ideológica e diríamos mesmo política de esbater os tribalismos, constituindo-

se a língua portuguesa como um espaço neutro capaz de se sobrepor às variedades de 

línguas nacionais. Por seu turno Agualusa, mantendo igualmente um registo próximo da 

norma europeia, constrói o seu texto como um intenso e assumido diálogo cultural entre 

Angola, Portugal e Brasil. Defensor de um diálogo lusófono, este autor faz dos seus 

romances um espaço onde o português, a sua variante brasileira e o quimbundo se 

encontram e se completam, constituindo-se a língua portuguesa como uma ponte entre 
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continentes, povos e culturas, uma ponta que aproxima falantes que partilham uma 

língua matricial que em viagem pelos três continentes se enriquece.  
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3. O trabalho de citação 

 

 

Observada a importância da memória da palavra nas narrativas do nosso corpus, 

interessa-nos agora reflectir sobre as relações intertextuais que os textos convocam e o 

seu contributo para a construção identitária (individual, colectiva e nacional) angolana. 

Numa análise do conceito bakhtiniano de dialogismo, Kristeva, introduzindo e 

discutindo a noção de intertextualidade, concluía que Ŗtout texte se construit comme 

mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation dřun autre texte. A la 

place de la notion dřintersubjectivité sřinstalle celle dřintertextualitéŗ (Kristeva, 1969: 

85). Deste modo, a literatura surge como um espaço abrangente e interactivo e o texto é 

concebido enquanto diálogo entre três elementos primordiais: o sujeito da escrita, o 

destinatário e os textos a ele exteriores (Kristeva, 1969: 84). Ao inscrever o texto numa 

rede textual, a intertextualidade desafia o leitor a entrar e desfazer os nós de 

significação, numa viagem que o vai levar a procurar o sentido do texto, na certeza de 

que não só o texto se constrói na relação que estabelece com todos aqueles com os quais 

dialoga, mas também de que a sua leitura já se encontra, a priori, investida de saberes, 

porque como refere Barthes: Ŗce Řmoiř qui sřapproche du texte est déjà lui-même une 

pluralité dřautres textes, de codes infinis, ou plus exactement perdus (dont lřorigine se 

perd)ŗ (Barthes, 1970: 16). Estamos, pois, no entender de Tânia Carvalhal, perante uma 
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das noções essenciais aos estudos comparatistas, no campo dos quais este trabalho se 

situa. Referimo-nos à ideia de comunidade textual (Carvalhal, 2006: 125), ou seja, a 

concepção da literatura e do espaço literário como uma totalidade (campo literário) e 

um património universal onde cada autor surge como elemento de uma imensa rede 

textual. Desde logo, o texto apresenta-se simultaneamente como sujeito e objecto, na 

medida em que se mostra, dando-se a conhecer, mas também se constitui como fonte de 

reapropriação, ou dito de outra forma, perspectivamos Ŗo texto como local de 

manifestação e portanto de memória de outros textosŗ (Buescu, 2001a: 89). 

 A intertextualidade tem-se constituído como um terreno particularmente 

produtivo para os estudos literários e de modo especial no domínio comparatista, dando 

particular atenção às relações que um texto entretece com um corpus textual de 

contornos indefinidos (as associações potenciadas pelo texto são variáveis em 

quantidade e qualidade, consoante a enciclopédia cultural do leitor), ou seja, à 

capacidade de um texto convocar outros textos e outros autores, transformando o 

discurso num tecido textual novo de citações antigas, retomando aqui a famosa teoria de 

Barthes (1973: 374). 

Ao assumir-se como condutor de ecos intertextuais de amplitude, origem e modo 

diversos, o texto desvenda rastos manifestos da presença do ser social por detrás do 

escritor (aquele que lê, que vê filmes, que ouve música mas igualmente aquele que 

toma, ou não, posições políticas, que se compromete, ou não, com o devir do país e da 

humanidade). O escritor, ao fazer apelo à sua memória, convoca igualmente a do leitor, 

num incessante jogo intertextual feito de memórias, esquecimentos e procuras. 

Riffaterre, ao definir a intertextualidade como sendo Ŗun phénomène qui oriente la 

lecture du texte, qui en gouverne éventuellement lřinterprétation, et qui est le contraire 

de la lecture linéaireŗ (Riffaterre, 1981: 5-6), chama a atenção para a multiplicidade de 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
329 

    

 

relações e significações que o texto oferece a quem o lê, constituindo-se como um 

espaço de cruzamento de escritas/leituras anteriores. À prática da intertextualidade está, 

pois, subjacente o desejo de inscrever o texto numa linhagem (por exemplo autoral, de 

género), ou refutá-la, linhagem que de modo voluntário ou não orienta e conduz a uma 

leitura não linear, uma vez que a cada referência intertextual a nossa atenção oscila 

entre o texto que estamos a ler e o seu hipotexto (Genette, 1982: 13). Estamos, pois, 

muito distantes da mera discussão de influências, que no contexto das literaturas de 

países que outrora foram colónias, e no dizer de Abdala Junior, pode até ser vista como 

uma questão com Ŗbolor, de sentido neocolonialistaŗ (Abdala Junior, 1989: 59), 

perspectiva que de todo não nos interessa. Ao invés, pretendemos, na senda de Abdala 

Junior, equacionar a problemática intertextual enquanto fenómeno de Ŗuma reciclagem 

ideológica da cultura, isto é, [...] uma apropriação de um património colectivo mais 

amploŗ (Abdala Junior, 1989: 59). Colocamo-nos claramente numa perspectiva 

dialéctica em que a matéria de referência nacional Ŕ de cariz político, social Ŕ, é 

incorporada no texto literário pela mediação do signo linguístico e do posicionamento 

ideológico do seu autor. 

As formas através das quais a intertextualidade se constói são variadas e o seu 

estudo tem dado origem a uma profusão de conceitos e definições de maior ou menor 

complexidade. Não querendo proceder a uma análise comparativa das várias 

teorizações, interessa no entanto enunciar a linha teórica que adoptamos neste trabalho. 

Genette, reformulando a conceptualização apresentada por Kristeva, propõe como 

designação genérica a noção de transtextualidade, para identificar Ŗtout ce qui met [un 

texte] en relation, manifeste ou secrète, avec dřautres textesŗ (Genette, 1982: 7), 

subdividindo esta categoria em cinco tipos diferentes de relações transtextuais: a 

intertextualidade, a paratextualidade, a metatextualidade, a arquitextualidade e a 
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hipertextualidade. A intertextualidade, na definição mais restritiva que apresenta, estuda 

apenas as relações de co-presença de textos (um texto ou vários presentes noutro) sob a 

forma de citações, alusões e plágio. Por seu turno, Riffaterre propõe uma definição mais 

alargada do conceito, na esteira da qual nos colocamos, que retoma a inicialmente 

apresentada por Kristeva, identificando a intertextualidade como Ŗla perception dans le 

texte de la trace de lřintertexteŗ (Riffaterre, 1981: 5). Tal como Helena Buescu e João 

Ferreira Duarte observam, passadas décadas, estes conceitos perderam algum do seu 

poder de produzir leituras surpreendentes e inovadoras, facto que deu origem ao 

surgimento de novos termos que privilegiam os movimentos de intersecção e 

transformação de culturas que caracterizam o nosso mundo pós-moderno (Buescu e 

Duarte, 2007). É neste contexto que surge o conceito de Ŗcross-cultural intertextualityŗ, 

que podemos aproximar da expressão fixada por Moura de Ŗpasseurŗ (Moura, 1999: 78) 

de língua e de cultura, ao perspectivar o escritor como um tradutor que se situa na 

intersecção de culturas e de línguas, num lugar excêntrico a partir do qual cria pontes 

culturais e linguísticas.  

A profusão de conceitos e de definições mostra bem a complexidade da questão, 

que mais uma vez coloca com grande premência a perspectivação da literatura enquanto 

espaço fusional e comunidade textual. Há, pois, uma manifesta dificuldade em nos 

cingirmos a um aparelho conceptual único que cubra toda a rica e diversificada panóplia 

de práticas intertextuais que a imaginação e o engenho dos autores criam e que a nossa 

leitura procura desvendar. Mais do que a procura do rótulo perfeito e único, interessa-

nos sobretudo o questionamento das relações intertextuais e do modo como elas 

contribuem para a representação da problemática que envolve a construção da 

identidade angolana.  
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As obras do nosso corpus constituem-se, segundo julgamos, enquanto um campo 

privilegiado de análise das relações intertextuais, assumindo-se os seus autores como 

tradutores de línguas e culturas. Assim, se em A Gloriosa Família, A Conjura e, embora 

de modo mais ténue, O Livro dos Rios estamos perante ficções que se assumem como 

reescrita de obras anteriores (apresentando as suas fontes por meio da citação), as 

restantes obras do corpus não deixam de ter inscritas, embora de modo mais subtil, 

influências que as inscrevem em linhagens autorais e em correntes estéticas e de 

pensamento. Esta viagem na busca do Ŗmurmúrio infinito criado entre textosŗ (Buescu, 

2008: 85), tendo como ponto de partida as narrativas do nosso corpus, vai levar-nos a 

visitar textos dos mesmos autores, assim como textos de outros autores ou até anónimos 

(como é o caso dos provérbios pertencentes ao domínio da tradição oral), uma vez que 

as obras em análise se constituem como espaços paradigmáticos de revisitação e 

reinvenção intertextuais.  

Em A Conjura, para além dos ante-textos que introduzem cada capítulo 

resumindo a trama diegética
1

, o corpo do texto é ainda antecedido de citações 

provenientes de várias fontes, de cuja lista consta um provérbio e excertos de um texto 

jornalístico, de uma narrativa de viagem, de dois panfletos, de dois poemas e de um 

documento historiográfico. Segundo Genette, a epígrafe pode desempenhar três funções 

essenciais: comentar um título, comentar um texto (a função mais canónica) ou 

caucionar a obra, função que considera a mais oblíqua. Diz o autor: Ŗl'essentiel n'est pas 

ce qu'elle dit, mais l'identité de son auteur, et l'effet de caution indirecte que sa présence 

détermine à l'orée d'un texteŗ (Genette, 1987: 147). Perante tal diversidade, interessa 

então também compreender o papel atribuído a cada um dos textos em epígrafe na 

construção de um todo que é a obra, na certeza de que ao citar um texto, ao trazê-lo para 

                                                 
1
 Esta questão foi tratada no capítulo II. 1 deste trabalho. 
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o universo ficcional criado, o autor está a inscrevê-lo numa linhagem, dentro da qual a 

questão da nacionalidade dos autores citados é uma questão de não pouca relevância 

para a construção identitária que nos romances se giza.  

É sob o signo da tradição que Agualusa inscreve o seu primeiro romance, 

citando um provérbio angolano em tradução portuguesa: ŖLuanda é boa: não há cuco 

que não se transforme em anduaŗ. Retomamos, de modo sucinto, o que anteriormente 

dissemos acerca deste provérbio
2
, fazendo ressaltar a mensagem do poder transformador 

de Luanda que, por sua vez, remete para a evolução de mentalidades e o crescimento 

intelectual e político dos indivíduos. Com a segunda epígrafe, um excerto do poema de 

L. do Carmo Ferreira, toma forma de modo mais claro a configuração ideológica que, 

definindo uma expectativa de leitura, vai nortear o nosso percurso interpretativo. 

Contrariamente às outras citações, esta não apresenta uma indicação bibliográfica 

completa, havendo apenas a seguinte identificação: ŖL. do Carmo Ferreira, 1902ŗ. 

Reconhecemos nos versos em epígrafe um conhecido poema de Lourenço do Carmo 

Ferreira, publicado em Luz e Crença
3
, revista literária angolana dirigida por Pedro 

Paixão Franco, um dos intelectuais mais destacados da sua geração e igualmente 

personagem de ficção. No poema, o autor desenha o retrato disfórico e severo da 

situação política do país, inscrevendo em filigrana um apelo à sonhada e desejada 

independência de Angola, presente desde logo nos dois primeiros versos citados: ŖE vi, 

sonho sublime! Ŕ em célico clarão!/ ressurgir Angola em meio da escuridão!...ŗ. 

Associando as epígrafes ao título e à dedicatória a Pedro da Paixão Franco, começa a 

revelar-se um sentido mais complexo, dando a adivinhar a narrativa da preparação e 

                                                 
2
 Veja-se o capítulo III. 1. 

3
 A revista foi editada pela primeira vez em 1902 e teve apenas dois números, que contaram com a 

colaboração de Silvério Ferreira e Francisco Castelbranco. Com uma forte influência dos ideais liberais 

vigentes em Portugal, a revista assumiu-se como modo de divulgação da contestação da presença colonial 

e da independência da colónia. Sobre este assunto veja-se Ervedosa (1979); Laranjeira (1995b); Oliveira 

(1997) e Santos (2006). 
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tentativa de execução de uma revolta contra o domínio colonial português, e portanto a 

favor da independência de Angola, ou seja, aquilo que o romance A Conjura vai narrar: 

a crescente tomada de consciência, por parte dos filhos-da-terra, da discriminação e das 

injustiças sofridas. Maria Teresa Salgado, num interessante estudo sobre Agualusa, 

estabelece um curioso paralelo entre a diversidade dos textos epigrafais (a concisão do 

provérbio/a grandiloquência do poema) e o desejo de questionar a história oficial. 

Argumenta a estudiosa que o cotejo de vozes promove, a partir das epígrafes, a 

promoção do diálogo entre as várias versões da história, cumprindo o que considera ser 

a mensagem primordial do romance: Ŗrelativizar quaisquer narrativas legitimadoras, 

reavaliando a relação entre a história e as inúmeras possibilidades oferecidas pelo 

imaginário, seja o da tradição ocidental seja o da tradição oralŗ (Salgado, 2000: 187). 

As epígrafes seguintes colocadas em abertura dos capítulos privilegiam quer o 

olhar endógeno com o qual se observa, a partir de Luanda, os acontecimentos aí 

ocorridos e que o texto ficcional retoma, quer o olhar exógeno com o qual se observa a 

colónia a partir da metrópole, veiculando deste modo as duas correntes de opinião 

inconciliáveis (a dos dominadores e a dos dominados) as quais, por essa mesma 

circunstância, fundamentam a guerra colonial. Para uns, o importante era acautelar os 

interesses adquiridos de posse de terras e bens, para outros, torna-se premente expulsar 

os invasores e retomar aquilo que lhes pertencia por direito: a sua terra e, associada a 

ela, as formas complexas da sua identidade cultural, considerada indissociável de uma 

efectiva independência política.  

O segundo capítulo tem como epígrafe um excerto de um artigo publicado a 13 

de Dezembro de 1887, num conhecido jornal angolano, O Futuro de Angola, onde se 

relata a fuga da fortaleza de São Miguel de dois famosos condenados, Antunes Malange 

e Silva Facadas, nomes que conhecíamos já por serem personagens da trama diegética e 
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que agora surgem como personagens referenciais. Estamos perante aquilo que Mignolo 

designa por entidades imigrantes, ou seja, personagens simultaneamente referenciais e 

de ficção (Mignolo, 2001: 125-126). Neste caso, no entanto, assistimos a um processo 

de imigração Ŗao avessoŗ, já que a menção ficcional é anterior à referencial, facto que 

se explica pela natureza anódina das personagens cujos feitos não constam nos 

compêndios da História. São, no dizer de Foucault, Ŗdes hommes infâmesŗ (Foucault, 

1994: 243), aqueles de que apenas ficou Ŗ[une] pure existence verbaleŗ (Foucault; 1994: 

242), registada em discursos efémeros como os jornais. Assistimos, pois, a uma dupla 

subversão, enquanto texto jornalístico e epígrafe de capítulo. Tratando-se de um texto 

jornalístico, a sua função primordial seria a de dar a conhecer um facto novo. Ora, sendo 

citado depois de o leitor ter conhecimento do ocorrido, perde a sua característica 

essencial, a de noticiar, e em vez disso assume o papel de uma legitimação a posteriori 

do texto romanesco.  

A mesma função é desempenhada pelas epígrafes do capítulo seguinte, da 

autoria de A. Oliveira Martins e de Gastão Souza Dias. Até este momento e depois dele, 

os acontecimentos narradores eram filtrados por olhares oriundos de Angola, 

colonizadores, colonizados, brancos, negros ou mestiços (quer no corpo do texto quer 

no paratexto), mais ou menos afastados do conhecimento da essência da angolanidade, a 

acreditarmos nas palavras de Severino de Sousa
4
. Com as epígrafes em análise, o olhar 

desloca-se para o exterior, para a metrópole, transmitindo a visão preconceituosa e 

deturpada com que de Lisboa se consideravam as colónias. A presença destes dois 

textos, onde os autores explanam convicções profundamente racistas, mascaradas sob o 

                                                 
4
 Severino profere esse comentário a propósito dos escritos de Alfredo Trony, afirmando que ŖEle ficou à 

porta do que somos. Não entrou dentro de nósŗ (Conj: 128). Severino toma como ponto de comparação o 

seu próprio projecto literário, já que, como afirma, o seu objectivo seria escrever Ŗum grande romance 

que fosse capaz de retratar com fidelidade e interesse o estreito mas complicado mundo de Luandaŗ 

(Conj: 128). 
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manto de uma pseudo cientificidade
5
, constitui, como observou Korthals Altes, um 

modo de criticar o discurso histórico colonial, exibindo em voz directa as mais 

inconfessáveis ideologias dos seus autores (Altes, 2000: 446). Deste modo, a entidade 

autoral coloca à disposição do leitor os argumentos das duas facções, permitindo-lhe 

avaliá-los e opinar. Por outro lado, o cotejo dos dois ideários constitui-se como uma 

forma de legitimar a revolta empreendida pelos filhos-da-terra. Foi contra a 

discriminação e a injustiça, postas em prática pelo poder colonial, e testemunhadas 

factualmente por estes dois excertos, que os conjurados lutaram. Nos textos escritos a 

partir de uma alteridade incapaz de ajuizar imparcialmente uma realidade que lhes é 

exterior, estão patentes algumas das injúrias e afrontas que caracterizaram a existência 

dos angolanos e que os conduziram à revolta, factos que o leitor já conhecia dos 

capítulos anteriores, e que agora surgem comprovados pelo poder da palavra escrita de 

pretensão científico-intelectual.  

Os dois capítulos seguintes são introduzidos por excertos de documentos 

históricos fundamentais que expressam duas tendências e ideologias antagónicas: a do 

português colonizador, que num folheto reivindica uma maior actuação do governo da 

metrópole na defesa dos interesses dos colonos, e a dos angolanos que, num panfleto, 

apelam à luta pela independência e à expulsão dos opressores europeus. Estão, pois, 

mais uma vez textualmente patentes duas correntes de opinião inconciliáveis. É a tensão 

e incompatibilidade entre estas duas posições políticas que sustenta a composição 

romanesca, constituindo-se a efabulação como o espaço de luta entre os defensores do 

colonialismo e os seus opositores. Por outro lado, a inserção de documentos tão 

                                                 
5
 Oliveira Martins compara a constituição anatómica do africano com a dos macacos, lançando o ridículo 

sobre o processo de evangelização e ensino, argumentando que se deve estender esses ensinamentos aos 

macacos, já que ambos partilham a mesma incapacidade de aprender. Por seu turno, Souza Dias retoma a 

comparação tanto mais depreciativa quanto o seu alvo é o negro citadino, cujos modos considera 

efeminados. No entanto, a sua principal indignação reside no facto de lhes reconhecer iniciativas 

associativas e vontades políticas de autonomia (Conj: 79). 
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variados (quer do ponto de vista da construção do discurso, quer das ideologias 

defendidas) reflecte e comprova uma das características do Ŗestatuto do literárioŗ. 

Referimo-nos à capacidade da literatura Ŗarmazenarŗ a memória de discursos que 

primam pela sua diversidade, constituindo-se como Ŗum escrito palimpséstico que, na 

própria medida em que rasura e reescreve, também mantém e preserva, embora de outra 

maneiraŗ (Buescu, 2004: 406).  

A última citação ocupa uma função única na construção da narrativa. Da autoria 

de João Maria Vilanova, pseudónimo de um poeta contemporâneo angolano
6
, o excerto 

do poema citado, intitulado Canto Fúnebre, surge simultaneamente como antecipação 

diegética e regresso à tradição discursiva da oralidade autóctone, contrariamente às 

restantes epígrafes. Numa linguagem repleta de expressões em quimbundo, o sujeito 

interpela a morte e condena-a pela sua postura traiçoeira, representada metaforicamente 

pelo veneno da mortal serpente: ŖMorte ó Morte acocorada vida toda connosco./ E estás 

coxilando./ […] quantas vezes comeste/ do nosso funji/ bebeste da nossa kissângua/ e 

em troca/fingindo que dormias/ nos levavas hoje um mona/ amanhã um sekulo, uma 

prenha, quantas?ŗ (Conj: 181). Ao citar um texto do século XX que privilegia uma 

língua tradicional de Angola, o texto estabelece uma ponte entre a primeira e a última 

citação, regressando ao património cultural desta vez pelo viés, não do provérbio como 

anteriormente tinha feito, mas da língua, identificação primeira de um povo. Mas a 

citação tem ainda o poder de antecipar o tema central do capítulo que introduz, marcado 

também ele pela morte, assumindo deste modo uma das funções canónicas enunciadas 

por Genette. Um a um, os conjurados vão cair assassinados pela força da traição e, por 

                                                 
6
 A verdadeira identidade deste autor continua mergulhada num verdadeiro mistério, havendo apenas a 

informação de que vive no norte de Portugal. Sobre este autor, veja-se Laranjeira (2001). 
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isso, sem glória. Simbolicamente, Severino, o líder dos conjurados, morre ao abrir um 

presente, sendo mordido por uma serpente venenosa, situação vaticinada pela epígrafe.  

À função, ora de confirmação testemunhal ora de antecipação augural, 

desempenhada pelas epígrafes, alia-se uma não menos importante espacialização do 

texto ficcional num tempo histórico, tomando este termo numa múltipla vertente: a 

social, a cultural e a política. Enquanto a primeira citação nos transporta para uma 

intemporalidade veiculada pelo provérbio, as epígrafes seguintes, à excepção da última, 

remetem-nos para o tempo da história Ŕ a última década do século XIX e os primeiros 

anos do seguinte. Neste jogo temporal, o presente surge pelo viés da última citação que, 

contrariamente às restantes, não está datada, cabendo ao leitor a tarefa de reconhecer, no 

autor citado, o nome de um poeta angolano contemporâneo, abrindo-se desta forma a 

narrativa para o presente que se busca no futuro.  

A actualidade está igualmente inscrita no corpo do texto pelo viés da referência a 

títulos de jornais, tais como: O Echo de Angola, Jornal de Luanda, O Comércio de 

Angola, O Sertão, O Angolense, A Gazeta de Loanda, O Progresso de Angola, e uma 

colectânea de artigos de opinião intitulada: Voz de Angola Clamando no Deserto, que 

pretendiam dar resposta a um artigo de teor racista publicado na Gazeta de Loanda 

(Conj: 159-163). Este episódio, que mais uma vez promove o cotejo dos ideários 

antagónicos que atravessavam a sociedade angolana e consequentemente a efabulação, é 

contado pelo nosso narrador de forma empolgada, assumindo-se como o sinal da 

capacidade de luta e contestação dos angolanos. Ao privilegiar a escrita jornalística de 

acontecimentos aparentemente inócuos, o texto está não só a deslocar o centro das 

atenções para o quotidiano, para aqueles factos que a História oficial não conservou, por 

considerá-los de menor importância (Foucault, 1994: 252), desempenhando no entanto 

um papel preponderante na Ŗrealidade ficcionalŗ, mas está também a atestar da 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
338 

    

 

importância da escrita jornalística de opinião na formação de uma nova visão da vida na 

colónia, e sobretudo na criação de uma consciência nacional (Anderson, 2005: 65). 

As relações intertextuais presentes em Nação Crioula são de ordem 

aparentemente bem diversa. Constituindo-se como a reescrita, sob a forma de pastiche, 

da obra Correspondência de Fradique Mendes de Eça de Queirós, este romance revela 

um notável poder de convicção, uma vez que, como refere Graça Abreu, Ŗsem 

descaracterizar a personagem, torna verosímil que o céptico e desencantado Fradique 

possa, no final da sua vida, ter passado à acçãoŗ (Abreu, 2004: 4). O pastiche 

constitutivo deste romance assume a função de ponte histórica entre o século XIX 

(tempo do texto fundador) e o XX (tempo do novo texto criado), entre a literatura 

portuguesa e a literatura angolana, constituindo-se esse diálogo um importante meio de 

construção da identidade colectiva angolana (Leal, 2000: 353). E, com o trabalho de 

citação, elemento fulcral de construção romanesca de A Conjura, compõe duas das 

formas mais evidentes e mais manifestas de intertextualidade nos textos do autor. Oito 

anos separam a publicação de Nação Crioula (1997) de A Conjura (1989), o primeiro 

romance de Agualusa, no entanto, do ponto de vista temático, o segundo romance surge 

como o prolongamento metonímico do corpo ficcional iniciado na obra do nosso autor 

com A Conjura, numa linhagem que poderíamos fazer recuar até aos romances de 

Alfredo Trony, Nga Muturi – Cenas de Luanda (1882) e António Assis Júnior, O 

Segredo da Morta (1929), uma vez que todos eles elegem para entrecho a sociedade e a 

vida quotidiano em Luanda de finais do século dezanove. O fascínio por esse período 

mostra bem a sua importância para a história de Angola, que se deve, como refere 

Manuel Ferreira, ao facto de se identificar com Ŗa sedução das origens, a áurea do mito 

ou da epopeia. [...] É o magno tempo da Luz: o tempo dos primeiros jornais, da escrita, 
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do desenvolvimento da instrução; o tempo em que o sentimento pátrio se entretece no 

textoŗ (Ferreira, 1993: 292).  

É, pois, esse tempo em que os ideais independentistas tomam forma que surge 

retratado nos dois romances de Agualusa, pondo em cena personagens já existentes, 

nalguns casos retiradas da vida real, oriundas de vários quadrantes da sociedade: 

políticos, jornalistas, escritores, caçadores, comerciantes, criminosos, advogados. Se 

alguns dos feitos narrados ficaram a pertencer aos sucessos da nação angolana (a 

publicação de revistas, livros e jornais, as formas de luta contra o colonialismo) outros 

há que, de carácter mais fugaz e individual, apenas tiveram direito a algum espaço nas 

páginas dos jornais da cidade (a fuga de Antunes de Malange, o comércio de armas por 

estrangeiros). No entanto, quer uns quer outros não só surgem enquanto elementos 

diegéticos de um romance, como também migram de romance em romance, não se 

restringindo essa viagem intertextual aos dois romances do nosso corpus.  

Na realidade, a este grupo devemos acrescentar ainda a colectânea de contos 

publicada em 1990, D. Nicolau Água-Rosada e outras Estórias Verdadeiras e 

Inverosímeis, organizados em três partes: Ŗestórias acontecidasŗ, em que todos os 

contos são introduzidos por uma citação de artigos de jornais que apresentam os 

acontecimentos que o texto ficcional retoma e desenvolve; Ŗantropomorfismosŗ e 

Ŗexercícios de imaginaçãoŗ. Estas três obras, em que se retomam personagens (quer 

referenciais, quer, como no caso de Nação Crioula, já antes aparecidas noutros textos), 

constituem, de facto, um tríptico, que muito ganha em ser lido como um conjunto, já 

que personagens e acontecimentos ganham densidade e conteúdo ao longo da leitura 

destas narrativas. Os textos de ficção surgem como prolongamento não só do anterior, 

mas também, em dois deles, das epígrafes que inauguram o corpo do texto, 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
340 

    

 

convertendo-se a personalidade referencial
7
, sem outras rupturas para além da mancha 

gráfica e da construção discursiva, em personagem principal do entrecho.  

A acção dos dois romances encontra-se balizada por datas precisas; assim, A 

Conjura narra os acontecimentos ocorridos entre Ŗesse esquecido ano de mil e 

oitocentos e oitenta, aquando da chegada a Luanda de um moço benguelense, de sua 

graça Jerónimo Caninguili.ŗ (Conj: 13) e Ŗ[esse] dia dezasseis de Junho de mil 

novecentos e onzeŗ (Conj: 13), enquanto o entrecho de Nação Crioula decorre entre 

Maio de 1868, data da primeira carta enviada por Fradique, e Agosto de 1900, data do 

envio da carta remetida a Eça de Queirós por Ana Olímpia. No primeiro conjunto de 

contos Ŗestórias acontecidasŗ (os únicos claramente datados), são as datas dos artigos 

jornalísticos (epígrafes inaugurais do conto) que delimitam o(s) tempo(s) da(s) 

história(s), compreendido(s) entre 25 de Março de 1857 e 12 de Março de 1901.  

A relativa coincidência temporal permite e justifica a migração de personagens e 

acontecimentos entre estes três livros, criando deste modo uma macro comunidade 

social narrada que se encontra em constante processo de reactualização
8
. Vejamos 

alguns exemplos. Severino de Sousa, o mentor da conjura, é nesse romance 

caracterizado como um jovem mestiço, Ŗfemeeiro e perdulário, poeta nas horas vagas Ŕ 

que eram para ele todas as horasŗ (Conj: 36). Contestatário da presença colonial, 

defende que a independência de Angola se constrói, para além da conquista da 

autonomia política, pelo conhecimento e divulgação da cultura e da história do país, 

papel que deve ser desempenhado pelos filhos-da-terra, por isso empreende a redacção 

de Ŗum grande romance que fosse capaz de retratar com fidelidade e interesse o estreito 

                                                 
7
 Relembramos que por Ŗpersonagem referencialŗ referimo-nos a personagens a que correspondem 

indivíduos, cuja existência ficou ou está comprovada de modo inequívoco em documentos de confirmada 

autenticidade, noção a que opomos a Ŗpersonagem de ficçãoŗ, aquela criada pelo poder inventivo do 

autor. 
8
 Teresa Salgado considera que uma das características da escrita de Agualusa é a percepção da sua obra 

como um todo que se consubstancia pela Ŗinterpenetração de suas narrativasŗ (Salgado, 2000: 187). 
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mas complicado mundo de Luandaŗ (Conj: 128), a par do estudo da fauna local, 

essencialmente gatos e serpentes. Senhor de pensamentos e sentenças desconcertantes, é 

o único a acreditar numa inverosímil história contada pelo caçador Afonso, segundo a 

qual existiria um povo na zona de Catala que acreditava receber, após a morte, 

características animais, conferindo aos indivíduos novas aptidões, tais como voar e 

cantar como pássaros; Afonso afirmava também aí ter encontrado Ŗbichos com modos 

de gente: elefantes que falam, pássaros a rir às gargalhadas, macacos que conhecem a 

utilização do fogoŗ (Conj: 54). Em defesa da veracidade da história do caçador, 

Severino afirma Ŗ― É demasiado inverosímil para que não seja verdade Ŕ explicou a 

Caninguili, a vida imita os sonhosŗ (Conj: 54)
9
. É o interesse de Severino pelas 

serpentes que lhe possibilita arranjar uma ocupação remunerada, tornando-se assistente 

de um prestigiado zoólogo em Angola ao serviço da Real Sociedade Britânica de 

Zoologia, Carlos Eduardo Noronha de Melo e Silva Franco; morre, vítima de traição, 

com a mordedura de uma serpente que recebera em sua casa numa caixa de vime. Tal 

como Teresa Salgado constata (2000: 183), Severino representa neste romance a 

expressão maior da união de mundos, não só porque é fruto da relação de um português 

com uma africana, mas porque encarna a união de culturas: acredita nos poderes ocultos 

(presságios, espíritos) mas sente simultaneamente a necessidade de os estudar. 

Em D. Nicolau Água-Rosada, Severino de Sousa surge antes de mais como autor 

de um estudo Breve História dos Povos de Angola, do qual é retirada uma sugestiva 

citação que inaugura o primeiro conjunto de contos: ŖA verdade, na História, não é o 

                                                 
9
 A história deste povo é retomada em D. Nicolau Água-Rosada e outras estórias verdadeiras e 

inverosímeis, constituindo tema do conto ŖA alma partilhadaŗ (DN: 75- 77). A propósito da narração de 

feitos inconcebíveis à luz do pensamento racional europeu, Ana Mafalda Leite observa que Ŗa 

singularidade do efeito de estranheza remete-nos para os inícios da genealogia do conto, que se enraíza no 

relato oral de acontecimentos fictícios, ligados às literaturas míticas primitivas e às literaturas populares 

posterioresŗ (Leite, 1990: 132), constituindo-se como um modo de valorização da tradição oral e de 

inscrição dos seus textos nessa linhagem cultural. 
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que foi, mas o que tendo podido ser, parece ter sidoŗ que, sendo a reescrita da distinção 

aristotélica entre o historiador e o poeta, remete para o comentário que Severino, 

personagem de A Conjura, proferiu ao ouvir os estranhos relatos do caçador Afonso. 

Por outro lado, Severino surge igualmente como personagem do conto ŖVelho 

Caxombo sonhou com o marŗ (DN: 55- 59), enquanto assistente do zoólogo Carlos 

Eduardo Silva Franco, que já conhecíamos de A Conjura. Diz o narrador: ŖDe tempos a 

tempos o professor Silva Franco aparecia no local, acompanhado por um mulato de 

nome Sousaŗ (DN: 56); e por breve que seja a referência a um mulato de nome Sousa, 

esta não passa despercebida ao leitor da sua obra, onde reconhecemos Severino.  

No conto ŖO demiurgoŗ (DN: 39- 49), é Severino quem mostra documentos, ao 

pároco Nascimento, que provam que a igreja, nas paredes da qual apareciam desenhos 

de corpos nus Ŗenlaçados [...] em posições de manifesto indecoroŗ (DN: 44), tinha sido 

utilizada no século anterior como quartel de polícia, desvendando assim o mistério. O 

conhecimento que Severino mostra ter sobre a história da cidade e dos seus edifícios é 

directamente relacionável com uma das características essenciais da personagem 

Severino de A Conjura (o seu interesse politicamente comprometido pelo estudo da 

História de Angola). Assim, mais do que uma simples circunstância de homonímia, 

defendemos estar em presença da mesma personagem, que deste modo viaja entre estas 

várias narrativas. Por sua vez, o mistério dos desenhos obscenos resolve-se por 

intervenção do famoso exorcista padre Nicolau dos Anjos; ora nós já conhecíamos quer 

o padre Nascimento, quer Nicolau dos Anjos. O primeiro, por ter celebrado o casamento 

de Caninguili e Alice e por acertar o relógio da sua igreja pelas saídas e entrada de 

Arcénio de Carpo, em A Conjura; o segundo, por praticar exorcismos famosos e curas 
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milagrosas de doenças que muito interessaram Fradique
10

. Também a personagem 

Arcénio de Carpo faz parte do grupo de personagens que migram de livro em livro, 

sendo porventura aquela com a qual se entretecem relações intertextuais mais 

complexas nos três livros em apreço.  

Esta circunstância de migração de personagens de romance em romance leva-

nos a concluir que estamos perante aquilo que Michel Butor designa como personagem 

histórica
11

, que não devemos confundir com personagens referenciais, ou seja, aquelas 

cuja existência é comprovável, havendo dela registo, como as que encontrámos quer nos 

romances de Agualusa, quer em A Gloriosa Família de Pepetela. Com o conceito de 

personagem histórica, Butor refere-se a personagens de ficção que transitam de romance 

em romance e que o leitor, por essa razão, (re)conhece. A história destas personagens Ŕ 

tidas enquanto intervenientes de uma sociedade, detentoras de qualidades e defeitos, 

ideários e motivações Ŕ constrói-se pela intervenção directa do leitor que, ao longo dos 

anos e dos romances do autor, Ŗreescreveŗ a personagem, acrescentando traços ao 

retrato desenhando pelo escritor, sendo deste modo levado a participar numa 

comunidade social, cultural e política criada pela escrita. Estamos perante um modo 

particular de reescrita que podemos aproximar da remissão intertextual, cabendo ao 

leitor a função de reactualização e reescrita da narrativa das personagens. 

De modo a explicitarmos o conceito de reescrita subjacente à noção de 

personagem histórica, tal como Butor o define, centremo-nos, a título exemplificativo, 

na história de Arcénio de Carpo. Respeitando a ordem cronológica das acções, 

começaremos pela análise de Nação Crioula. Nesse romance, o nome Arcénio de Carpo 

                                                 
10

 Fradique dá conta da sua curiosidade pelas actividades sobrenaturais do padre Nicolau dos Anjos em 

carta endereçada a Eça de Queiroz (NC: 31-34). 
11

 Esta noção foi apresentada numa conferência proferida na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa em 8 de Novembro de 1995. 
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refere-se de facto a duas pessoas: por um lado o coronel Arcénio, madeirense degredado 

para Angola, a quem Ŗem Luanda até o sol lhe obedece. Quase nada sucede na cidade 

sem a concordância do velhoŗ (NC: 12), por outro, o seu filho, um jovem mulato que, 

depois da sua morte, lhe herda as posses, o negócio de escravos, o nome, e até o 

uniforme de coronel. O velho Arcénio é uma personagem complexa que, apesar de ter 

um filho mulato, fez fortuna com a venda de negros, alegando que desta forma contribui 

para o desenvolvimento do Brasil. Terá um papel decisivo na libertação de Ana Olímpia 

e na fuga dela e de Fradique para o Brasil, processo durante o qual é assassinado. Após 

a morte de Fradique, Ana Olímpia regressa a Luanda acompanhada por Arcénio filho, 

com quem vem a casar. Em D. Nicolau Água-Rosada há apenas uma breve e fugaz 

referência ao coronel Arcénio de Carpo, que dá conta do carácter fogoso e entusiasta da 

personagem (DN: 18). Reencontramo-lo em A Conjura, sob os traços de um respeitável 

idoso que, apesar de já ter atingido os cem anos de idade, ainda mantém o comando da 

cidade, mais precisamente o domínio do tempo, característica que já tinha sido apontada 

pelo amigo austríaco de Fradique que, recordamos, dele diz Ŗaté o sol lhe obedeceŗ 

(Conj: 12). Com efeito, e citando o narrador: ŖPor essa altura já toda a gente se havia 

habituado a julgá-lo imortal e uma boa parte da cidade regulava os seus hábitos pelos 

gestos rigorosos do velho ao longo do dia. [...] a infinita perplexidade do tempo estava 

em Luanda entregue às ténues mãos de Arcénio Pompílio Pompeu de Carpoŗ (Conj: 

138- 139). O controlo do tempo, que todos em Luanda lhe reconhecem, vai ser o 

elemento decisivo para aniquilar os intentos dos conjurados, uma vez que vão atrasar a 

saída do velho para desse modo atrasar a hora oficial em Luanda.  

Do confronto entre os três textos verificamos existir uma perfeita 

correspondência na descrição da personagem; no entanto, existe igualmente uma 

incongruência entre a acção dos dois romances, uma vez que a narrativa de Nação 
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Crioula dá conta da morte de Arcénio no ano de 1876, enquanto o entrecho de A 

Conjura o coloca em Luanda, em 1911, com a idade de cem anos. Este desfasamento 

que surge do cotejo dos textos não compromete o retrato da sociedade e dos seus 

principais actores que os textos urdem, ficando na memória do leitor a imagem de uma 

cidade em busca do seu destino, que vive os últimos anos do século dezanove e os 

primeiros do século vinte em grande efervescência intelectual, política e cultural, mas 

igualmente em constante tensão entre esclavagistas e anti-esclavagistas, colonialistas e 

independentistas, monárquicos e republicanos, de uma cidade e de uma nação em busca 

da sua identidade, que se delineia muito pelo efeito de confirmação e certificação que se 

cria sempre que a mesma personagem, ainda que ligeiramente modificada, aparece em 

diferentes narrativas, ou sempre que a mesma história é novamente narrada. 

Em A Gloriosa Família, Pepetela, tal como fizera Agualusa, procede à 

integração da história na ficção, porém de forma diferente. À semelhança da estratégia 

presente em A Conjura, também neste romance os capítulos são antecedidos de citações 

com data de publicação e identificação de autor, no entanto as epígrafes desempenham 

funções diegéticas diferentes, como tentaremos demonstrar. A inaugurar o corpo do 

texto encontramos um prólogo constituído por uma longa citação da obra de 

Cadornega
12

. O excerto narra as vicissitudes de um flamengo, de nome Baltazar Van 

Dum que, tendo sido convocado para se apresentar ao director holandês por suspeita de 

                                                 
12

 A centralidade do texto de Cadornega está bem expressa nas inúmeras referências, por vezes sob a 

forma de citações, que pontuam os textos romanescos, não só de Pepetela, mas também de Luandino 

Vieira. Assim, Mais-Velho, o protagonista de Nós, os do Makulusu, culpa a obra de Cadornega pela morte 

do irmão, considerando que foi por influência do historiador que o seu irmão se deixou envolver em 

ideários bélicos; também o narrador de O Livro dos Rios intercala no seu discurso citações do texto de 

Cadornega. O historiador marca ainda presença em textos de carácter mais reflexivo como o de Ana Paula 

Tavares que, considerando-o Ŗcidadão de S. Paulo de Luandaŗ, lhe atribui um lugar notável, embora 

esquecido, na construção da identidade angolana, porque Ŗdele se pode afirmar que cumpriu [...] a sua 

função [de historiador] dando um testemunho único da sua época e dos momentos da História que a 

antecederamŗ (Tavares, 1998: 17). Também Venâncio (1993) chama a atenção para a importância da obra 

de Cadornega para a construção da angolanidade literária, considerando-o um precursor nessa área. Sobre 

esta questão. Veja-se igualmente Tavares (2008); Vieira (2008b).  
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traição, conseguiu salvar-se de situação tão perigosa com a ajuda de um major holandês, 

seu amigo. Conclui-se a citação do historiador com uma fala do director: Ŗah! Van 

Dum, Van Dum! A tua Cabeça, a tiveste muito arriscada…ŗ. Ora, o incipit ficcional 

retoma a história da personagem referida por Cadornega: ŖO meu dono, Baltazar Van 

Dum, só sentiu os calções mijados cá fora, depois de ter sido despedido pelo director 

Nieulant. Mijado mas aliviado, com a cabeça de raros cabelos brancos em cima dos 

ombrosŗ (GF: 11). Verificamos que o texto romanesco se apresenta como se fosse um 

prolongamento do documento histórico, permitindo assim que a personalidade 

referencial se converta, sem outras rupturas para além da mancha gráfica e do registo 

discursivo, em personagem principal do entrecho, assumindo-se como uma entidade 

imigrante, na designação de Mignolo (2001). Apenas alguns minutos, os necessários 

para a saída de Baltazar do gabinete de Nieulant, separam a exclamação do director (da 

responsabilidade de Cadornega) do comentário irónico e pragmático a cargo do narrador 

em primeira pessoa, o criado de Baltazar. Assistimos assim a uma fusão plena entre o 

discurso historiográfico e o texto romanesco, num claro propósito de esbatimento de 

fronteiras, prova que ambos os discursos partilham um mesmo mundo, falam das 

mesmas coisas, porém de outros ângulos de visão, passando-se de uma perspectiva 

essencialmente de macro-cenário (Fonseca, 2006: 76) no texto historiográfico (que se 

interessa pelo destino de um império, a manutenção dos seus interesses económicos e os 

jogos políticos que os sustentam), para uma visão doméstica da história (centrando-se a 

narração nos acontecimentos comezinhos e caseiros da família de Van Dum). Ao 

convocar para a ficção locais, acontecimentos e personagens Ŕ instâncias cuja existência 

estava documentada antes da feitura do romance Ŕ o autor está a eliminar 

deliberadamente as fronteiras entre literatura e história evidenciando o carácter híbrido 
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do relato Ŗque invoca, em primeiro lugar, a convenção da veracidade e, em segundo 

lugar, distintas normas discursivasŗ (Mignolo, 2001: 129). 

A narração dos factos históricos Ŕ partilhados e inscritos na História de Portugal 

e Angola Ŕ vai-se entroncando na história da vida dos elementos da gloriosa família, 

sendo contados ao sabor dos encontros de Baltazar e das aventuras e desventuras dos 

seus filhos. Cada saída de Baltazar (para tratar de negócios ou conviver com os amigos), 

cada momento em que a família se reúne em torno da mesa com ou sem convidados, 

cada alteração na organização familiar (o casamento de Rodrigo, os amores secretos de 

Matilde, a deslocação de Benvindo para Benguela), são ocasião para apresentar 

informações relativas a acontecimentos históricos: a prisão dos portugueses aquando da 

ocupação holandesa de Luanda (capítulo II), a aliança entre o rei do Congo e os 

holandeses (capítulo III) aos quais se junta a rainha Jinga (capítulo IX), a fuga do 

governador português (capítulo IV), as práticas censuráveis dos padres (capítulo VI), a 

política de Sottomayor que dificulta o comércio escravocrata (capítulo VIII), a 

construção do canal a partir do rio Cuanza (capítulo IX), a Restauração de Angola 

(capítulo XII). 

A continuidade entre dois registos convencionalmente diferenciados tem ainda o 

poder de servir como certificação de uma verdade ficcional, certificação corroborada 

pelas epígrafes dos capítulos, todas acompanhadas por uma indicação temporal, com 

referência ao mês e ano, e balizadas pelas datas de ŖFevereiro de 1642ŗ e ŖAgosto de 

1648ŗ. As fontes historiográficas escolhidas são ou contemporâneas da acção ou 

estudos sobre a época em causa. O que chama particularmente a atenção do leitor é o 

facto de todas apresentarem, contrariamente à convenção literária, indicações 

bibliográficas completas, como se o autor tivesse querido deste modo fazer prova da 

veracidade da sua narração. Estamos perante aquilo que Barthes designou como Ŗefeito 
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de realŗ (Barthes, 1968), que visa envolver os feitos narrados num ambiente de 

veridicção. Apresentando sempre acontecimentos ainda desconhecidos do leitor (no que 

se distancia da função epigrafal em Agualusa), e que vão ser desenvolvidos no interior 

do capítulo, as epígrafes em Pepetela assumem variadas relações com a diegese, em 

que, apesar dessa diversidade, está sempre patente uma função de antecipação diegética, 

uma vez que o leitor esboça percursos interpretativos a partir dos dados fornecidos, 

antecipando o desenvolvimento do entrecho. Grande parte das epígrafes data do século 

XVII, a começar pelo texto de Cadornega, mas igualmente a relação de Pieter 

Moortamer e Cornelius Nieulant Ŕ militares holandeses em serviço em Luanda na época 

- , uma carta do governador Francisco de Sousa dirigida ao rei de Portugal com data de 

29 de Julho de 1632, uma carta escrita a 12 de Janeiro de 1642 por Cornelis Ouman ao 

Conselho do Brasil, uma outra carta do governador Francisco Sottomayor ao rei de 

Portugal datada de 4 de Dezembro de 1645, uma carta do Padre António Vieira 

endereçada ao marquês de Nisa em 12 de Agosto de 1648, a correspondência de dois 

padres, a primeira de Boaventura de Taggio enviada a Monsenhor Ingoli de Amesterdão 

em 5 de Setembro de 1646, a segunda de António de Couto destinada a um colega 

colocado na mesma província datada de 5 de Setembro de 1648. Apenas dois textos não 

são contemporâneos do entrecho, indo-os Pepetela buscar ao século XX, o primeiro de 

um historiador português, Silva Rego, publicado em 1948, o segundo inglês, Charles 

Boxer, de 1973. A grande heterogeneidade das fontes citadas (cada autor/obra é citado 

uma única vez), constituídas por documentos históricos de autenticidade inquestionável 

embora de nacionalidades e origens sociais e políticas diferentes, vem não só inscrever 

o texto romanesco sob o signo da conformidade histórica como atestar a sua supremacia 

em relação a cada documento tomado individualmente, já que na obra todos esses 

pontos de vista se encontram incluídos, completados e discutidos. A pluralidade de 
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vozes que no texto se faz ouvir, de diversas origens nacionais e sociais, surge como a 

representação de interesses e pontos de vista diferentes e mesmo, por vezes, antagónicos 

(a perspectiva dos portugueses/a visão dos holandeses; o ponto de vista oficial dos 

governadores e dos directores da Companhia das Índias Ocidentais/os objectivos 

específicos do clero), constituindo-se por essa via como marcas do desejo de inscrição 

no texto de uma certa objectividade. Pondo em paralelo várias subjectividades Ŕ a do 

director holandês, a do padre ao serviço do rei de Portugal, a do militar flamengo, a do 

historiador inglês, e de tantos outros (numa enumeração que atinge mais de duas 

dezenas de personagens) Ŕ a instância autoral está assumidamente a relativizar os dados 

históricos e a sua narrativização; é pois pelo viés da modalização discursiva que o modo 

contrafactual se inscreve no texto, alicerçando-o. Este jogo de certificação, que se 

estabelece entre o documento historiográfico e a ficção, atinge vários níveis de 

combinação que estão muito para além da simples citação de textos. Qualquer que seja a 

relação que se estabeleça entre a epígrafe e o texto de ficção Ŕ ora de contextualização, 

ora de exemplificação
13

, ora de reescrita Ŕ, ela é sempre uma relação estreita e imediata. 

Assim, o capítulo sexto é introduzido por um excerto de uma carta do Governador 

Fernão de Sousa ao rei de Portugal, que dá conta das suas preocupações em relação às 

atitudes, do seu ponto de vista condenáveis, de alguns membros do clero, que acusa de 

estarem em Angola por interesse sobretudo monetário, deixando em suspenso a 

denúncia de outras práticas que considera igualmente reprováveis. Ora, no interior desse 

mesmo capítulo, numa conversa entre os filhos de Baltazar, um deles, Ambrósio, faz 

referência a essa mesma missiva, referindo: 

 

                                                 
13

 São disso exemplo a grande maioria das epígrafes, já que o texto romanesco retoma e desenvolve o 

assunto (III, IX), ou a caracterização da personagem (V, VIII) ou ainda o próprio texto citado (capítulos 

II, VI, XII). 
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E houve mesmo um governador que escreveu um relatório violento ao rei, na 

altura era o tempo dos Filipes de Espanha. Acusava que a maior parte dos padres 

não tinham condição moral de exercer o sacerdócio e que muitos vinham de 

Portugal por terem sido condenados por crimes. (GF: 208-209) 

 

A referência é subtil e ténue mas absolutamente determinante para a construção 

da rede de interligações que, ao longo das páginas e dos capítulos, se vai formando entre 

História e ficção, e que a apropriação diegética dos autores das citações reforça, dando 

origem a uma sobreposição dos dois registos cada vez mais imbricados, que produz um 

efeito de certificação e enriquecimento mútuos. Neste caso, o texto romanesco funciona 

como a exemplificação do tema referido na epígrafe, ou seja, estamos perante a 

concretização das acusações feitas pelo governador; o que era por este sugerido toma 

forma e consistência na ficção. As práticas condenáveis, silenciadas na carta do 

governador, são postas a nu pela narração do criado de Baltazar que, ao contrário do 

governador, não se sente constrangido socialmente e por isso pode falar de tudo, com 

total à-vontade: do fanatismo, da intolerância e da homossexualidade.  

De uma ordem diferente, que se inscreve na prática de uma reescrita mais 

imediata, são as relações que se estabelecem entre a epígrafe e o texto ficcional do 

segundo e último capítulos. No primeiro caso, a epígrafe dá exclusivamente conta da 

ofensiva holandesa ao campo português, enquanto o capítulo, tendo como tema central 

os amores secretos de Matilde com um padre italiano, lateraliza as questões militares e 

políticas do ataque aos portugueses. A mesma lateralização do assunto central da 

epígrafe ocorre no capítulo décimo segundo. Em carta endereçada ao padre Jerónimo, o 

padre António de Couto conta os festejos que se seguiram à vitória dos portugueses, 

sendo que o excerto citado apenas faz referência à missa campal celebrada no próprio 

campo, episódio que na ficção é subsidiário do tema central. A análise da carta permite-
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nos concluir que também aí é dado pouco relevo ao evento religioso, mais centrado nos 

acontecimentos bélicos da jornada
14

. Verificamos igualmente que o texto romanesco 

segue de muito perto o documento historiográfico, havendo mesmo passagens de 

reescrita exacta das informações colhidas pelo padre Couto
15

.  

Diversamente se constrói a relação entre o terceiro capítulo e a epígrafe que o 

inaugura: um excerto do relatório dos directores holandeses em que estes dão conta das 

boas relações com Dom Agostinho, comandante da Ilha de Luanda e representante do 

rei do Congo. Ora, no corpo do texto, não é feita qualquer referência a este 

relacionamento institucional, centrando-se a narrativa no desabrochar dos amores entre 

um dos filhos de Baltazar e a filha de Dom Agostinho, que culminarão num Ŗnotável 

casamentoŗ (GF: 110). Neste caso, a citação tem claramente a função de 

contextualização do discurso romanesco, dando ao leitor os instrumentos para que possa 

apreender toda a dimensão política, económica e social de tal aliança para a Ŗgloriosa 

famíliaŗ de Baltazar, produzindo um efeito ideológico e hermenêutico essencial para a 

percepção global da narrativa. 

Entretanto, a apropriação textual atinge o paroxismo quando o próprio 

Cadornega e a sua obra transitam para o interior da história contada pelo criado mudo, 

que os apresenta num tom marcadamente irónico, deixando transparecer o pouco apreço 

que nutre, desde o primeiro momento, por aquele Ŗjovem soldado António de Oliveira 

Cadornega, que tinha chegado a Luanda no mesmo barco de Pedro César e que era 

                                                 
14

 O papel relativamente secundário atribuído à celebração religiosa por Couto não é detectável pelo leitor 

de Pepetela, que apenas tem acesso ao texto da epígrafe, ficando deste modo com uma visão parcial do 

texto seiscentista, circunstância que, aliás, se estende a toda e qualquer citação/epígrafe.  
15

 São disso exemplo a referência às circunstâncias do naufrágio das naus portuguesas antes da chegada a 

Luanda e ao número de naufragados (Couto, 1948: fl. 245 v.- 256; GF: 381), ou ainda à estratégia 

malograda, posta em prática pelos portugueses para avisarem os habitantes de Luanda da sua chegada 

fazendo deste modo apelo à união de esforços na luta contra os holandeses (Couto, 1948: fl. 248- 248v.; 

GF: 238), e ainda à embaixada de três homens enviada a terra para negociar a rendição dos holandeses 

(Couto, 1948: fl. 249; GF: 382).  
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conhecido pelo Řsegundo Camõesř por andar sempre com um caderninho a tomar notas, 

talvez a fazer poemasŗ (GF: 41). As sucessivas referências do narrador a Cadonerga 

estão eivadas de censura e de um mal disfarçado desprezo pelo indivíduo e pela sua 

actividade. Nesta atitude do narrador talvez possamos adivinhar um certo sentimento de 

ciúme; afinal de contas, Cadornega é um dos seus mais directos rivais, uma vez que 

ambos se atribuem a missão de testemunhar, retratar e imortalizar a História do que 

viria a ser a nação angolana. O criado revela mesmo um especial prazer em desmascarar 

as falsas fontes do cronista, contrapondo-lhes a veracidade dos factos, que só ele diz 

possuir, ridicularizando deste modo as informações vagas e imprecisas do cronista. Para 

tal, cita na sua própria narração o texto de Cadonerga (GF: 269), que relata a profecia 

atribuída a um padre jesuíta, segundo a qual a ocupação holandesa de Luanda duraria 

sete anos. Ora, o leitor já se tinha deparado com essa profecia, tendo-a ouvido a 

Matilde, a filha de Baltazar Ŗmuito bonita mas também muito bruxa, inclinada a visões 

e profeciasŗ (GF: 22), que a confidenciara a um padre jesuíta durante os seus encontros 

amorosos: Ŗ― Olhe, vou confessar uma coisa. Sei que os flamengos vão ficar aqui sete 

anos. Desde o dia da chegada ao da partida vão passar exactos sete anos. Vi no dia em 

que chegaram. Vejo isso constantemente escrito no céuŗ (GF: 49). Trata-se portanto de 

um contraponto entre diferentes versões de uma realidade, subsidiários pela diferença 

entre a história dos vencedores e a história dos vencidos, entre os relatos do narrador 

sedentário e o do viajante (Benjamin, 2000: 116-117). 

O episódio das revelações de Matilde, pela suspeição que lança sobre os 

métodos do historiador, compromete de alguma forma, pelo menos aos olhos do leitor, a 

veracidade da crónica e a fidedignidade do cronista, fazendo recair sobre o texto de 

ficção o papel essencial de desconstrução de discursos. As indicações bibliográficas 

completas que acompanham as epígrafes constituem mais um elemento de modalização 
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contrafactual, na medida em que fornecem aos leitores os instrumentos facilitadores 

para a apropriação de um código cultural comum indispensável à consubstancialização 

do jogo paródico que é, indubitavelmente, a pedra de toque deste romance. A paródia do 

discurso oficial sobre a História resulta do modo como o autor se posiciona perante a 

existência, da sua capacidade de criar um distanciamento crítico, que se revela 

frequentemente pelo modo irónico de contar, em relação à visão consagrada da/pela 

História, posição epistemológica que Hutcheon define como Ŗthe intertextual mode […] 

is paradoxically an authorized transgression, for its ironic difference is set at the very 

heart of similarityŗ (Hutcheon, 1991: 66). 

Também os textos de Luandino se constituem como fonte abundante de relações 

intertextuais. As personagens luandinianas não foram retiradas de nenhum compêndio 

de História nem tão-pouco de páginas de jornais. Os seus feitos, apesar de heróicos, não 

guardaram a assinatura de quem os praticou, omissão que os textos ficcionais 

contrariam. Os romances luandinianos que aqui trazemos, numa característica que se 

estende a toda a sua vasta obra, constituem-se como a Ŗmonumentalização do que é 

pequenoŗ
16

 (Gusmão, 1998: 11), neste caso, de todos aqueles anódinos e anónimos que 

contribuíram para a independência de Angola. Com efeito, narrando exclusivamente o 

período da luta anti-colonial, Luandino vai buscar as suas personagens ao universo 

social desfavorecido dos musseques de Luanda e trá-los para as páginas da(s) 

sua(s)narrativa(s), fazendo-os migrar de romance em romance, mantendo-lhes a 

designação e os atributos, e contribuindo assim para a percepção da sua obra como um 

Ŗfrescoŗ que descreve e caracteriza um Ŗpedaço do mundoŗ. 

Assim, em Nós, os do Makulusu o grupo de jovens oriundos desse musseque 

encarna os grandes e contraditórios movimentos políticos e sociais da época: 

                                                 
16

 Cf. Capítulo II. 2. 
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defendendo ou repudiando a violência revolucionária, com mais ou menos consciência 

das questões políticas que sustentam quer as dinâmicas colonialistas quer a luta pela 

independência. Nesse romance, as personagens são homens e mulheres em 

transformação, que vivem de modo dramático os tempos do nacionalismo angolano, 

constituindo cada personagem um espaço de contradições, antes de mais na relação com 

os outros (Maninho defende a dominação branca, Mais-Velho a entrega do poder aos 

angolanos), mas igualmente na resolução dos seus próprios conflitos internos (Paizinho 

repudia a violência mas acaba por entregar a Kibiaka a arma com a qual este a exerce). 

Sobre todos eles Mais-Velho faz apreciações, considerando ser Kabiaka o único a 

guardar aquilo que todos os outros perdem primeiro, a dignidade, sendo essa a sua 

principal característica:  

 

Tinha dignidade, tinha mais dignidade que todos nós que, para não andarmos de 

quedes macambiras como ele e comer de vez em quando como ele e porque 

Maricota dava e ele aceitava porque ela era irmã e ela era mãe e de todos os 

outros sempre não aceitava, nunca nenhum de nós, os do Makulusu, conseguiu-

lhe colar na palma da mão uma nota ou uma moeda, trabalho sim. (NM: 133-

134).  

 

Vamos reencontrar Kibiaka em O Livro dos Rios, fazendo parte do grupo de 

guerrilheiros que, refugiado na mata, organiza a luta contra o poder colonial. Neste 

último romance as referências a Kibiaka circunscrevem-se a uma única cena, mas de 

importância crucial para a economia da narrativa: o momento em que um companheiro 

da guerrilha é julgado por traição, e condenado à morte. É no momento de maior tensão 

entre o traidor, Batuloza, e os seus julgadores, todos os seus ex-companheiros, que 

Kibiaka intervém, para defender o comandante das injúrias de Batuloza, revelando igual 
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integridade e igual coragem àquelas demonstradas pela personagem homónima de Nós, 

os do Makulusu. A recuperação desta personagem, que de algum modo simboliza um 

período da história de Angola, constitui-se como um retorno a um passado, que muitos 

consideram inquestionável, numa advertência do autor sobre a necessidade de se 

repensar o período da luta armada (Chaves, 2006: 249). Para além de Kibiaka, também 

Kapapa, protagonista de O Livro dos Rios, é nosso conhecido, tínhamo-lo encontrado na 

narrativa a que deu o nome: Kapapa, – Pássaros e Peixes, publicada na colecção Ŗ98 

Maresŗ, comemorativa da Expo 98. Como tivemos ocasião de ver no capítulo anterior, o 

texto de 1998 é retomado na sua totalidade, com algumas alterações discursivas pouco 

significativas do ponto de vista da economia da narrativa, constituindo o quarto 

capítulo, intitulado ŖEu, o Kapapaŗ, de O Livro dos Rios. Estamos de novo na presença 

de personagens históricas, na designação de Butor, cuja importância reside no facto de 

encarnarem um espírito de luta, um ideário político que deste modo o autor traz para a 

discussão. Esta prática da reescrita, que se estende a outros textos do autor
17

, constitui-

se como uma forma de autocitação, retomando-se o que já tinha sido escrito tornando-o 

desigual. Estamos perante um trabalho de (re)interpretação e de (re)elaboração de um 

texto por parte de quem esteve na sua origem, facto que evidencia, antes de mais, a 

necessidade sentida pelo o autor/leitor de corrigir e aperfeiçoar a sua criação, mas 

igualmente o carácter dinâmico e inacabado da escrita e da leitura.  

Os ecos intertextuais na obra de Luandino não se limitam às relações 

intertextuais que estabelece entre os seus textos, questão em que até ao momento nos 

centrámos, mas fazem-se ouvir de outros e variados modos. Em O Livro dos Rios, estão, 

desde logo, presentes na dedicatória a Langston Hughes, que constitui uma indicação 

clara do posicionamento ideológico do autor (naquilo que Genette designa por função 

                                                 
17

 Veja nota 3 do capítulo I.3 deste trabalho.  
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de caução), com evidentes repercussões no seu texto (Chaves, 2006: 249), antes de mais 

ao nível da linhagem autoral na qual ele próprio se inscreve, mas igualmente, e de modo 

mais inusitado, ao nível da construção discursiva da narrativa, enunciando-se uma 

matriz hermenêutica. Como refere Laura Padilha, citando Ana Paula Tavares, o poema 

de Hughes intitulado ŖThe Negro Speaks of Riversŗ é Ŗuma das nascentes do rio 

romanescoŗ luandiniano (Padilha, 2008a: 320), ao qual vai buscar o mote da glosa 

ŖConheci riosŗ e a tonalidade do registo social, intimista e rememorativo da narrativa. O 

tributo a Hughes (expresso desde logo na dedicatória) estende-se à própria concepção da 

escrita que se revela na percepção da mancha gráfica, mais próxima da Ŗmise-en-pageŗ 

da escrita poética do que da prosa narrativa. É, antes de mais, pela estilização contextual 

que Luandino se apropria do texto de Hughes, patente sobretudo no incipit do romance 

(alargado às quatro frases iniciais), num texto que se apresenta sincopado e de 

composição desigual, alternando frases breves (compostas por duas palavras) com 

frases mais longas, separadas por espaços gráficos em branco, com expressões (versos?) 

encadeadas. O incipit, ao jeito de proposição épica, enuncia as grandes linhas temáticas 

(a existência e simbologia dos rios de Angola e seu contributo para a guerra de 

libertação
18

), apresenta o protagonista e identifica a voz narrativa, elementos diegéticos 

que já estavam enunciados no título do poema de Hughes ŖThe Negro Speaks of 

Riversŗ de que Luandino se apropria para os reescrever. Veja-se como a versão de 

Luandino se aproxima do que poderíamos designar como a tradução do poema de 

Hughes: 

 

                                                 
18

 Esta não é uma temática nova na escrita de Luandino. No poema ŖEstradaŗ incluído na colectânea No 

Reino de Caliban II (Ferreira, 1976: 243-244) Luandino atribui aos rios (o Lucala e o Mucoso) um valor 

metonímico e simbólico, apresentando-os como uma força que não se deixa domar pelo poder colonial, 

simbolicamente representado pelas Ŗpontesŗ que sobre eles vão sendo construídas, numa imagem que 

Pepetela retoma em O Desejo de Kianda, constituindo-se a destruição da ponte como a derradeira acção 

da divindade antes de recuperar a sua liberdade. 
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Iřve known rivers: 

Iřve known rivers ancient as the world and older than the  

flow of human blood in human veins. 

 

My soul has grown deep like the rivers. (Hughes, 1929: 51) 

 

 

Conheci rios. 

 

Primevos, primitivos rios, entes passados do mundo, lodosas torrentes de 

       desumano sangue 

           nas veias dos homens. 

 

Minha alma escorre funda como a água desses rios. (Rios: 15) 

 

 O texto de Hughes, pela mão de Luandino, viajou de língua, de cultura, migrou 

entre diferentes sistemas literários, guardando no entanto a sua mensagem original. 

Mantendo uma estrutura discursiva muito próxima do original, o texto de Luandino 

apresenta-se como uma forma de Ŗcross-cultural intertextualityŗ (Buescu e Duarte, 

2007) em que o poder revolucionário do poema de Hughes é transposto para a realidade 

angolana, juntando-se o nome de Luandino ao nome de um autor cuja obra se pauta pela 

defesa dos direitos dos negros norte-americanos. A apropriação tem, pois, uma clara 

função ideológica e literária de inscrição numa matriz hermenêutica.  

Outras vozes se fazem insistentemente ouvir na escrita luandiniana, das quais 

destacamos a de Camões e de Guimarães Rosa, a par de ressonâncias bíblicas. Os ecos 

camonianos chegam-nos através de expressões como: ŖQue me quereis perpétuas 

lembrançasŗ (NM: 68) ou Ŗsôbolos sonhados riosŗ (Rios: dedicatória), que remetem para 

o tempo das rememorações de que se constroem os dois romances. Noutro passo 
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encontramos ainda Ŗagora sim, oiço claramente vistoŗ (Rios: 45) e Ŗolharam e viram. 

Claramente visto, o sol, ferro em brasaŗ (Rios: 70), expressões que retomam uma 

passagem da epopeia quinhentista, respeitando o contexto situacional em que a 

descrição surge (Camões descreve o estranho fenómeno do fogo de Santelmo, Luandino 

o nascer do sol sobre o Cuanza) mas subvertendo ou desrespeitando a sua construção 

discursiva (introduzindo uma sinestesia algo incongruente no primeiro exemplo, ou 

criando um corte agramatical pelo viés de um ponto final que acentua de modo enfático 

o advérbio). Por seu turno, a escrita de Guimarães Rosa surge como intertexto com o 

qual Luandino incessantemente dialoga, antes de mais ao nível do processo de 

construção da língua (processo analisado no capítulo anterior), mas igualmente, e de 

modo mais subtil, pela alusão através da inclusão de expressões como Ŗpor suas 

terceiras margensŗ (Rios: 17), referindo-se ao rio Mukoso, onde adivinhamos uma 

referência à célebre estória de Guimarães Rosa ŖA terceira margem do rioŗ (Rosa: 

1988), que deste modo reforça uma das mensagens essenciais do texto luandiniano: o 

papel protector das águas do rio, onde Kapapa encontra, tal como o fizera o pai do 

narrador no texto brasileiro, refúgio, segurança e sobretudo liberdade
19

.  

Nesta nossa análise quisemos orientar o olhar para as relações que entre si os 

textos entretecem, num trabalho de auto ou heterocitação autoral. Interrogámo-nos quer 

sobre o fenómeno de reescrita visto como processo fundamental de releitura pós-

colonial, quer sobre a presença de personagens ou acontecimentos referenciais, que 

criam uma espacialização da história, do texto que a conta e do autor que a escreveu, 

                                                 
19

 Na narrativa de Guimarães Rosa (1988), o pai do protagonista e narrador da história decide, de modo 

incompreensível para as restantes personagens, abandonar o seu modo de vida e refugiar-se numa canoa, 

navegando sem nunca tocar nenhuma das margens, mantendo-se décadas na canoa até desaparecer 

misteriosamente, criando deste modo uma terceira margem ao rio, que não é mais do que o espaço entre 

margens, que não pertence a nenhum dos lados e a ninguém, constituindo-se como o espaço de fronteira 

tal como o definiu Sousa Santos (Santos, 1996). 
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atribuindo-lhes um lugar específico no conjunto alargado da obra do autor, 

empreendendo-se deste modo uma Ŗhistoricizaçãoŗ dos vários elementos do processo 

comunicativo literário, em textos que nascem de um incessante diálogo entre autores, 

entre discursos, entre culturas e entre nações.  

O confronto entre documento e ficção, pedra angular de grande parte das obras 

do nosso corpus, constitui um exemplo paradigmático de um dos modos pelo qual a 

demanda identitária se consubstancia, na procura de uma visão outra da história de 

Angola. Os textos nascem de um jogo de espelhos, onde cada um se reflecte no outro 

que o deforma e assim enriquece, comprometendo desta forma a aceitação de uma única 

verdade, porque, como sabiamente afirma Severino de Sousa, ŖA verdade, na História, 

não é o que foi, mas o que tendo podido ser, parece ter sidoŗ (DN: 9).  

A presença de intertextos de diferentes literaturas nacionais (obviamente 

angolana mas também portuguesa, brasileira, americana) evidencia o carácter 

eminentemente mestiço da obra romanesca dos autores do nosso corpus, onde o texto se 

constitui como espaço privilegiado de cruzamento e intersecções de culturas, mostrando 

deste modo uma das dominantes estruturais dos valores da angolanidade: a herança e a 

memória colectiva feitas de múltiplos contributos.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Um escritor é um ser que deve estar aberto a viajar por outras experiências, outras 

culturas, outras vidas. Deve estar disponível para se negar a si mesmo. Porque assim 

ele viaja entre identidades. E é isso que um escritor é – um viajante de identidades, um 

contrabandista de almas. Não há escritor que não partilhe dessa condição: uma 

criatura de fronteira, alguém que vive junto à janela, essa janela que se abre para os 

territórios da interioridade. 

Mia Couto, Pensatempos 

 

  

Nesta viagem que empreendemos por Ŗoutras experiências, outras culturas, 

outras vidasŗ, retomando a expressão de Mia Couto, tivemos como objectivo analisar e 

discutir as representações das identidades nas narrativas de José Luandino Vieira, 

Pepetela e José Eduardo Agualusa segundo uma perspectiva comparatista. A viagem 

pelas obras destes autores, e por todas as outras que entretanto foram sendo convocadas 

para com elas dialogar, permitiu apreender as estratégias retóricas diferenciadas que, em 

vários momentos, cada escritor foi mobilizando, na prossecução de um objectivo 

comum: a escrita da angolanidade. 

A consciência do papel da literatura na construção e apreensão dos princípios 

conceptuais do nacionalismo angolano é, como vimos, uma preocupação 
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particularmente premente nos autores cujas obras visitámos, que afirmaram 

reiteradamente a sua posição sobre este assunto. Numa entrevista concedida a Michel 

Laban, Luandino é peremptório ao afirmar que:  

 

o papel de escritor em qualquer sociedade é ser, realmente, a consciência crítica 

dessa sociedade. […]. Na nossa sociedade angolana, a função de escritor 

esteve sempre muito imbricada com a sua situação de cidadão. Hoje 22-4-1988 

parece-me que a linha fundamental de desenvolvimento da literatura angolana é 

a interrogação sobre a questão da nacionalidade. (Laban, 1991: 411-413) 

 

Também Pepetela confessa o seu fascínio pela história, constatando o importante 

papel da literatura enquanto elemento construtivo da História de Angola: 

 

Quando as nações como Angola estão a viver uma fase de formação e afirmação 

de sua identidade, a literatura tem uma certa intenção de explicar as raízes, de 

encontrar respostas a questões fundamentais como: quem somos? Onde 

estamos? Nesse momento, a referência histórica torna-se importante no contexto 

da literatura. Isso explica, talvez, por que o meu tema principal e recorrente é 

sempre a nação. Esse é o meu leitmotiv. (Pepetela, 2003b: 367) 

 

 Da mesma forma Agualusa, quando questionado acerca da dimensão histórica 

presente em alguns dos seus romances e da contaminação entre a literatura e a História, 

refere a importância do diálogo entre essas duas áreas do conhecimento como forma de 

suprir falhas estruturais da sociedade, afirmando: Ŗainda tenho muito passado à minha 

frente. Angola é um país de pouca memória. Tudo se esquece rapidamente. Temos 

poucas bibliotecas, poucos museus. Por isso mesmo me parece tão importante trabalhar 

a História de um ponto de vista literárioŗ (Agualusa, 2006b: 8).  
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Este posicionamento comum aos autores do nosso corpus é igualmente 

partilhado por Boaventura Cardoso que, numa palestra proferida em 2008, num claro 

gesto de balanço consentido e amadurecido pela distância temporal, destaca o papel da 

literatura e dos escritores na construção (politica, cultural e social) da nação:  

 

o importante papel que a literatura do nosso país, Angola, exerceu Ŕ e ainda 

exerce Ŕ na construção da nossa própria formação nacional. É público e notório 

o papel desempenhado pela intelectualidade angolana em todo o processo que 

conduziu à independência nacional e, posteriormente, na salvaguarda de Angola 

enquanto realidade geopolítica una e indivisível. (Cardoso, 2008: 17) 

 

A realidade geopolítica una e indivisível, tal como a enuncia Boaventura 

Cardoso, remete-nos para o pensamento de Benedict Anderson e para a sua já 

consagrada definição da nação vista Ŗuma comunidade política imaginadaŗ (Anderson, 

2005: 25)
1
. Esta via de apreensão e interpretação da identidade nacional, enquanto 

súmula de diferenças, mais centrada nos elementos partilhados pelos indivíduos que a 

compõem e menos nos distintivos, é igualmente defendida, como referimos, pelo 

etnógrafo angolano, Ruy Duarte de Carvalho, que assegura: 

 

Para um país africano a afirmação de uma identidade cultural, estrategicamente 

indispensável ao exercício de poder, passa obrigatoriamente pela afirmação de 

uma diferença que será, por sua vez, a expressão da convergência de várias 

diferenças correspondente a outras tantas identidades culturais parcelares. 

(Carvalho, 1989: 22) 

 

                                                 
1
 Esta tese foi posteriormente retomada e discutida no âmbito da lusofonia, por Eduardo Lourenço (1999) 

e Alfredo Margarido (2000). 
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Nesta Ŗpoética da relaçãoŗ, parafraseando o título da célebre obra de Glissant, a 

identidade já não é pensada como um elemento da história individual de cada grupo, 

sendo antes percebida como algo constantemente em processo e em permanente 

construção, ou seja, construtos em contínua reelaboração e redefinição, cuja 

estruturação procurámos compreender em Nós, os do Makulusu, De Rios Velhos e 

Guerrilheiros – O Livro dos Rios, O Desejo de Kianda, A Gloriosa Família, A Conjura 

e Nação Crioula – A Correspondência Secreta de Fradique Mendes. Fizemo-lo em 

diálogo constante com textos teóricos. Porque consideramos que o lugar de enunciação, 

ou seja, o lugar geopolítico e o espaço social a partir do qual se analisa e se fala é um 

aspecto determinante para a construção do percurso de indagação teórica e textual, 

quisemos convocar Ŗpensadores alternativosŗ (Ribeiro, 2008: 182), que pudessem dar 

testemunho de reflexões a partir do Sul, na linha do desafio formulado por Margarida 

Calafate Ribeiro (2008), num procedimento epistemológico que Laura Padilha 

considera ser indispensável para contrariar o Ŗneocolonialismo teóricoŗ (Padilha, 2008b: 

58).  

Se, como bem viu Inocência Mata, a escrita de Pepetela, enquanto novelística 

pós-moderna, se faz Ŗda subjectivização da História, da transcendência da História e da 

auto-reflexividadeŗ (Mata, 2006a: 51) e, acrescentamos nós, da relativização da 

realidade histórica pelo viés do diálogo com a historiografia mediado por um olhar 

irónico, num caminho de escrita em que é acompanhado por Agualusa, em Luandino a 

construção da angolanidade faz-se através de um regresso incessante ao passado, ao 

tempo da luta contra o poder colonial da gente anónima e anódina, que pelo poder da 

escrita se elevou à condição de herói de uma nação.  

Neste momento final do nosso trabalho, mais do que retomar as problemáticas 

discutidas ou os argumentos apresentados, gostaríamos de olhar para todos os novos 
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caminhos que, no decurso da nossa viagem pelas obras, fomos identificando, 

configurando outras tantas possibilidades de percursos que, por limitações decorrentes 

do próprio âmbito deste ensaio, não pudemos trilhar. São campos de análise que, no 

futuro, gostaríamos de abordar ou, noutros casos, aos quais gostaríamos de voltar. 

Assim, a prática da intertextualidade restrita, ou seja, os fenómenos de reescrita 

de textos de um mesmo autor (Ricardou, 1986), parece-nos ser um campo de análise da 

maior importância. Esta prática de reescrita, que se assume como autocitação, é 

cultivada quer por Agualusa, quer por Luandino. Lembremos, a título indicativo, uma 

vez que não procedemos ao levantamento completo das ocorrências dado a nossa 

pesquisa não se encaminhar nesse sentido, alguns exemplos dessa estratégia discursiva. 

Assim, em Um Estranho em Goa (2000) reencontramos excertos reformulados do conto 

ŖPlácido Domingo contempla o rio, em Corumbáŗ de Fronteiras Perdidas (1999), assim 

como de crónicas publicadas em A Substância do Amor (2000): ŖOs encantadores de 

serpentesŗ e ŖDiz-se no feminino: a solidãoŗ. De igual modo, Barroco Tropical (2009) 

retoma, com alterações, cortes e acrescentos, algumas crónicas publicadas na revista 

Pública: ŖO homem erradoŗ (2007a); ŖO medoŗ (2007b); ŖSobre a felicidadeŗ (2007c) e 

ŖO grafiteiroŗ (2008a). Também Luandino recorre à prática da autocitação, que assume 

no entanto realizações diversas. Em O Livro dos Rios, o texto que conta a batalha do 

vau do Mbudi (Rios: 91-96) é retomado na íntegra numa versão para crianças, ilustrada 

com desenhos de Luandino Vieira, intitulada A Guerra dos Fazedores de Chuva com os 

Caçadores de Nuvens
2
. Ainda no mesmo romance, e como procurámos demonstrar, o 

                                                 
2
 Em entrevista, Luandino explica que a narração da guerra sob a forma de um conto tradicional angolano 

foi o estratagema encontrado para obviar às dificuldades que sentia em contar uma batalha que de facto 

não ocorreu (Vieira, 2008a: 280). Este comentário é particularmente revelador da profunda ligação que 

existe entre as vivências reais e concretas do autor e as por ele criadas nas páginas de ficção. 



Construção da Identidade na Ficção de Luandino, Pepetela e Agualusa 

 

Agripina Carriço Vieira  
366 

    

 

autor procede à prática da reescrita, com alterações significativas ao nível do trabalho de 

escrita e da concepção da língua, da curta narrativa intitulada Kapapa (1998).  

Subjacente ao conceito de intertextualidade está a ideia de repetição, prática que 

reencontramos igualmente, tal como assinalámos no decorrer deste trabalho, em várias 

concretizações textuais. Pudemos verificar que algumas narrativas publicadas na revista 

Mensagem (Ferreira e Amarílis, 1996) são posteriormente retomadas em colectâneas de 

contos ou romances (em A Cidade e a Infância reescrevem-se as estórias ŖQuinzinhoŗ e 

ŖFaustinoŗ; no romance Nosso Musseque, publicado em 2003 e escrito entre 1961 e 

1962, reescreve-se um texto intitulado ŖMeninos do mussequeŗ que surge na revista 

com a indicação Ŗfragmento do romance inéditoŗ (Mensagem, 1963); o conto ŖMestre 

Gil, o Sobral e o Barrilŗ (Mensagem, 1964) é retomado na colectânea Velhas Estórias. 

A listagem apresentada, e apesar de estarmos cientes da sua incompletude, permite-nos 

concluir que estamos perante uma prática com grande importância na escrita destes 

autores, a que importa por isso regressar. Dela resulta um singular efeito de 

espacialização de um romance ou de uma crónica no conjunto mais vasto da obra do 

escritor, conferindo-lhe indubitavelmente um sentido histórico, na medida em que cada 

novo texto se inscreve num percurso de escrita pré-existente, constituindo-se como 

marco ou etapa do trabalho de escrita do autor.  

Por outro lado, a problemática do romance de guerra enquanto tipo de narrativa 

particular (Macêdo, 2008: 116), que levanta consequentemente problemas 

epistemológicos específicos, é um campo de análise que gostaríamos de vir a explorar. 

De entre as  inúmeras questões colocadas pela literatura da guerra de libertação (que 

devemos claramente diferenciar da literatura da guerra colonial, uma vez que elegem 

lugares de enunciação em perfeita oposição), julgamos que a problemática do herói 

ocupa um lugar central. Enquanto forma de recuperação do passado através do acto de 
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dar testemunho de experiências intensas e traumáticas, na tentativa de recomposição dos 

fragmentos por ela deixados, a literatura da guerra de libertação dá um particular 

destaque à figura do herói, colocando a ênfase na intrínseca tensão dialógica entre a 

dimensão individual da memória e a construção da narrativa da nação.  

Também a questão da tradução intratextual, sobretudo na obra de Luandino 

Vieira, é incontestavelmente um tema que gostaríamos de aprofundar de modo mais 

aturado, no sentido de proceder a uma mais ampla indagação das implicações que 

decorrem das relações dialógicas entre as línguas nacionais e a língua portuguesa. 

Ao chegarmos ao termo deste projecto fica-nos a certeza de termos procurado 

explicitar os percursos que trilhamos na busca da percepção da representação literária 

das identidades; fica-nos também a sensação da incompletude desta nossa viagem. 

Olhar pela(s) janela(s) aberta(s) sobre Ŗos territórios da interioridadeŗ de Luandino, 

Pepetela e Agualusa proporcionou-nos momentos de grande prazer e fruição estética, 

que esperarmos ter tornado manifestos nestas páginas de reflexão. Finalizamos com a 

sensação não de chegarmos a um término mas antes de proceder a uma paragem numa 

viagem que ainda tem muitos caminhos para percorrer.  
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