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“O fato moderno é que já não acreditamos neste mundo. Nem 

mesmo nos acontecimentos que nos acontecem - o amor, a 

morte – como se nos dissessem respeito apenas pela metade. 

(Gilles Deleuze) 



 

Resumo 

 

Discutir questões de globalização, tradição e modernidade em universos periféricos nos 

lança num novo contexto, nos quais o imaginário solicita formas particulares de expressão. 

Em sociedades em vias de desenvolvimento, as relações sociais e culturais conhecem aspectos 

peculiares e sugerem à teoria social modos diversos de dizer ao mundo. Entre o tradicional e o 

moderno, entre o campo e a cidade, as fronteiras são tênues.  Deste modo, o presente estudo 

busca problematizar, a partir da análise da obra literária do escritor angolano Ondjaki, as 

veredas percorridas pela narrativa do autor para responder aos impasses que a complexa 

realidade angolana vai sugerindo na contemporaneidade, isto é, as tensões do texto como 

problematização que se funda no conflito entre modernidade e tradição no cenário pós-

colonial. Para tanto, procurar-se-á explorar o caráter da crítica da teoria pós-colonial à 

discussão sobre modernização no âmbito da teoria social, questões de descentramento dos 

sujeitos e hibridização, assim como a interferência da linguagem cinematográfica no texto 

literário. Desse modo, a singularidade da produção literária em prosa de Ondjaki deve ser 

confrontada com as propostas geradas noutros contextos sociais, neste caso, o brasileiro, e 

noutras linguagens artísticas, numa dinâmica voltada para o confronto e as negociações que 

possibilitam a construção de um sentido de modernidade em Angola.  

 

Palavras-chave: Literatura Angolana, Pós-Colonialismo e Modernidade  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Discussing issues of globalisation, tradition and modernity in peripheral universes 

takes us into a new context in which the mind calls for particular forms of expression. Within 

societies on the road to development, social and cultural relations contain specific aspects and 

open the way for social theory having various ways of speaking to the world. Between the 

traditional and the modern, between the country and the city, the boundaries are blurred. Thus, 

this study seeks to raise questions based on an analysis of the literary work of the Angolan 

writer Ondjaki, with regard to the paths travelled by the author's narrative in responding to the 

impasse that the complex Angolan reality has been prompting in contemporaneity, that is, the 

tensions within the text as questioning which is based on the conflict between modernity and 

tradition in the post-colonial scenario. To this end, an effort is made to explore the character 

of the critique of postcolonial theory to the discussion on modernisation in the ambient of 

social theory, issues of decentralisation of subjects and hybridisation, as well as the 

interference of cinematographic language in the literary text. In this way, the uniqueness of 

Ondjaki‘s literary production in prose must be confronted with the proposals generated within 

other social contexts; in this case, the Brazilian, and in other artistic languages, in a dynamic 

geared to confrontation and negotiations that allow for the construction of a sense of 

modernity in Angola. 

Keywords: Angolan Literature, Post-Colonialism and Modernity Peripheral 
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INTRODUÇÃO 

 
[...] Costumo pensar que a nossa geração se devia chamar a 

geração da utopia. [...] éramos puros e queríamos fazer uma 

coisa diferente. Pensávamos que íamos construir uma 

sociedade justa, sem diferenças, sem privilégios, sem 

perseguições, uma comunidade de interesses e 

pensamentos, o Paraíso dos Cristãos, em suma. A um 

momento dado, mesmo que muito breve nalguns casos, 

fomos puros, desinteressados, só pensando no povo e 

lutando por ele. E depois... tudo se adulterou, tudo 

apodreceu, muito antes de se chegar ao poder. Cada um 

começou a preparar as bases de lançamento para esse poder, 

a defender posições particulares, egoístas. A utopia morreu. 

E hoje cheira mal, como qualquer corpo em putrefacção. 

Dela só resta um discurso vazio (PEPETELA, 1993, p 202). 

 

 

O estudo que ora se inicia, Um ar de cinema em Ondjaki: interferências e interlocuções 

em prol de uma modernidade angolana, tem por objetivo analisar a prosa (contos e romances) 

do escritor angolano Ondjaki, a fim de apreender as veredas percorridas por suas narrativas 

em meio aos impasses e dilemas que a complexa realidade angolana vai sugerindo na 

contemporaneidade. Diante deste objetivo mais geral, procuro dar conta, de maneira mais 

específica, das tensões do texto como problematização que se funda na seara do conflito entre 

modernidade e tradição no cenário pós-colonial. Para tanto, numa dinâmica que não se exime 

da abordagem de elementos estéticos, agrego a este debate a análise das interferências da 

linguagem cinematográfica e do universo imagético globalizado na tessitura de Ondjaki, 

perspectiva esta que se conforma como fundamental, pois possibilita uma mirada mais 

detalhada sobre os ares modernos que pairam sobre Angola no pós-guerra.   

O corpus literário desta investigação abrange as narrativas de E se amanhã o medo 

(2005 - Contos), Momentos de Aqui (2001 - Contos), Quantas madrugadas tem a noite (2004 

- Romance), Bom dia camaradas (2006 – Romance) e Os da minha rua (2007 – Contos). 

Destes, apenas dois editados no Brasil, até o momento: Bom dia camaradas (2006 – Romance 

e Os da minha rua  (2007 – Contos). A delimitação do corpus referido se deu, num primeiro 

instante, por um caráter subjetivo de escolha, de afinidade e encantamento. Mas também, 

posteriormente, ao debruçar-me mais sistematicamente sobre as obras, passei a percebê-las 

como documento emblemático de outro momento da história angolana, em que o cenário 

ficcional deste país dá um passo adiante na caminhada ao encontro da construção de uma 

angolanidade, extrapolando a ideia de uma forma literária voltada ao desejo de unificação e 
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valorização da cena nacional, baseada em alegorias de griots
1
, reminiscências tradicionais e 

registro histórico.  

Com a chegada da Independência, em 1975, um grande número de obras ficcionais 

vêem a público, muitas escritas ainda durante o período colonial, unindo a euforia da 

liberdade finalmente conquistada ao descortinamento dos horrores das lutas anti-coloniais. 

Obras como Nós, os do Makulusu, de Luandino Vieira
2
, marco na literatura angolana devido a 

sua verve inovadora na forma e no conteúdo, traz uma escrita ―transgressiva, de ruptura tanto 

com o modelo ideológico quanto com o padrão lingüístico do português‖ (MORAES, 2007). 

A reinvenção crítica da oralidade, por ele inaugurada, ainda se faz presente no cenário 

ficcional de Angola com Boaventura Cardoso, Ondjaki, entre outros escritores, mas, por se 

tratar de uma vertente originada nos anos sessenta, preferi não inseri-la nesse corpus referente 

já ao século XXI. 

 
A história da nossa literatura é testemunho de gerações de escritores que souberam, na sua época, 

dinamizar o processo da nossa libertação exprimindo os anseios profundos do nosso povo, 

particularmente o das suas camadas mais exploradas. A literatura angolana escrita surge assim não como 

necessidade estética, mas como arma de combate pela afirmação do homem angolano (ERVEDOSA, 

1979, p. 153-154). 

 

Todavia, a sociedade angolana, a partir de meados dos anos 1980, se viu permeada por 

um espírito distópico, pois a independência não resolveu todos os problemas sociais do país e 

as promessas revolucionárias não foram todas cumpridas. O sonho de paz e liberdade durou 

pouco. A situação política angolana se agravou com o início de uma das guerras civis mais 

longas e violentas do continente africano, que só terminou em 2002. Esta Angola distópica é 

ambiente ideal para o surgimento da ―geração da ilusão da independência‖ (TUTIKIAN, 

2006, p 40). Com o devir dos anos, a celebração da vitória cede lugar à desilusão da guerra 

civil e à falência do regime socialista no país. Obras como Mayombe, de Pepetela, 

consideradas incômodas para o poder político, começam a ser publicadas e dão à literatura 

nacional um caráter inconformista e questionador acerca dos rumos do país, agora, 

independente. Esse sentimento de desencantamento foi vivenciado por muitos escritores que, 

em suas obras, problematizaram esta questão, buscando, por entre as sombras das distopias, 

feixes de luz e esperanças. Ondjaki é um desses escritores que vêm mostrar que a noite não 

tem apenas uma conotação negativa. 

                                                 
1
 Os griots são os contadores de histórias orais em África. 

2
 ―O escritor que personificou o nome da capital angolana, Luanda, em seu nome, nasce José Vieira Mateus da 

Graça e toma por eterno empréstimo o nome de Luandino como uma declarada homenagem a Luanda, espaço 

incondicional e marcante na sua vida e para sua literatura‖ (Moraes, 2007, p.1) 
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No cenário contemporâneo da literatura angolana, um grande número de obras e autores 

amplia essas travessias ficcionais. Além dos escritores já citados anteriormente, nomes como 

os de Uanhenga Xitu, Arnaldo Santos, Luandino Vieira, Ana Paula Tavares, Manuel dos 

Santos Lima, Henrique Abranches, Fragata de Morais, Sousa Jamba, Ondjaki, entre outros, 

formam o panorama atual caracterizado pela ―abertura estética, ideológica e epistemológica, a 

qual tem fomentado um clima de inclusão, quanto a quem é considerado um escritor nacional 

e quais obras merecem ser incluídas nos cânones literários, ainda em evolução‖ (HAMILTON, 

2000, p. 197). A ficção angolana representaria, assim, ―um pólo catalisador para onde 

convergem os principais vetores da problemática da existência e de onde partem, no terreno 

da emoção e da reflexão, as esperanças e frustrações do homem‖ (LINS, 1990, p.85). 

Predominam, nesse cenário, obras que procuram redefinir Angola e sua história. 

Tais obras retratam os conflitos de uma época marcada pela fragmentação, pela 

ambivalência e pelas incertezas de uma paz ainda recente para se afirmar duradoura. É neste 

cenário de transição, entre a guerra e a paz, entre as tradições e as inovações da modernidade, 

entre a África ancestral e a crescente ocidentalização que as narrativas de Ondjaki se 

desenvolvem, espelhando a sociedade angolana, tal como esta se apresenta no início do século 

XXI.  

Neste sentido, eu, socióloga, terei como objeto de estudo obras literárias. O romance e o 

conto são reapresentações homólogas do mundo social (BOURDIEU,1996), uma forma de 

ver o mundo de dentro do mundo, portanto, enxergo o diálogo entre sociologia e literatura 

como um elemento de apreensão da realidade social bastante pertinente e profícuo. Reforço 

que perceber as sociedades (neste caso, a brasileira e a angolana) por meio desses textos 

literários metafóricos e não através de textos científicos exige uma série de cuidados, afinal, 

deixar de lado o rigor e as amarras da racionalidade em nome de uma abordagem sensível e 

mais subjetiva não é uma tarefa simples. Para tanto, a estrutura desta pesquisa pretende seguir 

este caminho, ao enfatizar uma narrativa pessoal, permeada de sentidos e olhares na primeira 

pessoa do singular, buscando manter, contudo, a cientificidade do trabalho. 

Do ponto de vista metodológico, entendo que a articulação de dois problemas 

sociológicos se faz necessária, uma vez que o texto literário de Ondjaki clama por isso a cada 

leitura. Em suas obras, as relações travadas com Brasil, as tensões da modernidade periférica, 

a globalização e a concepção estética andam de mãos dadas. Segundo Candido (2006), existe 

um aparente distanciamento entre o binômio literatura e sociedade, que na verdade, encobre 

um profundo, indissociável e intrincado entrelaçamento, que culmina por romper limites e 

supostas contradições. Para Candido (2000) literatura é:  
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(...) um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas 

dominantes de uma fase. Estes denominadores são, além das características internas (língua, temas, 

imagens), certos elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se 

manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. (CANDIDO, 2000, 

p.23). 

 

Assim sendo, dentro desta perspectiva, é absolutamente problemático separar a 

literatura dos aspectos sociais e considerar que as obras de ficção que surgem a todo o 

momento em diversas sociedades do mundo estejam apartadas do momento e da conjuntura 

histórico-social nas quais esteja inserido o autor. Em consonância com Candido, Sartre apud 

Rallo (2005) afirma que o escritor também é histórico, pois compartilha com o leitor ou, pelo 

menos, com certa categoria de leitor todo um mundo, feito de valores, costumes, 

sensibilidades e saber. Para Sartre, quando um escritor inicia a redação de um texto, não o faz 

fora de sua situação histórica; escreve-o bem ancorado em seu tempo, em seu meio. O texto 

seria como um intermediário histórico que permite o contato entre o autor e o leitor, é um 

mundo que representa ou contém o mundo comum do escritor e do leitor.  

Por outro lado, num movimento de idas e vindas, Candido (1985) reforça que o artista é 

aquele que ―toma para si a tarefa de criar e representar ou apresentar a obra‖, sendo que a 

utiliza ―como veículo das suas aspirações individuais mais profundas‖ (p. 25). Assim, mesmo 

que influenciada pela sociedade e o momento histórico vivenciado, a obra é resultado do 

trabalho artístico do autor, de sua subjetividade individual e, portanto, única. Assim, esta 

acaba sendo impregnada pela forma como o autor vê o mundo. Ao enfocar 

predominantemente as relações sociais derivadas da arte como fator de convivência, a 

sociologia (por muitas vezes) negligencia a questão da estética, fator relevante, uma vez que 

intrínseco à arte. Surge neste instante uma das dificuldades de caracterização do campo de 

estudos, curiosamente já anunciado no título de inúmeros trabalhos, como problemas de 

sociologia da arte. Tais percalços parecem ainda persistir como um tema insólito, um terreno 

pantanoso. Mediante isto, este estudo visa trazer à tona a perspectiva das mediações 

(compreendido aqui como um instrumento metodológico que possibilita a apreensão das 

correspondências entre o espaço da ficção e o espaço social que lhe deu origem), sublinhada 

por Williams (1992), em contraposição à equivalência da abordagem homológica. Deste 

modo, buscarei traçar vários níveis da correlação entre a literatura de Ondjaki e as suas 

interlocuções e diálogos com a sociedade brasileira e angolana, evitando, assim, uma 

perspectiva mais simplista, que sinaliza de um lado, somente os aspectos sociais e, de outro 

lado, a sua ocorrência nas obras, sem chegar a uma interpretação que aponte a 
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complementaridade e indissociabilidade de ambas as abordagens.  

Neste sentido, o ponto central desta opção teórico-metodológica (pela articulação dos 

dois problemas sociológicos) relaciona-se à diligência em apurar como a realidade social se 

transforma em componente do sistema literário, a ponto de ser estudada em si mesma; e como 

só o conhecimento deste sistema permite compreender o lugar da obra no mundo social. De 

maneira sucinta, advogo que para este estudo forma é conteúdo também. Retomo Candido e 

endosso que os estudos formais, isto é, de linguagem e de estética muito podem elucidar a 

respeito dos aspectos sociais que pairam sobre a tríade autor-obra-público.  

A abordagem proposta aqui visa focalizar os primeiros dez (10) anos do século XXI no 

espaço discursivo da ficção ondjakiana, suas interpretações e questionamentos, empreendendo 

uma revisitação da história e uma re-configuração das relações sociais inseridas na 

contemporaneidade narrativa e extratextual. Sendo assim, esta dissertação trará três blocos 

analíticos: o primeiro, que procura entender o lugar do Brasil neste cenário, servindo como 

emanador de um imaginário globalizado por exemplaridade
3
, um modelo de superação do 

colonialismo e dos resquícios do pós-colonialismo e, sobretudo, de uma entrada ―digna‖ no 

mundo cambiante da globalização e da modernidade. Já o segundo, visa problematizar estas 

interferências entre linguagens artísticas em contextos de modernidade periférica e o terceiro, 

procura estes elementos congregados na obra de Ondjaki, objetivando entender os meandros 

da configuração de uma modernidade periférica e alternativa em Angola. Estas ideias serão 

distribuídas e problematizadas ao longo de quatro capítulos: o Primeiro Capítulo, 

Cartografias Contemporâneas de Angola, inicia uma discussão acerca da história angolana, 

mais precisamente no seu contexto pós-Segunda Guerra Mundial, ventilando novos caminhos 

possíveis de serem trilhados para tal análise. Neste cenário, lançar o olhar sobre a formação 

literária em Angola é fundamental para compreender a formação da própria nação angolana. 

O Segundo Capítulo, Modernidade e pós-colonialismo: a travessia angolana, discorre 

acerca do arcabouço teórico-metodológico que orientará esta travessia pelas tramas narrativas 

das obras de Ondjaki. Já no Terceiro Capítulo, Literatura e cinema: sinergia entre 

linguagens, trago à tona as transformações experienciadas pelo sujeito em contexto de 

modernidade, o papel do cinema e dos meios de comunicação nesta dinâmica e como a 

literatura surge como possibilidade de registrar, documentar uma história que corre num 

lusco-fusco. No Quarto Capítulo, Entre “birras” e “causos”: escutando e visitando a 

                                                 
3
 Termo pensado pelo Prof. Manuel Antonio Baeza, da Universidad de Concepcíon - Chile, diante das demandas 

sugeridas por um excerto deste estudo no GT 06 - “Imaginarios sociales y construcción histórica y cultural”, 

no Congreso da Assocíacíon Latinoamericana de Sociologia, em Buenos Aires - Argentina (2009). 
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hibridez em Ondjaki, faço um esforço de mesclar os três blocos analíticos proposto para a 

dissertação e pensar o elemento cosmopolita periférico na obra de Ondjaki. Refaço os 

caminhos teóricos desenvolvidos ao longo da pesquisa e da metodologia que embasam esta 

dissertação, assim como esmiúço o desenho e a metodologia da pesquisa e aprofundo a 

análise das obras ficcionais. Por fim, trago as considerações finais decorrentes do processo de 

pesquisa. Vale ressaltar que este é um esforço que exige um arcabouço teórico e metodológico 

vasto, mas que é basilar para a compreensão do objeto em toda a sua magnitude e 

complexidade. Para desenvolvê-lo baseio-me em pesquisas bibliográficas e de meio 

eletrônico, em entrevistas, nas áreas da história, da teoria literária, da antropologia, da 

filosofia e, especialmente, da sociologia.  

Assim, esta dissertação presente não pretende esgotar um tema tão abrangente e 

complexo, mas lançar sobre ele um olhar interdisciplinar ampliado. Nesta senda, faz-se 

necessário endossar que faço uso do aporte da análise do discurso para dar conta das idas e 

vindas entre o texto literário e o contexto social.  No entanto, tenho  clareza que trabalhar com 

análise do discurso em literatura também pode ser problemático, uma vez que se pode acabar 

por enfatizar mais o campo do político do que o literário. Contudo, se bem delimitado o 

escopo das teorias mobilizadas para tais análises, esta associação pode ser bastante feliz e 

fornecer dados elucidativos no que diz respeito à capacidade da literatura de ser expressão da 

sociedade e, ao mesmo tempo, constitutiva desta. 
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CAPÍTULO 1 

CARTOGRAFIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANGOLA 

 

―Feliciano estaba teniendo un romance con la Historia y él 

ni cuenta se había dado. Ahhh, la Historia...‖ (Guillermo 

Arriaga) 

 

1.1 “No antigamente, na vida”
4
: um pequeno memorial da História 

recente de Angola 

 

A proposta desse capítulo é iniciar uma discussão acerca da história angolana, mais 

precisamente no seu contexto pós-Segunda Guerra Mundial, assim como meditar sobre novos 

caminhos possíveis de serem trilhados para a compreensão desta realidade. Neste cenário, 

lançar o olhar sobre a formação literária em Angola é também atentar para a formação da 

própria nação angolana, já que ficção, história e sociedade mantêm, assim, estreita relação, 

que pode ser conhecida através da obra de alguns escritores seminais (Pepetela, Alda Lara, 

António Jacinto, Luandino Vieira, entre outros). Cada um destes escritores, ao seu modo e 

dentro de sua geração, cartografou a construção da nação angolana desde os anos que 

antecederam a sua independência. A literatura, através das chamadas ―narrativas de nação‖, 

desempenha um papel indispensável na consolidação de uma nação emergente. Nesse diálogo 

com a história, escritores voltam ao passado na tentativa de melhor compreender o que está 

acontecendo e também no intuito de descobrir ou redescobrir as suas raízes.  

Dado este cenário, a intenção é em consonância com o crítico Rama (2008), sublinhar o 

romance (assim como o conto) como um gênero que se presta com bastante lucidez a pensar 

as relações entre literatura e sociedade, uma vez que este traz em seu bojo as ideologias, os 

valores e o imaginário das sociedades em que foi gerado. Embora literatura e história 

pertençam a campos epistemológicos diferentes, é possível buscar um entrecruzamento entre 

elas, uma vez que a literatura e história articulam-se no esforço em reconfigurar o tempo e 

reconstruir as experiências vividas. Sendo assim, a literatura enquanto instância crítica de 

reflexão sobre a história e a realidade social, reinventa ficcionalmente a realidade e, assim, 

problematiza questões existentes na sociedade. Segundo Tindó Secco (2008), os estudos 

literários, hoje, estão cuidadosamente atentos aos novos paradigmas das Ciências Humanas, 

                                                 
4
 Referência ao romance do escritor José Luandino Vieira, publicado originalmente em 1974, mas escrito no 

campo de trabalhos forçados do Tarrafal, em Cabo Verde, onde Luandino ficou preso por 11 anos durante as lutas 

pela independência. 
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procurando analisar as obras de ficção por meio de teorias que lhes permitam a interpretação 

do literário e do histórico, do fictício e do imaginário, tendo em vista a fronteira tênue que 

separa, hoje, tais conceitos (p.97). 

Desta maneira, não poderia me alijar de tocar numa nova tendência das Ciências 

Humanas, que muito pode contribuir para abordagem de narrativas literárias, que é a Nova 

História Cultural.
5
 A ideia, deste capítulo de contextualização sócio-histórica, de apresentação 

do ―campo‖ de estudos, é captar múltiplas representações discursivas presentes nos diversos 

meios de correlação entre práticas sociais e literatura. A chamada ―história das mentalidades‖, 

na concepção de Chartier (1990).  

 

(...) as ideias apreendidas por meio da circulação das palavras que as designam, situadas nos seus 

enraizamentos sociais, pensadas na sua carga afetiva e emocional, tanto quanto no seu conteúdo 

intelectual, tal como os mitos ou os complexos de valores, uma dessas forças coletivas pelas quais os 

homens vivem o seu tempo e, portanto, uma da componentes da ―psique coletiva‖ da civilização 

(CHARTIER, 1990, p.43). 

 

Tal abordagem me parece interessante para este capítulo, pois não se propõe a explicar a 

realidade com base, apenas, em materiais socioeconômicos, mas dar ênfase à apreensão das 

representações culturais presentes nos comportamentos e nos relatos orais (neste caso, 

entrevistas), delineando, por meio do desvendamento de armadilhas discursivas do próprio 

contar, o imaginário social. Desta maneira, este primeiro capítulo não se configura somente 

como uma contextualização historiográfica (que é fundamental), mas já trará alguns 

elementos analíticos importantes para o embasamento dos capítulos que estão por vir. De 

maneira sucinta, iniciarei uma discussão histórica, em que trarei dados sócio-históricos e 

políticos importantes para a contextualização do caso angolano e, ao final, confrontarei a 

formação das gerações literárias em Angola com os processos históricos e sociais descritos. 

 O continente africano passou por uma experiência colonial relativamente curta no 

tempo decorrido, mas muito intensa no que tange às mudanças e repercussões econômicas, 

sociais e culturais. Segundo Bittencourt (2005), a expansão colonial européia em África 

ganhou maior vigor na virada do século XIX para o XX, quando se confrontou com diversas 

resistências pulverizadas território adentro. Resistências estas, de maior ou menor 

envergadura, mas ainda sem os desenhos das lutas políticas nacionais que se delineariam a 

partir de meados do século XX. Passado pouco mais de meio século desde os idos destas 

primeiras revoltas, a dominação colonial europeia enfrentaria um desejo de independência 

mais consistente por parte dos africanos. Desejo esse que se transformaria numa inadiável 

                                                 
5
 É respaldando-me nos preceitos da Nova Histótia Cultural que farei sempre referência à ―Histórias‖, mesmo 

quando estiver lidando com romances e contos. 



   Cartografias Contemporâneas de Angola 18 

 

realidade no pós-Segunda Guerra, em especial a partir dos anos 1950.  

 

No processo de descolonização da África, Angola possuiu duas particularidades bem interessantes, que 

constituiriam, por si só, um bom motivo para estudar este país. A primeira é o fato de sua independência, 

ocorrida entre 1974 e 1975, ter sido tardia, assim como a das outras colônias portuguesas. A segunda é o 

fato de ela ter tido, dentro do seu processo de independência, não apenas um movimento de libertação, 

mas três movimentos de caráter nacional, o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), a 

FNLA (Frente Nacional para a Libertação de Angola) e a UNITA (União Nacional pela Independência 

Total de Angola), que além de lutarem contra os portugueses lutavam entre si (SOUZA DA CUNHA, 

2005, p.1). 

 

Dada esta ressalva de Souza da Cunha, faz-se necessário remontar este trajeto de 

rebeliões, conspirações, formação e formulação ideológica que culminaram nas lutas 

anticoloniais, e, por conseguinte, na independência de Angola. Em ―As origens do 

Nacionalismo‖, o cronista angolano Mário de Andrade (1997) cartografa uma miríade de 

instituições, jornais e processos sociais, que ganham forma e força simultaneamente nas 

várias colônias portuguesas em África nos idos dos anos 1930. Segundo Andrade (1997), 

estes movimentos, intitulados de proto-nacionalistas, buscavam valorizar os filhos da terra, 

em franca oposição aos que por ela não se interessavam. A revolta proto-nacionalista surgiu 

da falta de interesse das autoridades coloniais, da morosidade burocrática e da marginalização 

dos moradores locais, em relação aos que chegavam da metrópole. Tais movimentos, também 

conhecidos como nativistas, iniciaram um processo de politização de sua organização. 

Segundo alguns re-leitores de Andrade, como Lopes (2005), por exemplo, esta vertente 

acabou por determinar a luta por direitos e, nessa luta, a defesa por cidadania plena. Todavia, 

esta ideia de cidadania plena foge bastante da percepção dos dias atuais, uma vez que para 

este grupo, o protagonismo social dos cidadãos angolanos se daria por meio da sua mediação, 

líderes letrados, produtores da cultura e do saber, que deveriam ter os mesmos direitos e 

representatividade política dos colonos portugueses. Vê-se, assim, que os proto-nacionalistas 

carregavam profundas contradições inerentes ao movimento. Ao lançar luz sobre este aspecto 

importante da história recente de Angola, é possível perceber que as contradições plantadas 

pela empresa colonial, principalmente a partir dos anos 1940, em lugar de garantir a sua 

preservação estavam, na verdade, minando sua segurança e enfraquecendo o seu poder. Entre 

os angolanos, fortalecia-se a vontade de colocar fim e superar o poderio português suplanta a 

desagregação, a incomunicabilidade e a imposição de valores e regras impostos por outrem.  

Em meio à efervescência política e ao arraigamento das ambiguidades advindas dos 

movimentos nativistas, muitos estudantes angolanos migraram para Portugal, no intuito de dar 

continuidade à vida acadêmica.  É neste período que a agitação da Casa dos Estudantes do 

Império, em Lisboa, vai desembocar na criação do Centro de Estudos Africanos e, por 
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conseguinte, na publicação de várias obras de ensaio e poesia de exaltação da africanidade e 

negritude, a partir daí, inicia-se um processo de maturação das ideias que depois darão origem 

aos movimentos nacionalistas mais radicais das colônias portuguesas. O expoente deste 

processo é, indubitavelmente, Amílcar Cabral – grande liderança de Guiné-Bissau. No 

entanto, o agente cultural deste processo é Mário Pinto de Andrade, sociólogo, escritor e 

compilador das primeiras coletâneas de poesia angolana publicadas. Nas palavras dos 

próprios, neste período de encontros, boemias e agitações políticas em Lisboa, iniciou-se o 

que eles chamavam de ‗reafricanização de seus espíritos‘, numa acepção que se opõe 

diametralmente a uma noção de tribalização, haja vista o mergulho desses intelectuais no 

universo cosmopolita da metrópole portuguesa. Esta perspectiva de ―reafricanização‖ visa 

embasar teoricamente a reivindicação tão latente nos anos 1950 e 1960, de que os negros 

tinham mais do que direitos, tinham direito, sobretudo, à sua própria independência. A 

dignidade dos negros africanos passava pela noção de autodeterminação. Lopes (2005) 

sinaliza que, na Casa dos Estudantes do Império, as leituras recorrentes e circulação de ideias 

marxistas edificavam de maneira sólida a concepção de uma nova forma de luta, unitária, 

capaz de entender a complexidade da realidade colonial dos países africanos de colonização 

inglesa, francesa e portuguesa. A força desses movimentos viria de seu viés coletivo, e essa 

coletividade reforça-se na concepção de uma África unitária e, especialmente, nas lutas 

nacionais.  

É interessante atentar que esses movimentos não experimentam qualquer contradição 

entre a defesa do negro (e da sua negritude) e sua dimensão profundamente humanista e 

inclusiva. Os seus primeiros apoios vieram do Marrocos, da Argélia, da Tunísia e do Egito. 

Num segundo momento, é preciso enfatizar o papel posterior de intelectuais como Ben Bella 

e Fanon. Neste contexto, a diáspora e as manifestações artísticas e culturais, de toda natureza, 

servirão de substrato neste instante de concepção de um ideário político para as colônias 

africanas. As grandes influências literárias de Lisboa e Paris são medulares para os 

intelectuais e estudantes que migraram para a metrópole. Escritores como Nicolas Guillén, 

Alan Patton, Leopold Sedar Senghor, Aimé Cesaire, Roy Albridge, Countee Cullem, Langston 

Hughes, assim como os modernistas regionalistas brasileiros, a saber: José Lins do Rêgo, 

Jorge Amado, Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz contribuíram enormemente para a 

sustentação e elevação dos pilares nacionalistas em Angola. Mário de Andrade trava 

conhecimento direto, entre outros, com Ferdinand Oyono, Richard Wright, René Maran, Eza 

Boto, Bernard Dadié, Ray Autra, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, René Depestre, para além 

dos seus professores Georges Gurvitch, Georges Balandier e Roger Bastide, os pais da 
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sociologia moderna Francesa.  

Nesse leque enriquecedor vão também entrar William Dubois, para além de Cesaire, 

Senghor, Anta Diop e tantos outros que participaram dos Congressos Pan-africanistas, e de 

escritores e artistas negros, alguns dos quais Mário de Andrade ajudou a compilar, entre 

Londres, Paris e Roma. Esses anos de 1950 e 1960 são os das lutas independentistas do 

continente. Na FLN (Frente de Libertação Nacional) argelina, Kwame Nkrumah e Sekou 

Touré criam as bases para albergar os nacionalistas de todos os quadrantes. Essa ajuda vai ser 

bem utilizada pelos nacionalistas das colonias portuguesas. Mário de Andrade começa cada 

vez mais a frequentar Argel, Casablanca, Accra, para eventualmente mudar para Guiné-

Conakry em 1960, o ano das Independências africanas. Várias razões corroboraram para essa 

escolha, mas a mais importante, segundo Lopes (2005), é a presença de Amílcar Cabral, que 

tinha assumido a liderança da Frente Revolucionária Africana para a Independência, que 

depois cedeu o lugar, em 1961, à Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias 

Portuguesas, que Mário de Andrade dirige de fato, na qualidade de Secretário Geral. 

Antes de se instalar em Guiné-Conakry, Amílcar Cabral havia criado o Partido Africano 

para Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e, assim, contribuído para unificar 

vários movimentos nacionalistas angolanos que darão origem ao MPLA (Movimento para 

Libertação de Angola), no ano de 1956. O primeiro comitê-diretor do MPLA é estabelecido 

em 1960, sendo Mário de Andrade escolhido como primeiro Presidente.  

Diante deste panorama, é preciso compreender quais são os elementos norteadores 

destes processos de revolta e luta, no qual se lançaram importantes lideranças (a saber, Neto e 

Andrade), assim como grandes nomes da intelectualidade angolana.  

 

Mário de Andrade foi primeiro influenciado sobre a necessidade de uma historicidade africana. Na altura 

o objectivo era refutar a tese hegeliana da ausência de História africana. Esse período, que chamei de 

pirâmide invertida, tinha em nomes como Joseph Ki-Zerbo, Téophile Obenga e outros, os defensores da 

demonstração de que a História de Africa era uma antítese do que se tinha dito durante muito tempo. 

Houve exageros de algumas formulações apressadas e certas analogias e comparações. Com a distância 

do tempo a profundidade de Cheickh Anta Diop destaca-se (LOPES, 2005). 

 

Ao refletir sobre o proto-nacionalismo dos anos 1930, Mário de Andrade avança para a 

discussão sobre Nação e nacionalismo em Angola, dois vetores importantes dos movimentos 

de libertação no continente africano. Segundo Andrade (1997), as lutas fragmentadas pela 

dignidade dos filhos da terra tinham uma vertente que levaria a uma reivindicação do tipo 

nacional. O próprio Mário de Andrade, filho de um proto-nacionalista, acabou fazendo parte 

de uma geração que lutou pelos direitos à autodeterminação e independência, e, o fez 

embasado na ideia de Nação como instrumento para unificar lutas, até então, dispersas pelo 
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país. É interessante notar que esta perspectiva não passa de uma construção social 

conveniente, que foi ganhando contornos e formas com a contribuição de mais angolanos. 

Lopes (2005) sinaliza que esta invenção social não difere muito do pan-africanismo, por 

exemplo, uma construção hipotética, inventada pela diáspora militante que não dispunha de 

uma identificação territorial, geográfica com o continente africano. Lopes (2005) debruça-se 

sobre o papel das construções sociais para a implementação de um ideário consistente e 

representativo, perante o Ocidente, das reivindicações das colônias africanas. 

 

Construções sociais eram ponto comum nos debates marxistas de então. Com a reinterpretação de desejo 

nacional oferecida pela Comuna de Paris o nacionalismo passou a ser associado à luta de classes. Kwame 

Nkrumah entitulou o seu livro principal ―Luta de classes em Africa‖, Fanon desenvolveu a teoria da 

substituição do caracter revolucionário e nacionalista do proletariado pelos camponeses africanos, e 

Amílcar Cabral teorizou que o conjunto da população colonizada se transformava em classe nacional. 

Para completar estes artifícios teóricos faltava a fundamentação histórica que Anta Diop e seus 

companheiros proporcionavam. Ao inaugurar o primeiro laboratório de carbono 14 na Africa, Anta Diop, 

simbolicamente, mostrava a capacidade adquirida de datar os factos, uma prova da antiguidade da 

historicidade em construção, o elemento fundamental do nacionalismo cultural. Se cultura servia de 

matriz, então ela tinha de ter uma forma marcante de alteridade, em relação aos valôres culturais do 

colonizador. Quase que automaticamente esta alteridade era encontrada no caracter negro, o elemento 

excluído da assimilação colonial. Até Fanon, a partir da Argélia, o reconhecia, mostrando que essa 

reinvidicação da alteridade negra, não era uma luta racial, ainda menos racista (LOPES, 2005). 

 

O nacionalismo construído pela intelectualidade que integrava os quadros dos primeiros 

movimentos de libertação em África encontrava ressonância na noção de negritude. Este se 

configurava como um importante artifício para, na perspectiva de Mário de Andrade, 

diferenciar as lutas anti-coloniais apenas ―do contra‖, das que subjaziam a sofisticada 

elaboração nacionalista. 

 Neste período, de intensa elaboração teórica das/nas bases dos movimentos, o 

arraigamento das reivindicações sociais e políticas na França e a chegada de vários líderes 

pan-africanistas ao poder inicia um processo de desvelamento de algumas diferenças entre o 

nacionalismo dos revolucionários asiáticos e o dos africanos. O movimento que conduzirá ao 

Maio de 68 foi aquecendo os debates da esquerda francesa, muito presente nos debates dos 

nacionalistas, devido ao papel motor da Argélia na libertação do continente.  

 

Mário de Andrade voltava-se, por seu turno, para os ensinamentos de António Gramsci: a complexidade 

do estudo da realidade, para a sua transformação (como preconizava o princípio do intelectual orgânico). 

Ele dá-se conta que a dimensão cultural é melhor captada demonstrando que a luta nacionalista é uma 

forma de dignificação civilizacional. A tese é de Amílcar Cabral: a luta de libertação é uma demonstração 

de vontade própria e por isso trata-se de um acto de cultura. Por essa mesma razão a luta não pode ser 

contra os indivíduos mas contra os sistemas. O reforço do caracter humanista é resultado das reticências 

que ambos, Cabral e Andrade, desenvolvem em relação ao que estão vendo das independências africanas. 

Sobretudo a deriva autoritária de Nkrumah e Sekou Touré, que eles conhecem mais de perto. Mas também 

as tendências que eles mesmos observam nos seus própios movimentos. Falam cada vez mais do estudo 

da realidade, e a necessidade do conhecimento histórico peculiar de cada realidade, para a poder 

transformar. Mário de Andrade escreve então com Marc Ollivier ―A guerra em Angola‖, o primeiro estudo 
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sociológico de um angolano. A insitência na historicidade local é inequívoca. A ponte entre as noções 

humanistas e históricas de Anta Diop e os ensinamentos de Gramsci está feita. Mas as imperfeições sobre 

o caracter específico do nacionalismo subsistem. (LOPES, 2005) 

 

Sendo assim, percebe-se que Mário de Andrade esforça-se para inserir um viés 

humanista ao mote das lutas anti-coloniais em Angola. Em convergência com Macamo 

(2002a), há uma forte tendência desse movimento em enfatizar o social como objeto 

fundamental para a sua proposta de mudança. Macamo (2002a) propõe a ênfase no social 

como um modo para refletir sobre a particularidade africana. Para o autor, há uma 

peculiaridade da realidade social africana que é fundamentalmente diferente da europeia e, 

deste modo, exige instrumentos analíticos apropriados. Para o autor, a particularidade, porém, 

pode ser resultado da complexidade social. O próprio Mário de Andrade, em de seus 

derradeiros escritos, ventila:  

 
(...) convém, pois, questionar se um ou mais factores (entre língua, território, a vida económica ou a 

comunidade de cultura) isolada ou simultaneamente podem desempenhar o papel de motor ou de 

acelerador do processo de organização dos homens (ou das comunidades) em nações. (...) Mau grado as 

ilusões da época, os chamados Estados de ‗democracia nacional‘ também não produziram exemplos 

paradigmáticos na matéria em debate [o nacionalismo]. Por seu turno, a construção da unidade africana 

(implicando a remodelação das fronteiras herdadas da partilha colonial, por dinâmica externa) não se 

erigiu ainda em factor de consolidação nacional, num quadro continental (Andrade, 1997b, 16-17). 

 

Na senda desta meditação, surgem duas questões vitais para Andrade: o problema da 

raça e da ideologia pan-africanista. Ambas as questões surgem no bojo da elaboração 

humanista proposta por Andrade e Cabral, acerca das lutas anti-coloniais. A complexidade 

social africana irrompe de maneira avassaladora. Para lançar luz sobre o porquê de tais 

preocupações, faz-se necessário fazer um salto histórico para o período iminentemente 

anterior à era colonial moderna, em que, segundo Silveira Vieira (2006), era comum 

encontrar, com facilidade, imagens positivas sobre a África. Árabes e europeus descreveram 

as formas políticas africanas como altamente elaboradas e socialmente aperfeiçoadas, entre as 

quais se alternavam reinos, impérios, cidades-Estado e outras formas políticas baseadas no 

parentesco, como chefia, clãs, linhagens. No entanto, após a conferencia de Berlim (1885), 

que definiu a partilha colonial da África, essas imagens ―simpáticas‖ e tranqüilizadoras 

começaram a sombrear (MUNANGA apud LOPES,2005). A infância inocente foi substituída 

pela imagem de subumanos para facilitar a operação de sujeição, as belezas naturais 

desapareceram e foram substituídas pelos horrores da selva, da barbárie e do atraso, os povos 

tornaram-se sem cultura, sem história, sem identidade, mergulhados na bestialidade, na 

ignorância e anarquia. Reinos e Impérios foram substituídos pelas tribos primitivas em estado 

de guerra permanente, umas contra outras, para justificar e legitimar a Missão Civilizadora, 
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que até hoje alimenta o imaginário da África no Brasil e no mundo. Soma-se a isso, a 

ideologia do racismo, fundada pelo francês Joseph-Arthur Gobineau (1816-1882). O impacto 

de tais doutrinas, teorias e falácias, para Mudimbe apud Lopes, teve um impacto fulminante 

em África. A constante referência, implícita ou explícita, a uma inferioridade negra se 

transplantou para uma inferioridade africana. 

À luz de Lopes (2005), o contraponto a esta negação fervilhou nos anos 1950 e 1960, a 

partir do esforço em mostrar que existia igualdade entre as raças, ou mesmo, uma 

superioridade africana. Lopes (2005) afirma que esta tese pode ser visualizada pelo caráter 

revolucionário das lutas em África. Desta maneira, foi pelo viés da revolução que os africanos 

terminaram por inspirar a esquerda europeia e muitos de seus líderes (a saber, Jonas Savimbi, 

Agostinho Neto e Mário de Andrade só em Angola) passaram a ser venerados nas 

Universidades e centros de saber progressistas. ―Toda uma geração do pós-guerra empenhada 

na transformação profunda das sociedades Ocidentais pulsou com o avanço da 

autodeterminação e das independências‖ (Lopes, 2005). 

Todavia, para Mário de Andrade, a afirmação do negro e de sua negritude não poderia 

sobrepujar o humanismo. Mário de Andrade foi um crítico feroz do discurso fulgurante da 

negritude e do luso-tropicalismo, de Gilberto Freyre. Segundo Andrade apud Lopes (2005), 

tais discursos e ideologias não deveriam penetrar nos meandros dos movimentos de 

libertação, pois assim todos os elementos para o surgimento de uma competição e conflitos 

entre mestiços e negros estariam dados. 

Tendo em vista isto, pode-se afirmar que a proposta ideológica de Andrade para o 

MPLA envereda pelo afrocentrismo, isto é, propõe a construção de uma perspectiva teórica 

radicada na experiência africana. Ela difere do eurocentrismo e do etnocentrismo, por 

exemplo, porque não assume uma postura universalista, ou seja, o afrocentrismo não propõe 

que seus elementos sejam universais e aplicáveis a outras experiências humanas. A tarefa 

acadêmica afrocentrada consiste em estudar, articular e afirmar aquilo que diferencia o ponto 

de vista africano, identificando ao mesmo tempo, os postulados supostamente universais do 

eurocentrismo. 

 

 

1.2. O início das lutas anticoloniais, a independência e a consolidação 

do Estado Nacional  
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Após as primeiras elucubrações teóricas em torno da proposta ideológica do MPLA, em 

consonância (e/ou oposição) com a proposta e a práxis de movimentos de libertação 

anteriores (e de outros países africanos), nos idos dos anos 1960 iniciam-se as campanhas em 

prol da independência de angolana. Tendo em vista isto, faz-se pertinente endossar que a 

ênfase na construção teórica e no caminho seguido pelo MPLA se dá em função deste 

movimento e, nos dias de hoje, já como partido político, caracterizar-se como a grande motriz 

política de Angola desde a sua insurgência. A importância não só política, mas intelectual e 

cultural de seus quadros fundadores, o papel do MPLA no golpe que declarou a 

independência angolana e a sua representatividade na política interna e externa de Angola, 

representatividade esta que foi referendada nas últimas eleições, no ano de 2008, atestam esta 

opção.  

Todavia, neste instante, é fundamental aludir ao surgimento e construção do FNLA e da 

UNITA, uma vez que estes dois movimentos, em comunhão com o MPLA fazem segundo 

Souza da Cunha (2005), a grande idiossincrasia de Angola em relação aos processos de 

independência em Moçambique e Guiné-Bissau, por exemplo. Souza da Cunha (2005) afirma 

que Angola foi o único lugar em África, em que a luta pela libertação ocorreu por meio de três 

movimentos, os quais, a seguir, serão descritos quanto às suas origens dentro do processo de 

independência angolano. 

A Frente Nacional de Libertação de Angola teve, na sua origem, uma designação de 

caráter regional. Ela surgiu, no dia 10 de outubro de 1954, com o nome de UPNA (União dos 

Povos do Norte de Angola), baseada na etnia congo (tendo à sua frente Holden Roberto). Este, 

em 1957, na cidade de Acra (capital de Gana), conheceu outro nome importante na História 

do continente africano, Kwame N‘Krumah, que tornou-se seu grande amigo e parceiro na luta 

pela independência de Angola. É interessante que, após este contato, a UPNA tenha se 

tornado, em 1958, UPA (União dos Povos de Angola), deixando seu caráter regional, 

buscando ampliar sua atuação em âmbito nacional, dentro do território angolano, e fazer 

frente à MPLA que possuía um caráter nacional muito significativo. 

Souza da Cunha (2005) reforça que, em 1958, a UPA esteve presente na Conferência 

dos Povos Africanos, realizada em Acra. Nesta ocasião, Holden Roberto conheceu Patrice 

Lumumba (líder da luta de independência do Congo Belga), que de imediato reconheceu a 

UPA como partido político angolano e autorizou a utilização da emissora de rádio de 

Leopoldeville para a propaganda de Holden Roberto e a publicação do seu jornal ―A Voz da 

Nação Angolana‖. 

A UPA, assim como o MPLA, no início da década de 1960 passou a exigir a 
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independência imediata de toda a Angola. Ela defendia o unitarismo, a nacionalidade 

angolana e negava até mesmo a ênfase na autodeterminação étnica, do período em que se 

chamara UPNA. Neste momento da História, a UPA adere à luta armada, em prol da 

descolonização de Angola. Nota-se, neste período, o acirramento das diferenças entre UPA e o 

MPLA.  

 

Em 1961, iniciou-se em todas as colônias africanas, de domínio português, a Guerra de Libertação, com 

maiores incidentes em Angola e Moçambique, onde a Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) era 

liderada por Eduardo Mondlane. No ano seguinte, em plena luta de independência, a UPA mudou 

novamente de nome, tornando-se FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), no dia 27 de março. 

Adotou um braço armado conhecido como ELNA (Exército de Libertação Nacional de Angola) e, no dia 

5 de abril, formou em Leopoldeville o GRAE (Governo Revolucionário de Angola no Exílio) (SOUZA 

DA CUNHA, 2005, p.4). 

 

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) teve sua origem no 

corpo político da FNLA, com a dissidência de Jonas Savimbi, ministro dos negócios 

estrangeiros do GRAE, no qual manteve contatos privilegiados com organizações políticas e 

religiosas conotadas com a CIA americana. Em 1964, quando estava no Cairo, para uma 

reunião da Organização da Unidade Africana (OUA), decidiu demitir-se e o fez declarando 

que a oposição da FNLA aos portugueses tinha virtualmente sucumbindo, querendo dizer com 

isto que Holden Roberto e o ELNA, em campanha, tinham parado a guerra. Assim, depois de 

um pequeno período de incertezas, quando foi até cogitada a sua ida para o MPLA, Jonas 

Savimbi surpreendeu por trilhar um caminho próprio ao anunciar, no dia 15 de março de 

1966, o surgimento de um novo movimento de libertação, a UNITA. 

A UNITA teve como corpo político, em seu início, alguns elementos da FNLA, que, 

assim como Jonas Savimbi, estavam em desacordo com a orientação política de Holden 

Roberto. Obtiveram forte apoio na província de Huambo, na região central de Angola, com 

grande presença da etnia ovimbundo, que servira ao recrutamento de homens para as tropas 

armadas da UNITA, conhecidas como FALA (Força Armada de Libertação de Angola). A 

FALA obteve capital para a aquisição de armas sangrando uma das maiores riquezas do 

território angolano, os diamantes, em um dos maiores tráficos do mundo. Além disso, 

liquidou com boa parte da produção agrícola, devido à intensa utilização de minas terrestres, 

que mutilaram e continuam mutilando milhares de pessoas, na sua maioria crianças, por 

grande parte da região sul de Angola. 

Em 11 de novembro de 1975, diante do Acordo de Alvor
6
, a libertação colonial de 

Angola é proclamada. Esta data estabelece-se como o início da independência política 

                                                 
6
 Assinado em 15/01/1975 
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angolana. Denominado como ―República Popular de Angola‖ por seus novos dirigentes, os 

membros do MPLA que, segundo Menezes (2000), agiram com astúcia e sede de poder, ao 

sobrepujar os interesses dos demais grupos nos meses de transição para a libertação, o novo 

país já nascia com enormes dificuldades a serem enfrentadas. A principal delas, representada 

pela guerra que ocuparia, pelo menos, dezoito anos dos seus primeiros vinte anos de 

soberania. 

O crescimento do MPLA, isto é, o aumento de sua popularidade dentro e fora de 

Angola, era um fato notório nos primeiros anos dos anos 1970 até o marco da independência. 

Agostinho Neto, líder deste a saída conturbada de Mário de Andrade da direção do 

movimento, recebeu muita ajuda bélica, militar e financeira da União Soviética e de Cuba, 

porém tinha pela frente a tarefa de compor e articular as diferentes tendências dentro do seu 

movimento. Com o acirramento das disputas, depois do 11 de novembro, a FNLA passa a 

receber mais ajuda estadunidense e do Zaire, fato este que arrastava o embate da Guerra Fria 

em terras angolanas. A UNITA, que num primeiro momento, segundo Souza da Cunha (2005), 

na década de 1960, teve uma orientação maoísta, com apoio da República Popular da China, 

passa, com a eminente vitória do MPLA, de orientação marxista, e com o enfraquecimento da 

FNLA, na década de 1970, por ser anticomunista, pró-ocidental. Nesta senda, a UNITA 

passou a coligar-se às pretensões imperialistas da África do Sul, na região austral do 

continente. Seguindo Sombra Saraiva (1999), havia ainda Frente de Libertação do Enclave de 

Cabinda (FLEC), que era apoiada pelo Gabão e Uganda. A FLEC queria a autonomia de 

Cabinda, e o MPLA insistia que Cabinda era parte de Angola. A saber, Cabinda era uma 

região estratégica para a libertação de Angola, por isso o porquê de citar a celeuma entre 

FLEC e MPLA. A UNITA, de Jonas Savimbi, assim como a FNLA, de Holden Roberto (já 

bem enfraquecida), além de lutar contra os portugueses na Guerra de Libertação, fizeram 

oposição armada contra o MPLA, de Mário de Andrade e de Agostinho Neto, num conflito 

revanchista que se estenderia até 2002. 

 

 

1.3 A confluência de fatores externos e internos no processo de 

independência: condicionamentos internacionais e vinculações étnicas  

 

Uma análise mais acurada do fenômeno da descolonização em Angola deve, 

indubitavelmente, evitar uma perspectiva superficial, que tenda a associar formas de governo 
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existentes na Europa com os desfechos das disputas políticas ocorridas em África. É preciso 

atentar a questões temporais e espaçais e, para tanto, o papel e o lugar dos movimentos 

descritos no tópico anterior pode muito esclarecer sobre esta dinâmica. 

Para Sombra Saraiva (1999), um dos mais importantes desdobramentos do 25 de abril 

em Portugal (a Revolução dos Cravos), foi o encaminhamento da criação de governos de 

transição nas colônias africanas. No caso de Angola, segundo o autor, o Acordo de Alvor, 

firmado em 15 de janeiro de 1975, organizou a transição política por meio de negociações 

entre o novo governo português e os representantes dos três principais movimentos. Em julho 

de 1975, o governo de transição foi formado em Luanda, com a representação do MPLA, 

FNLA e UNITA. A data acordada entre as partes para a independência, o que incluía a retirada 

da administração portuguesa em Angola, foi a de 11 de novembro de 1975. 

Diante deste cenário, as eleições foram anunciadas para outubro do corrente ano. 

Sombra Saraiva (2005) destaca que muitos países africanos, a Organização da Unidade 

Africana, e mesmo Portugal, recomendavam um governo de unidade nacional em Angola. 

Esta se configurava como uma saída para enfrentar a conturbada convivência entre os três 

movimentos. Mas depois de meses de lutas, o MPLA criou um governo independente 

unilateral, sem a participação da FNLA e da UNITA, no dia marcado para a independência em 

comum acordo, 11 de novembro de 1975. 

O outorgamento do MPLA no poder trouxe à tona questões complexas e profundas, que 

foram obliteradas pela luta em prol de uma causa comum, nos anos 1960. Essas questões 

relacionam-se intimamente com as diferenças étnicas - representadas pelos diferentes grupos 

de libertação e interferências internacionais decorrentes da constituição de um novo Estado-

Nação em África. 

A partir desse momento, o caso angolano tornou-se uma questão internacional (com 

mais ecos do que no início das lutas anticoloniais). Os ecos ganharam força na relação política 

entre as grandes potências mundiais. A Guerra Fria, que parecia ter esmorecido após os 

eventos do Vietnã, ganha mais fôlego. 

 

Obtida a libertação, as novas nações africanas teriam que defrontar um cenário internacional pouco 

amistoso. No tocante às relações internacionais, a bipolarização do mundo nos anos 1960 ditava as regras. 

É evidente que margens de negociação existiam, mas estas tendiam a escassear com o avanço das 

independências e das necessidades de apoio daí surgidas. No interior dos países africanos faltava crédito 

de curto, médio e longo prazo, capacidade de endividamento, recursos humanos, medicamentos, 

alimentos e tudo o mais que se possa imaginar para a operacionalidade dos novos Estados. Na ausência de 

ajudas desinteressadas, prevaleceria o jogo duro das alianças político-econômicas sempre pautadas pelo 

desejo da exclusividade. Capitalistas e socialistas, conservadores e modernizadores, direita e esquerda 

compartilharam o mesmo sonho desenvolvimentista no continente africano. A opção mais comum para 

pavimentar esse caminho seria a do partido único, sem alternância prevista ou partilha do poder, 

assegurando-lhes um eficaz mecanismo de preservação dos seus respectivos regimes. (BITTENCOURT, 
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2005, p.2) 

 

Evidentemente, como assinala Bittencourt no excerto acima, a influência dos 

condicionamentos internacionais na história de Angola é por demais presente para que se 

possa minimizá-la. Contudo, a supra-enfatização de sua importância acabou por obscurecer, 

assim como afirma Bittencourt (2007), o papel do aspecto político-ideológico no processo 

histórico, que foi decisivo para a não-colaboração no processo de pré-independência entre os 

três principais movimentos. Concomitantemente à isso, é necessário lembrar que num 

momento estratégico, no auge das lutas pela libertação, foram travadas alianças, até mesmo 

com o inimigo-mór, o colonialismo português. 

Após a independência, com o início da guerra civil, tem-se, mais uma vez, uma forte e 

importante interferência internacional em Angola. O Zaire, que apoiava a FNLA, tinha 

interesses nas reservas de Petróleo de Cabinda, na região de mineração do Nordeste de 

Angola e na ampliação de sua ligação com Atlântico. Já a África do Sul, que apoiava a 

UNITA, visava expandir-se territorialmente, assim como servia de vetor estadunidense ao 

combate a um no regime de esquerda no continente africano. 

A FNLA, juntamente com o Zaire, teve sua participação na guerra enfraquecida, 

segundo Menezes (2007), por ser um grupo menos coeso, composto de militantes menos 

preparados e numericamente pouco representativos. Soma-se a isso o fato de seu líder, Holden 

Roberto, ter estado em exílio durante boa parte da guerra anticolonial e da guerra civil, tendo 

retornado a Angola em 1992, para ser candidato nas eleições presidenciais. A UNITA, 

entretanto, liderada por Jonas Savimbi, passou a receber apoio direto dos EUA e avançou 

sobre diversas partes do território angolano, operando em estreita colaboração com os 

mercenários sul-africanos. 

Ao governo do MPLA, personificado no presidente José Eduardo dos Santos (no poder 

até os dias de hoje) 
7 

não restava outra saída senão enfrentar a resistência da UNITA, contando 

com o apoio direto de Cuba (cujos quadros de professores, médicos e militares permaneceram 

em Angola até final dos anos 1980) o que agravaria ainda mais sua situação diante dos países 

Ocidentais. Para Menezes (2000), iniciava-se concomitantemente, uma trajetória dinâmica de 

acontecimentos e transformações que levariam a nação ao ―socialismo‖, num primeiro 

momento, com uma orientação e lógica diferente do capitalismo, porém, ao mesmo tempo 

dependente deste mediante a permissão da existência do enclave do petróleo (que se 

                                                 
7
 José Eduardo dos Santos, então Ministro da Planificação, assumiu a presidência de Angola após a morte de 

Agostinho Neto, em 1979. 
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conformaria como uma única fonte viável e rentável para a organização inicial do novo país). 

Menezes sinaliza que, tal investimento, não poderia vir da cooperação socialista (a saber, 

Cuba e União Soviética). O enclave do petróleo conforma-se como um dado significativo para 

a compreensão tanto deste momento, uma vez que Portugal, ainda no período colonial, 

negociou a exploração das reservas petrolíferas de Cabinda por grandes companhias 

internacionais capitalistas que possuíam, desde a década de 1950, concessão da metrópole 

para a exploração do produto até, pelo menos, o final do século XX. Segundo Menezes, exigir 

o desmonte dessas instalações e a saída das companhias requereria grandes montas e um 

tempo que um país em emergência não poderia esperar. Soma-se a isso um imenso custo 

político, impossível de ser calculado, diz o autor. Sendo assim, não restou outra alternativa a 

Angola senão assumir o legado metropolitano, pois só seria possível dar continuidade ao 

processo de consolidação da nova nação contando, de imediato, com um expressivo montante 

de recursos advindos do petróleo.  

Todavia, com sua influência apenas relativa sobre a política de investimentos no setor 

petrolífero e sujeita as intempéries do mercado, não tardou para que Angola, com a abrupta 

queda nos preços em meados dos anos 1980, associada a desestabilização política, social e 

financeira causada pelo recrudescimento da guerra civil, enfrentasse sérias dificuldades 

econômicas e fosse obrigada a recorrer ao endividamento externo. Menezes (2000) lembra 

que com o sucateamento de seu parque produtivo, causado pela mistura de guerra e políticas 

negligentes pela dependência das importações (mais uma vez, um desdobramento da guerra) e 

o desmantelamento da cooperação socialista (pelo fim da URSS e desmoronamento de seus 

satélites), não tardou para que Angola fosse obrigada a se submeter aos ditames das 

instituições capitalistas internacionais e fosse levada a repensar seu modelo econômico e 

político, com a conclamação de conturbadas eleições gerais no ano de 1992. 

Menezes (2000) ventila que o financiamento dessa guerra teria um significado muito 

particular sobre a economia angolana, sobretudo porque os recursos despendidos fizeram falta 

às políticas de reconstrução e desenvolvimento do país. A guerra, aliás, especialmente pela 

ocupação territorial, pela insegurança que proporcionava, pela destruição física do patrimônio 

e da infra-estrutura do país representou um duro golpe na economia de Angola e na imagem 

do país perante a comunidade internacional. 

Seu término só foi possível, em 1991, porque, de um lado cessaram os esforços da 

Guerra Fria e, de outro, a UNITA, sem a cooperação estrangeira, já não podia sustentar 

conflitos em territórios tão amplos. Todavia, com as controvérsias em torno do resultado das 

eleições de 1992, que deu a vitória a José Eduardo dos Santos, do MPLA, teve início mais 
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uma vez o conflito armado, primeiro em Luanda, e depois se alastrando rapidamente pelo 

restante do território. 

Em Novembro de 1994, celebrou-se o Protocolo de Lusaka, na Zâmbia, entre a UNITA 

e o Governo de Angola (MPLA). Porém, a UNITA, numa perspicaz manobra política, utilizou 

o acordo de paz para impedir mais perdas territoriais, assim como fortalecer suas forças 

militares. Em Dezembro de 1998, Angola retornou ao estado de guerra aberta, que só cessou 

em 2002, com a morte de Jonas Savimbi (líder da UNITA). Com a morte do líder histórico da 

UNITA, iniciaram-se negociações com o Governo de Angola com vistas à deposição das 

armas, deixando de ser um movimento armado, e assumindo-se como força política. 

Neste sentido, Bittencourt (2007) ressalta que a análise dos condicionamentos 

internacionais deve ser relacionada com outros fatores, dentro e fora do cenário angolano. Por 

causa disso, faz-se importante o esforço em trazer à tona e contextualizar uma série de 

questões ideológicas medulares da construção do MPLA dentro de um cenário global. 

Somente desta maneira é possível compreender a complexidade não apenas dos 

acontecimentos fatídicos no pré e pós-independência, mas, especialmente, da sociedade 

angolana num contexto de mudanças sociais intensas. 

No tocante às vinculações étnicas, difundiu-se com bastante força que, os grupos 

guerrilheiros formaram-se a partir de sua origem étnica e regional. Para alguns autores, como 

Menezes (2000), nota-se claramente que a ―UNITA representava os ovibundos, estabelecidos 

no Sul do país, a FNLA era liderada pelos bacongos, habitantes do Norte, e o MPLA pelos 

quimbundos, do Centro do país, próximos da capital, Luanda.‖ (p.213) Ainda defendendo sua 

tese, Menezes (2000) afirma que o caráter ―tribal‖
8
 e regional da guerra era evidente, no início 

dos conflitos, com a UNITA situando-se ao Sul e a FNLA ao Norte do país, onde contaram 

com o apoio dos países vizinhos (respectivamente África do Sul e Zaire). 

Em oposição a esta perspectiva, Bittencourt (2007) ventila que uma abordagem que 

afirma que os conflitos étnicos são os grandes vilões da sociedade angolana, acaba por 

arriscar uma transposição problemática entre categorias histórico-culturais para o terreno da 

política. Para o autor, é forte a tendência a esquecer que os diversos condicionamentos 

históricos sofridos pelas diferentes etnias angolanas colaboraram, e muito, para o maior 

acirramento entre algumas delas. Esses condicionamentos se intensificaram durante o período 

colonial e sofreram uma ação desestabilizadora, consciente, de Portugal. Em prol de sua 

missão civilizadora, Portugal iniciou um processo de ativação de querelas entre algumas 

                                                 
8
 Aspas minhas. 
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etnias, que se agudizaram como o decorrer do colonialismo e foram responsáveis por 

estereotipar determinados grupos étnicos no imaginário local. 

Esse tipo de análise, que privilegia o aspecto étnico, possui elevado grau de repercussão 

na mídia Ocidental, por exemplo. No intento de explicar a maioria das crises africanas, a 

mídia, num cômputo geral, acaba por pressupor e difundir a existência de uma aliança entre os 

movimentos de libertação e suas respectivas bases étnico-regionais. Estas vinculações étnicas 

seriam os grandes entraves para o processo democrático em África na atualidade. Segundo 

Bittencourt (2007), uma perspectiva simplista, que atenta somente para um dos lados da 

mesma moeda, sem lançar luz sobre a dinâmica da realidade social em África, produz um 

novo tipo de esquecimento, dessa vez sobre os fatores de ordem política e histórica. Em 

comunhão com Bittencourt (2007), Macamo (2002b) afirma que uma sociologia das 

sociedades africanas não pode ser essencialista no sentido de estudar apenas o que é definido 

a priori como sendo africano, mas que esta sociologia a veja sob um prisma processual, no 

sentido em que analisa as transformações sociais que ocorrem naquilo que pode ser 

considerado um tempo e um espaço africanos. 

 

 

1.4 Brasil e Angola: do reconhecimento da independência a “Martinho 

da Huíla” e outras ressignificações  

 

Por mais evidentes que sejam, as relações entre Brasil e África mantêm-se sob a égide 

de um espectro nebuloso. Sua história tem sido estudada quase como uma via de mão única, 

em que pesquisadores procuram refazer as rotas durante séculos percorridas por navios 

responsáveis pelo tráfico de mão-de-obra escrava, os ecos do patrimônio cultural afro-

descendente e a gestação de uma sociedade caracterizada pelo mito da democracia racial. 

Neste sentido, a reflexão sobre as obras literárias produzidas em língua portuguesa nos países 

africanos, com grande atenção para o lugar que a literatura ocupa na constituição da vida 

nacional, vem sendo amadurecida ao longo das últimas décadas por um número cada vez mais 

expressivo de estudos. A leitura das obras literárias dos países africanos de expressão 

portuguesa e o contato, seja pessoalmente, seja através de entrevistas com escritores desses 

países, permite perceber outra dimensão dessas relações que explicam, entre outras coisas, a 

projeção do Brasil na cultura, na vida social e no imaginário de alguns desses países. 

Mergulhar nas águas da literatura, para Chaves & Macedo (2006), permite localizar 
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interessantes roteiros de viagens entre as duas margens do Atlântico.  

Desde o século XIX, mas especialmente a partir dos anos 1940, os escritos africanos 

nos territórios colonizados por Portugal alimentam com literatura brasileira um vivo processo 

de trocas culturais, intelectuais e políticas. As imagens construídas acerca do Brasil são bem 

peculiares, e permeiam o pensamento nacionalista de Angola, Cabo Verde e Moçambique, 

principalmente (CHAVES, 2005). Por meio da literatura, mas não só, a cultura brasileira 

desempenhou um forte papel no processo de conscientização de muitos setores da 

intelectualidade africana, fornecendo parâmetros que se opunham ao modelo colonizador 

lusitano (idem). 

Para dar a dimensão da longevidade de tais contatos atlânticos, Bueno apud Menezes 

(2000) afirma que o batel que desembarcou no Brasil, no dia 23 de abril de 1500 - dia 

seguinte ao ―descobrimento‖, para reconhecer as novas terras, era composto por um capitão 

português, um marinheiro da Guiné, um mouro indiano e um escravo de Angola. Deste modo, 

emblematicamente, o primeiro contato oficial em solo brasileiro foi, assim, feito não apenas 

por portugueses, mas também por um representante de Angola, país que, a despeito do ainda 

hoje pouco reconhecimento, é, sem dúvida, uma importante matriz de hábitos, costumes, 

culinária e de outros aspectos da cultura. 

 

A colonização é um processo ao mesmo tempo material e simbólico: as práticas econômicas dos seus 

agentes estão vinculadas aos seus meios de sobrevivência, à sua memória, aos seus modos de 

representação de si e dos outros, enfimaos seus desejos e esperanças. Dito de outra maneira: não há 

condição colonial sem um enlace de trabalhos, de cultos, de ideologias e de culturas (BOSI apud 

CHAVES, 2004, p.160). 

 

Tanto Brasil quanto Angola vivenciaram este processo, e, tais enlaces e ideologias, 

citados por Bosi, se cruzam em vários momentos de suas histórias. Não é plausível que tantas 

intersecções e contatos passem em brancas nuvens. Esta é a proposta deste tópico, elencar 

uma gama dessas trocas, no intuito de lançar uma fagulha que acenda questões interpretativas 

importantes para a compreensão de Brasil e Angola em tempos de modernidade. 

A título de ilustração, faz-se relevante retomar ao que o ensaísta angolano Mário 

António chamava de ―triângulo luso-atlântico‖ (ANTÓNIO apud SOARES, 2005, p.23) que 

dá conta da rota dos navios negreiros portugueses no auge do período colonial, entre o século 

XVII e XVIII. Após esse período, o Brasil inicia uma nova fase das relações com Angola, ao 

enviar quadros técnicos para o país africano. Ao longo do século XIX e início do século XX, 

contra o esforço das autoridades portuguesas em sentido contrário, muitos brasileiros foram 

para Luanda, Benguela e grandes cidades, trabalhar e, até, escrever dicionários em línguas 
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locais. Nos anos 1940 e 1950, como já foi destacado anteriormente, a literatura regionalista de 

Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, assim como o primeiro modernismo, 

personificado em Oswald de Andrade serviram de importante subsídio para as primeiras 

elaborações anticoloniais em Angola. Com o início da luta armada, nos anos 1960, em prol da 

independência nacional, os nacionalistas angolanos do MPLA (Movimento Popular de 

Libertação de Angola) encontraram no Brasil um país de exílio e apoio.  

 

Entre 1808 e 1820, Angola foi governada do Rio de Janeiro, quando a corte portuguesa estava lá 

instalada. No período do trafico negreiro, Angola forneceu a maior quantidade de escravos para o Brasil. 

Quando após longa guerra tornou-se independente, em 1975, o Brasil foi uma das primeiras nações a 

reconhecer o regime do MPLA, o que ajudou a sua consolidação (MENEZES, 2000, p. 17). 

 

No entanto, faz-se importante frisar que, na década 1970, o Brasil passava por uma 

ditadura militar, na qual havia uma forte aproximação com a política estadunidense de coibir 

as forças de esquerdas. Sendo assim, por que o Brasil, uma ditadura de direita, foi o terceiro 

país (atrás apenas da União Soviética e de Cuba) a reconhecer a independência de Angola e a 

constituição de um governo marxista-leninista? 

Segundo Svartaman (2006), o Brasil, até o término do governo Médici (1969 – 1974), 

sempre teve uma política que, de uma forma ou de outra, amparava e corroborava com a 

posição portuguesa perante a ONU e ao esforço em manter as colônias em África. Todavia, 

para Saraiva (1999), o primeiro aspecto que elucida tal guinada ideológica e política do Brasil 

refere-se a degradação da chamada Comunidade Luso-Brasileira, que vinha se desenvolvendo 

desde os anos 1950 e fora retomada pelo primeiro governo militar de Castelo Branco. A perda 

da relevância estratégica da Comunidade, no início dos anos 1970, abriu novas possibilidades 

para o Brasil não em Angola, mas em toda a África de língua portuguesa.  

―(...) o Brasil iniciou unilateralmente atitudes que desagradaram ao governo de Lisboa. 

Em 16 de junho de 1974, sem consulta prévia aos portugueses, o Brasil reconhecia a 

independência de Guiné – Bissau. Atitude que passava por cima do tratado de Amizade e 

consulta.‖ (MARTINHO DA VILA, 2007, p.62). Neste sentido, Svartman (2006) chama 

atenção para a mudança econômica que o Brasil sofrera na década de 1970, partilhando com a 

proposição de Saraiva (1999). 

 

A política internacional do Brasil se desideologizava e se multirealizava, acampando o processo de 

expansão de sua economia que agregava novos itens à sua pauta de exportação de produtos primários, 

como os mineiros da região norte ou a soja, e que começava a exportar artigos indústrias e serviços. Por 

outro lado, o cenário internacional impunha problemas ameaçadores ao projeto brasileiro: tanto em 

função da elevação do preço do petróleo, item majoritário na pauta de importação de decisivo para 

geração de energia e produtos intermediários para as indústrias, quanto da instabilidade e tendência 

depreciativa do valor dos produtos primários, que ainda eram decisivos para a atenção divisas brasileiras 

(SVARTMAN, 2009, P. 10-11). 
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A inclinação brasileira para a causa independentista repercutiu em Angola como o início 

de uma relação privilegiada e o fim de um longo período de ambiguidades da política 

brasileira para com a África de expressão oficial portuguesa. Segundo Saraiva (1999), o ápice 

da iniciativa brasileira deu-se com a visita dos representantes do MPLA, da FNLA e da 

UNITA ao Brasil em abril de 1975. Como convidados do Itamaraty, eles estiveram em 

Brasília para apresentar suas razões para a independência e as formas de governo que 

pensavam em implementar no país que nascia. A partir de maio do mesmo ano, o Brasil 

começou a enviar alimentos, roupas e equipamentos para Angola. 

Este novo contexto argumenta Saraiva (1999), exigia uma política para Angola, longe 

da falecida Comunidade Luso-Brasileira. Desta maneira, Portugal era posto à margem diante 

das pretensões brasileiras em Angola. O resultado de todas estas manobras foi o estreitamento 

de relações privilegiadas entre Brasil e Angola que vigem até os dias atuais. Depois de 1975, 

o comércio entre os dois países não floresceu como o sugerido pela retórica diplomática. Os 

problemas políticos internos de Angola e o desarranjo econômico causado pela guerra civil 

contribuíram para a não ampliação comercial desejada pelo governo brasileiro. 

As dificuldades internacionais enfrentadas por ambos os Estados nos anos 1990, 

especialmente aquelas provocadas pela gestação da globalização e pela corrida tecnológica, 

tornaram-se uma prova da força das relações entre os dois países. Apesar do contexto de 

crescente perda da importância do continente africano no conjunto da política externa do 

Brasil, fato este que vem sendo revertido pelo Governo Lula (com ênfase a partir de 2006, 

com a campanha do etanol), Brasília vem mantendo um alto nível de interação com Luanda. 

Neste cenário, após mais de trinta anos de independência e com o arraigamento das 

trocas entre os dois países, facilitadas não somente pela abertura concedida pelos regimes 

políticos de Brasil e de Angola, mas também pelos fluxos da globalização, a análise de fatos 

históricos aliada a uma revista dos diálogos culturais pode oferecer importantes subsídios para 

a compreensão dos ecos dessas intersecções entre Brasil e Angola neste estudo. É factível que 

por mais que haja interesses econômicos e que a engenharia política efetuada pelo Brasil nos 

anos 1960 para forjar aproximações seja tão sofisticada que tenha ecos até nos dias de hoje, a 

cultura aproxima e sensibiliza muito mais os povos. O escritor Pepetela
9
, em entrevista para 

                                                 
9
 Pepetela é sociólogo, professor de Sociologia do departamento de Arquitetura da Universidade Agostinho Neto 

(UAN) e escritor. Foi militante do MPLA e Ministro da Educação de Angola no governo de Agostinho Neto. 

Retirou-se da vida política nos anos 1980 e passou a dedicar-se exclusivamente à literatura e à docência. Em 

1997, foi galardoado com o Prêmio Camões pelo conjunto da sua obra. Pepetela foi o primeiro autor angolano, o 

segundo autor africano e o autor mais jovem a ganhar este prêmio. 
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esta pesquisa, reflete sobre isso:  

 

―(...) há uma forte simpatia e um capital de confiança em relação ao Brasil por parte das elites e dos 

citadinos. Esta simpatia poderia ser aproveitada para se tecerem relações óptimas. Dos dois lados se exige 

esforço para isso. Um aspecto importante e que não é constante é o que se diz sobre o papel das empresas 

brasileiras em Angola. As opiniões são divididas e dependem das épocas e também de intrigas e interesses 

terceiros. Do ponto de vista das relações pessoais, não tem havido problemas e os brasileiros são bem 

aceites, mas pode um problema consular (como aconteceu há pouco) complicar as relações. O fenómeno 

das migrações é muito complexo e propício a servir de pretexto para demagogias e xenofobia. Temos, dos 

dois lados, que ser muito atentos e cautelosos em relação a isso. Por ex: é absurdo exigir visto para se 

entrar no outro país. E ser difícil obter um visto ainda é pior. Se a um momento dado há tendência para se 

ir mais de um lado para o outro, chegará o momento em que a balança se inverte. Porquê tentar contrariar 

tendências tão profundas e tão profícuas?‖ (PEPETELA, 2009) 

 

No início dos anos 1990, o escritor angolano Ernesto Lara publicou um volume 

intitulado Crónicas da roda gigante, em que faz importantes revelações sobre a sua relação 

com o Brasil. Em um de seus textos Lara desabafa: ―Sou um angolano capaz de sentir o 

Brasil, capaz de recitar de cor um poema de Manuel, capaz de sambar com intenção ao som 

de uma marchinha de Luiz Gonzaga, ouvindo o bater ritmado dum tambor com 

acompanhamento de reco-reco‖(LARA, 1990, p.61).  

Na mesma crônica, revela:  

 

Embora vocês não conheçam, irmãos brasileiros, tenho-vos lido sempre com grande carinho. Os meninos 

das escolas de Angola - como eu fui noutros tempos - jogam um futebol de bola de trapos capengando à 

Garrincha, chutando folhas secas à Didi e defendendo um arco imaginário à Gilmar. Os meninos dos liceu 

de Angola recitam Drummond de Andrade, conhecem o ―intinerário de Pasárgada‖ e sabem de cor, como 

a "Portuguesa", cantar o hino brasileiro (LARA, 1990, p. 61). 

 

Segundo Chaves & Macedo (2006), numa menção a esta mesma crônica de Lara, uma 

entrevista com muitos dos que integraram a geração do escritor confirmaria, com certeza, essa 

gama de interesses em importantes referências do futebol e da poesia. Para a autora, deste 

modo, o Brasil desembarcava em Angola, espalhando um ar de sedução. Por meio deste 

mosaico de informações, que passavam do esporte à literatura, da sociologia à política, da 

música às telenovelas, os angolanos iniciaram a elaboração de um retrato do Brasil. A partir 

desses retratos, nem sempre fiéis àquilo que é de fato, ressalta Chaves & Macedo (2006), 

Angola começa a firmar o alicerce para a construção de uma identidade e de um pensamento 

nacional. 

Ademais, no intento de compor um quadro de aproximações mais atual, pautado na 

abertura política e econômica de Angola, nos seus quase dez anos de paz e frente às mudanças 

sociais vivenciadas pelos dois países, busquei informações em semanários importantes de 

Angola, via internet, e realizei uma sessão de entrevistas com o escritor  Pepetela e com o 
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professor Paulo de Carvalho, da Universidade Agostinho Neto. Junta-se a este corpus, uma 

entrevista realizada com o rapper MC Kappa
10

, referência por fazer severas críticas ao 

governo do MPLA. A pesquisa via internet e as entrevistam procuram outras nuances desses 

contatos, que extrapolem os vieses puramente político, econômico - como já explicitado neste 

tópico, assim como as abordagens sobre interculturalidade (sob uma ótica mais antropológica) 

nestas relações. A ênfase encontra-se nas intersecções culturais, uma vez que desde os seus 

idos, a história de Angola demonstra sua relação com o ambiente cultural, que dava lastro às 

campanhas no terreno do concreto. Tais intersecções culturais perpassam a cultura de massa, a 

moda, a música, o esporte e, especialmente, a literatura.  

Diante deste quadro, a literatura surge como manifestação artística cujos contatos com o 

Brasil foram mais intensos, longevos e preponderantes. Segundo Chaves (2006), desde o 

século XIX, mas, sobretudo a partir dos anos 1940, os escritores angolanos alimentam com a 

literatura brasileira um vivaz processo de interlocução, que ganha especial vigor quando se 

reforçam os projetos de construção da identidade nacional, fenômeno que, como já foi 

sublinhado anteriormente, se estende pelo período das lutas por libertação. António Jacinto, 

Mário de Andrade, Luandino Vieira, Agostinho Neto, entre tantos outros escritores 

empenhados na formulação de novos modelos culturais que servissem de subsídio para o 

debate sobre a libertação, vão encontrar em na obra de Jorge Amado, Graciliano Ramos, 

Rachel de Queirós, Guimarães Rosa e José Lins do Rêgo, por exemplo, uma fonte de 

inspiração para as propostas que pretendiam desenvolver, com o claro objetivo de ―dar liga‖ 

ao sentimento nacional que aflorava naquele momento. Contrapondo-se ao modelo lusitano, 

marcado pela associação com o domínio colonial e metropolitano, era nos textos brasileiros 

que iam buscar elementos capazes de desdobrar novas formas de ver o mundo. 

Chaves & Macedo (2006) lembram que num movimento semelhante aos árcades e 

românticos brasileiros, os escritores angolanos divisavam a urgência de promover uma 

ruptura estética e ideológica com a matriz colonizadora, e, deste modo, a independência do 

Brasil, conquistada em 1822, de certa maneira, credenciava o país como uma referência 

medular na discussão a respeito das transformações a serem implementadas em Angola. Para 

tanto, os muitos aspectos da história comum, também já assinalados aqui, por mais 

comezinhos e irrelevantes sociologicamente que pareçam, eram evocados, projetando-se no 

                                                 
10

 Em 26/11/2003, num evento emblemático da atual situação política angolana, no que tange à liberdade de 

expressão e aos direitos humanos, Arsénio Sebastião, conhecido como ―Cherokee‖, feirante de 27 anos, foi 

assassinado por policias ao cantar ―A téknica, as kausas e as konsekuências‖ de MCK, também conhecida como 

o ―Sei lá o quê, uáué‖. A brutalidade deste episódio demonstra o quão contudentes são as críticas sócias do 

rapper, assim como, reforçam o poder de alcance da arte. 
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presente ―livre‖ da sociedade brasileira. Para os angolanos, esta comunhão de fatores e 

associações imaginadas que poderiam acender a chama da esperança, esperança num futuro 

menos opressivo e doloroso para todos os angolanos. 

Com efeito, Chaves & Macedo (2006) sublinham que quando reforçou-se a contestação 

da dominação colonial, a imagem do Brasil, em matrizes multiplicados, iria pesar 

positivamente na construção de uma identidade cultural comprometida com a libertação. 

Ícones de um repertório indubitavelmente presente no percurso da resistência angolana, as 

várias imagens do Brasil refizeram a travessia dos oceanos e atuaram na formação de uma 

identidade já encaminhada para a ruptura com os padrões em vigor, afastada, portanto, dos 

moldes apresentados pela lusitanidade. Com a literatura, se vinha associar a música, o futebol 

e a cultura de massa, vertentes que alcançam, muito claramente, diferentes estratos sociais, 

penetrando de forma abrangente no imaginário de significativas parcelas da população urbana 

ou periurbana de Angola. Pepetela, mais uma vez, traz algumas informações sobre o assunto:  

 

Luanda concentra quase toda a ―modernidade cultural‖: é aqui que tem havido desenvolvimentos 

interessantes na música e nas artes plásticas, para não falar da literatura que quase só aqui se mostra. Em 

todos estes aspectos há uma componente que vem das culturas originárias africanas e a influência cultural 

ocidental, trazida pelos novos meios de comunicação de massa, ou directamente dos Estados Unidos ou 

através de Portugal e Brasil. Está faltando um debate profundo a nível da sociedade sobre o que somos 

realmente e não aquilo que dizem que somos. Acho estarmos (talvez também como os brasileiros) 

demasiado atentos a parecer para fora do que ser para dentro do país (PEPETELA, 2009). 

 

Para dar uma dimensão mais empírica da construção e da força de tais imaginários 

sobre o Brasil em Angola, segue alguns dados extraídos da Revista Língua Portuguesa, em 

reportagem de Patrisia Ciancio (s/d). Segundo a repórter, o português falado no Brasil 

conquistou outros países que adotaram a língua de Camões. Regionalismos, gírias, ritmos e 

até o jeito de usar o gerúndio brotam em outras bocas que não as brasileiras. Graças  ao poder 

da oralidade do idioma comum, grande parte dessa fusão cultural está na exportação de 

novelas brasileiras. Exibidas desde a década de 1970 sem legendas e com forte audiência 

funcionam como um eco além-mar de expressões que se instalam em outros espaços da 

lusofonia. 

 

Muitas expressões surgiram em falas de personagens que caíram no gosto popular e depois no 

esquecimento. O bordão ―tô certo ou tô errado?‖ de Sinhozinho Malta em Roque Santeiro (1985) e o ―Uh, 

uh‖ de Cândido Alegria em Pedra sobre Pedra (1992) são alguns dos casos que viraram moda em 

Portugal, mesmo passageira. Outras expressões, mais usuais, ficaram. ―Tudo bem?‖ é hoje tão utilizado, 

ou até mais, quanto o ―estás bom/boa?‖, e o termo ―jagunço‖, típico de produções regionais brasileiras, é 

usado como sinônimo de malandro em Portugal. 

Durante um tempo, o ―me dá‖ em vez de ―dá-me‖ foi também empregado. Até mesmo a utilização do 

gerúndio - condenada pelos portugueses - tornou-se freqüente com a influência das novelas. Da 

linguagem ao comportamento, a interferência é tão significante que em Angola, Roque Santeiro e Asa 

Branca tornaram-se duas das maiores feiras de Luanda. O Roque Santeiro é um mercado verdadeiramente 
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democrático, onde se pode comprar tudo. Pense no que quiser e se tiver dólares encontrará uma 

verdadeira cidade à margem de todas as regras - descreve o jornalista angolano radicado em Portugal 

Orlando Castro. O mercado de Asa Branca fica no bairro Petrangol. Antes era conhecido por Bonga-

Bonga e a maior parte das pessoas que lá vende é de origem quimbunda e baconga, lembra Jorge Eurico, 

que viveu 30 anos em Luanda. Antes da novela, o mercado de Roque Santeiro não passava de um 

pequeno aglomerado de senhoras que vendiam guloseimas e pastéis. Hoje é o maior mercado a céu aberto 

de Angola, com o que isso implica a higiene local. Há de tudo, de pão a armas de fogo, medicamentos e 

serviços de capangas, que por US$ 20 a US$ 50 podem desde dar um susto até matar uma pessoa . Para o 

homem angolano, Sinhozinho Malta provocou na década de 80 o delírio pelas pulseiras. Antes disso, 

fizera furor Odorico Paraguaçu com sua linguagem desconcertante, à base de "finalmentes e entretantos". 

Em 2000, foi a vez de O Clone contagiar o cotidiano dos angolanos. Mulheres passaram a vestir-se como 

as protagonistas da novela. A televisão brasileira entrava definitivamente pelas casas da classe média de 

Angola, detentora das parabólicas.  

 

Durante a exibição de O Clone, no começo doas anos 2000, assim como em Roque 

Santeiro, nos anos 1980, várias crianças foram batizadas com os nomes de Jade (Giovanna 

Antonelli) e Porcina (Regina Duarte), de acordo com a assessoria da Rede Globo, emissora 

que exibe cerca de 3.700 horas de programação exportadas para Portugal e Angola por ano. 

Das mais recentes produções, Senhora do Destino (2004/2005) ficou entre os programas mais 

vistos no país. Segundo a repórter, alguns termos foram tão popularizados que ninguém repara 

serem de origem brasileira. ―Estar numa boa‖, ―estar nessa‖, ―estar numa naice‖, ―transar‖, 

―show de bola‖, ―oi‖, ―tirar do sério‖ são alguns exemplos.  

 

Parece-me que as relações Angola-Brasil se situam hoje num bom plano, seja a nível social (quero dizer, 

entre sociedades), seja no plano político e no plano económico. Os dois povos estão unidos 

historicamente - desde o tempo da escravatura, passando pelo degredo e pelas trocas culturais (literárias e 

artísticas), até as relações comerciais de há muitas décadas. Neste momento, pode falar-se de um forte 

―expansionismo brasileiro‖, que invade Angola e os lares dos angolanos. A sua expressão faz-se através 

das telenovelas, das estações televisivas (Globo e Record) e de revistas de moda, sem quaisquer 

contrapartidas (ou seja, sem que o contrário também se verifique). A moda que se vê no dia-a-dia é a 

brasileira. Até a forma de falar se vai abrasileirando (não apenas com brasileirismos na linguagem oral e 

escrita, como também com a utilização de expressões idiomáticas brasileiras). Como se isso não bastasse, 

a grande expansão da Igreja Universal está também a fazer com que muitos angolanos adquiram outros 

hábitos importados do Brasil, sob influência dos ―pastores‖ angolanos que são obrigados a comportar-se 

como se fossem brasileiros... Portanto, ao nível cultural a relação não é bi-unívoca. O mesmo acontece no 

domínio comercial, em que a balança pende claramente para o lado brasileiro. Há um elevado número de 

empresas brasileiras e operar em Angola, quando o oposto não acontece. Há reciprocidade, nas relações 

inter-Estados. Refiro-me fundamentalmente às relações políticas. (CARVALHO
11

, 2009, entrevista 

concedida para esta dissertação). 

 

No campo da música, as referências à obra de Martinho da Vila, por exemplo, são tão 

arraigadas, que a população da província de Huíla, região sul de Angola, já consagrou o 

cantor como parte da comunidade. Para eles, Matinho não é mais o cantor da Vila Isabel, no 

Rio de Janeiro, mas o ―Martinho da Huíla‖ de Angola. Inclusive, o cantor é embaixador 

cultural do Brasil em Angola há alguns anos. Em 2008, a banda de brega Calypso, do Pará, 
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fez um show aberto ao público em Luanda, em que reuniram mais de um milhão de pessoas 

em praça pública, cantando em uníssono todos os sucessos do grupo. Para o rapper Mc K, a 

grande referência que o fez compreender o papel do hip-hop para o contexto social e político 

angolano, foi o rapper brasileiro Gabriel, o pensador. Para o rapper angolano, ouvir críticas 

sociais em português, dentro de uma proposta ―poético-política periférica‖, mostrou-lhe que 

era possível transpor esta estética e este vigor para a realidade social de Angola.  

Ainda sobre essas interferências, Paulo de Carvalho discute sobre o lado mais obscuro 

dessas relações, que sinalizam notadamente para uma política hegemônica brasileira em 

relação a Angola.  

 

Penso que algumas pessoas da classe média (fundamentalmente, intelectuais) vêem isso com grande 

apreensão. Notamos que o Estado angolano e a incipiente sociedade civil angolana pouco ou nada fazer 

para estancar o processo de brasileirização da vida angolana, actualmente em curso. Muito pelo contrário, 

até promovem, difundem e aplaudem isso. Hoje em dia, são poucas pessoas a pensar Angola e a agir em 

função dos anseios de uma ―cultura angolana‖.No que concerne à arte e à cultura, para além das 

influências mútuas no âmbito da literatura (com ênfase a partir dos anos 1940), iniciou-se uma forte 

invasão da indústria cultural brasileira na sociedade angolana nos últimos anos. Até que ponto estas 

referências são positivas e/ou negativas? Genericamente falando, vinga mesmo o princípio segundo o 

qual ―o que vem do estrangeiro é que é bom‖ e, particularmente, ―o que vem do Brasil é que é bom‖. 

(CARVALHO, 2009, em entrevista concedida para esta dissertação) 

 

E para finalizar, comungando com a visão de Carvalho acerca dessas influências, o 

escritor Pepetela, em entrevista concedida para esta pesquisa, enuncia: ―Até agora tem havido 

um interesse num só sentido, do ponto de vista cultural, o nosso interesse no Brasil, país que 

nos toca profundamente. Angola está ultimamente a ser ―descoberta‖ pelos brasileiros, mas 

sobretudo para negócios‖ (PEPETELA, 2009).  

 

  

1.5 “Sagrada esperança”
12

: a emergência de uma literatura 

nacionalista e a conformação de um pensamento social angolano  

 

Por muito tempo acreditou-se que somente o discurso histórico dava conta da 

reconstrução do passado. Nessa perspectiva, a literatura, por tratar ―daquilo que poderia te 

acontecido‖, na célebre observação de Aristóteles, não detinha legitimidade na narrativa dos 

eventos históricos. A distinção entre literatura e história foi superada, e é consenso a diluição 

e contaminação mútua entre essas duas modalidades de narrativa, a literária e a histórica. 

A carência de um pensamento social sólido em África contribui imensamente para que a 
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literatura seja alçada a uma importante fonte de análise histórica e sociológica. Bittencourt 

(2007) aponta uma série de obstáculos e problemas no que se refere a produção 

historiográfica em Angola. O autor ventila que a primeira turma de historiadores formada na 

Universidade Agostinho Neto (UAN), a maior universidade pública de Angola, concluiu o 

curso em 2008. Para, além disso, há uma ênfase na formação de licenciados, o que 

marginaliza a formação de grupos, núcleos ou projetos de pesquisa. Em conversa via e-mail, 

no início de 2009, o Professor Paulo de Carvalho, chefe do Departamento de Sociologia da 

UAN, lamentou-se da falta de programas de pós-graduação em sociologia em Angola e, 

consequentemente, da carência de pesquisadores e de produção científica que problematize 

questões históricas, sociais, políticas e culturais fulcrais para um país em fase de reconstrução. 

No entanto, ambos os pesquisadores concordam que a história nunca deixou de ser contada, 

escrita e discutida. Os livros de memória e literatura não ocupam necessariamente o lugar dos 

livros de História e Sociologia, mas dão atenção e reviram uma série temas que muito dizem 

respeito ao modo como os angolanos encaram o seu passado remoto e recente. Tal produção, 

para Bittencourt (2007), não pode nem deve sofrer críticas que lhe exija rigor acadêmico, 

confrontação de fontes e respeito aos fatos, já que são trabalhos realizados com outros 

objetivos. 

 

Em muitos casos, os textos literários, as memórias e os relatos autobiográficos servem de fonte ao 

historiador , o sociólogo e o antropólogo interessados na história de Angola, desde que tal material sofra 

os mesmo procedimentos investigativos que os demais. Tais materiais podem também fomentar a 

produção de novos relatos, gerando uma confrontação muito rica para o acadêmico, quer pelo embate 

entre concepções opostas, quer como retrato de diferentes disputas políticas e sociais no presente 

(BITTENCOURT, 2007, p.15). 

 

No tocante à literatura angolana, não há como falar de sua formação sem mencionar a 

relação estabelecida entre discurso histórico e discurso literário, devido, sobretudo, ao recente 

processo de descolonização pelo qual ainda passam esses países. No caso particular de 

Angola, verifica-se o relevante papel desempenhado pela literatura nesse processo de 

descolonização e construção do imaginário social nesse novo contexto histórico.  

Nesta mesma senda, Antonio Candido (2006) situa, no núcleo de sua reflexão, as 

relações das formas literárias com os processos sociais e atesta que a obra de arte é social em 

dois sentidos, pois depende da ação de fatores do meio social que ganham relevo no objeto 

artístico em diferentes graus de sublimação, bem como produz sobre os indivíduos um efeito 

prático, alterando a sua conduta e visão de mundo ou reiterando neles o sentimento dos 

valores sociais. 

Tendo em vista isto, num primeiro momento, baseando esta reflexão nas ideias de 
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Antônio Candido sobre a formação de um sistema literário articulado com o elemento social, 

farei uso da perspectiva de Pedro Lyra (1995) acerca da dinâmica das gerações, em que o 

autor desenvolve uma nova metodologia para periodizar a história da poesia brasileira - e que 

pode ser transposta para outras realidades sociais e contextos literários.
13

  

Para Lyra (1995), dois fatores são fundamentais para concepção de uma geração: o 

genealógico e o histórico. O genealógico diz respeito à reprodutibilidade, é um fator que 

depende da vivência individual. O histórico depende da vivência coletiva, da vigência no 

tempo/espaço. O sujeito histórico é um produto da genealogia. Sendo assim, geração é um 

conceito que compreende um conjunto finito de indivíduos agrupáveis por uma mesma faixa 

etária, determinada pelo tempo necessário à sua reprodução (LYRA, 1995, p.25). Uma 

geração é diferente de um grupo, de um movimento, de um partido, de uma escola, porque 

comporta tipos variados de indivíduos, de níveis diferentes, de classes antagônicas. Um grupo 

ou um movimento é orgânico, trata de interesses segmentados. Uma geração é inorgânica, daí 

o seu caráter universal. Uma geração é composta de uma massa anônima e amorfa mais uma 

elite orgânica e eventualmente de uma figura epônima (que dá ou empresta seu nome ou é 

referência para uma geração). A tarefa de uma geração, segundo o crítico, é elevar a 

humanidade para um nível de cultura e de vida superior àquele em que a encontrou (IDEM, 

p.27). 

A afirmação demonstra claramente um comprometimento do crítico com a geração a 

que pertence, impondo um caráter messiânico no processo de sucessão de gerações, como se 

as anteriores sempre fossem superadas pelas emergentes. Ora, tal procedimento não trata de 

lançar um olhar sobre o fenômeno artístico, elencando categorias de análise que possam ser 

verificadas no período correspondente à vigência de uma geração, é uma solução simples de 

suplantação de uma geração à sua antecedente. Isto nega os fatores que determinam o 

contexto sócio-histórico e o estético-temporal, quase sempre antagônicos em confronto. 

Apesar deste comprometimento ideológico, Lyra (1995) elabora uma estrutura de análise 

válida para compreensão das obras de autores de um determinado período correspondente a 

uma geração.  

A construção teórica do autor permite entender como as gerações, no cumprimento de 

suas etapas vitais, vão ganhando experiência, assumindo papéis e funções próprias de cada 
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faixa etária, ou seja, desenvolvendo ―sucessivos estágios existenciais dos indivíduos na 

geração e das gerações na história‖. Os estágios são os seguintes: Nascimento: período dentro 

do qual nascem todos os seus integrantes; estréia: período posterior a faixa de nascimento, 

dentro do qual seus integrantes entram na cena histórica; vigência: período após a faixa de 

estréia, dentro do qual a geração define a sua fisionomia; confirmação: período após a faixa 

de vigência, do qual a geração ainda dispõe para o cumprimento da sua tarefa; retirada: 

período após a faixa de confirmação, no qual as gerações começam a morrer. 

Noutro sentido, as gerações posteriores acumulam a experiência das gerações 

anteriores, promovendo uma relação dialética de superação e afirmação das suas tendências. 

Toda geração tem uma fisionomia com atributos que podem ser herdados, quando recebe 

influência da geração anterior; e próprios, quando cria no seu interior características 

diferenciadoras. O quadro inicial proposto por Lyra (1995, p. 31), dentro de determinadas 

condições que envolvem aspectos biológicos e ambientais, tem cinco (5) etapas vitais 

compondo cinco (5) gerações biológicas (5 idades): A) Adolescência – que vai até em torno 

dos vinte (20) anos; B) Juventude – daí até em torno dos quarenta (40); C) Maturidade – daí 

até em torno dos sessenta (60); D) Velhice – daí até em torno dos oitenta (80); E) Senectude – 

daí até a morte. 

Deste modo, o autor aprofunda mais ainda a construção teórica e partindo das cinco 

gerações biológicas, Pedro Lyra (1995) faz corresponder a estas cinco gerações literárias 

coexistentes em qualquer tempo histórico, sabidamente: a) A emergente: dos que ainda 

realizam o aprendizado, descobrindo a própria vocação – na faixa de nascimento; b) Nova: 

dos que começaram a entrar em cena, introduzindo novidades de tema, forma, linguagem – na 

faixa de estréia; c) Dominante: dos que se encontram no centro da referência literária do 

momento – em plena faixa de vigência; d) Clássica: dos que estão rematando a sua obra, já se 

incorporando à história – na faixa da confirmação; e) Canônica: dos que já encerraram a tarefa 

e cumprem o resto de vida que lhes cabe – na faixa da retirada. Pelos atributos etários e o 

encadeamento geracional podemos observar que as gerações literárias correspondem a um 

fluxo de produção. 

Interessante notar que Lyra (1995), portanto, escudado não só tradição teórica 

geracional, mas também na produção poética brasileira que espelha uma 

linguagem/mentalidade e numa reflexão sócio-histórica efetivada sobre a realidade nacional, 

desenvolve uma proposta de reescrita da história da poesia brasileira mais recente. Oferece 

instrumentos valiosos para uma nova periodização, um conceito preciso e uma terminologia 

bem definida, além de um referencial da mentalidade dominante na Geração 60, sem perder 
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de vista as ligações estruturais da representação mental com as nossas formações sociais. A 

reescrita da história da literatura angolana, dada suas características peculiares (a saber, o fato 

de ser uma literatura cuja história é muito recente e confunde-se com as lutas anti-coloniais no 

país, bem como a organização de uma nova ordem mundial), pode seguir esse caminho, mas 

sem incorrer nos velhos vícios de abordagem da história e sociologia, que debruçam-se muito 

mais sobre questões estruturais,isto é, externas às obras abordadas.  

Entretanto, faz-se importante frisar, que engendrarei uma subversão da análise 

geracional proposta por Lyra, uma vez que as gerações em Angola surgem junto com as 

etapas de desenvolvimento e têm um tempo de vida diferente do proposto por Lyra. A história 

angolana urgia nos anos 1940, como foi visto nos tópicos anteriores, e a literatura como parte 

desta história acabou por acontecer num lusco-fusco, como diria Benjamin. Tendo em vista 

isto, as gerações não tiveram sessenta (60) anos para se consolidar, mas pouco mais dez (10) 

anos. Cada nova etapa de desenvolvimento, na acepção de Lyra,corresponde ao surgimento de 

uma nova geração, que confronta a anterior de algum modo, como veremos a seguir.  

De acordo com Thomas Bonnici (2000), a emergência e o desenvolvimento de 

literaturas de povos colonizados dependem de dois fatores: das etapas de conscientização 

nacional e do fato de serem diferentes. Na primeira etapa, a literatura produzida na colônia é 

escrita pelos próprios colonizadores, na segunda, é escrita pelos nativos, mas apresenta uma 

total dependência em relação ao modelo literário do país colonizador, e , na terceira, há a 

ruptura com o modelo literário e com a dependência cultural do país colonizador. Neste 

sentido, Bonnici, utilizando-se de exemplos das literatura africanas de língua inglesa, 

descreve minuciosamente essas três fases de desenvolvimento das literaturas pós-coloniais. A 

literatura angolana escrita em língua portuguesa, sendo um produto derivado ―das seqüelas do 

colonialismo‖ (Laranjeira, 1995, p.10) europeu, não foge a essa regra. Sendo assim, a 

miscelânea da análise geracional de Lyra (1995) e da análise via etapas de desenvolvimento 

de Bonnici (2000) pode encorpar o trajeto metodológico da abordagem da formação de um 

mundo literário em Angola. 

Sendo assim, o próximo passo é determinar o espaço da Geração Nacionalista 

(nomenclatura elaborada por mim, para este estudo) na literatura angolana. Tomando o 

conceito orteguiano de geração decisiva, com base na elaboração de Lyra (1995), é possível 

firmar que a geração inicial da literatura angolana compreende tudo o que foi produzido em 

Angola e sobre Angola no período anterior a 1849, segundo algumas notícias da literatura 

angolana compiladas por Soares (2001). A segunda geração envolve os textos produzidos 

após a publicação de Espontaneidades da minha alma, de José da Silva Maia Ferreira, em 
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1849
14

, indo até a véspera da criação do Movimento Vamos Descobrir Angola em 1948. Por 

fim, a terceira geração, que denomino de Nacionalista, começa com a eclosão desse 

movimento cultural que fará surgir em Angola uma literatura angolense, como situa Soares, 

livre da dependência da metrópole e autônoma, com a fundação da União dos Escritores 

Angolanos (UEA). A partir deste primeiro recorte, é possível localizar o percurso literário 

angolano mais recente, que é o foco deste trabalho, numa análise geracional (SOARES, 

2001). 

Neste sentido, o ano de 1948 é emblemático, pois, segundo Carlos Ervedosa (1979), 

angolanos negros, brancos e mestiços iniciaram a partir desta data, em Luanda, o movimento 

cultural Vamos Descobrir Angola, tendo em mente o estudo da terra em que nasceram e que 

tanto amavam, e que, no entanto, mal conheciam. Esses rapazes, totalmente assimilados à 

cultura europeia, eram ex-alunos do liceu Salvador Correia, que por um motivo ou por outro 

não puderam ir à metrópole em busca de uma formação universitária. Eles haviam estudado 

toda a cultura portuguesa e sabiam tudo sobre o país colonizador: a geografia, o clima, a 

fauna, a flora, a literatura e as tradições culturais; ao mesmo tempo em que desconheciam 

Angola quase completamente.  

Albert Memmi (1977), ao comentar essa prática colonialista de educar o colonizado na 

cultura do colonizador, afirma que a educação foi uma instituição de grande utilidade para o 

regime colonial, já que na escola, procurava-se dominar espiritualmente os colonizados pelo 

apagamento dos seus valores culturais e civilizacionais, pelo banimento da sua língua, pelo 

apagamento da sua história. Impunham-se outros valores estranhos à África, exigindo-se 

duma forma absoluta, a obediência à cultura e à civilização europeias que a escola colonial 

defendia.  

Esse procedimento do governo português atesta à observação de Frantz Fanon (1968) 

sobre a violência do colonialismo em relação às tradições culturais do colonizado: ―O 

colonialismo não se contenta apenas em manter um povo em suas garras e em esvaziar o 

cérebro do nativo de qualquer forma e conteúdo. Por uma espécie de lógica perversa, ele se 

volta para o passado do povo, e o distorce, o desfigura e o destrói‖ (Fanon, 1968, p.192). 

Tendo em vista isto, irrompe a relevância política do movimento Vamos descobrir 

Angola, que irrompe como um grito, um clamor que inicia a mais importante fase da literatura 

angolana. Para Everdosa (1979), este movimento foi o rito de passagem para a angolanidade: 

o estágio inicial de uma literatura moderna que começava a reivindicar a sua maioridade. Foi 
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o momento de ruptura com os padrões estéticos que haviam moldado um século do fazer 

literário em Angola, em favor de um caminho delineado pela africanidade e angolanidade, que 

seriam suportes da reivindicação de uma nação livre do domínio colonial. Foi o início da fase 

crucial pela qual passam as literaturas de povos colonizados de que Fanon (1968) nos fala, de 

que somente a partir dela é possível falar de uma literatura verdadeiramente nacional. Foi o 

momento em que a palavra literária transformou-se em arma de combate.  

Desta maneira, à luz de Lyra (1995), pode-se situar este instante histórico como o 

nascimento de uma geração, período dentro do qual nascem todos os seus integrantes. Este 

nascimento seria tanto verossímil, real, quanto simbólico, pois tanto é o momento em que 

muitos nomes importantes da turma que lutou pela independência de Angola nascem (a saber, 

Pepetela, Ana Paula Tavares, Manuel Rui), quanto é o momento de gestação e de vinda ao 

mundo de movimento forte de contestação, que daria as bases ideológicas e estéticas para 

quem veio depois. No ano de 1948, de acordo com a correspondência elaborada por Lyra, 

seria literariamente o ano em que surge a Geração Emergente, a geração dos que ainda 

realizam o aprendizado, descobrindo a própria vocação. 

Dentro das atribuições e características de uma Geração Emergente, os jovens 

angolanos propõem olhar para Angola de modo a conhecê-la por inteiro, aproveitando-se as 

boas contribuições deixadas por Cordeiro da Matta, Alfredo Troni e os jornalistas-escritores 

do início do século XX. O movimento não descartava o conhecimento das correntes culturais 

estrangeiras em voga e propunha utilizá-las como um meio de rever e nacionalizar suas 

produções alicerçadas nas tradições culturais angolanas e voltadas ao povo angolano, num 

processo que entre outras coisas consistia na ―deseuropeização da palavra européia‖, 

conforme afirmação de Costa Andrade (1980a, p.34); processo este muito parecido com o 

antropofagismo proposto pelo brasileiro Oswald de Andrade. Sobre essa possível influência, 

Carlos Ervedosa (1979) afirma que esses jovens intelectuais que lançavam suas vozes num 

grito coletivo, ―sabiam muito bem o que fora o movimento modernista brasileiro de 22. Até 

eles havia chegado nítido, o grito do Ipiranga das artes e letras brasileiras‖. Salvato Trigo 

(1977) também observa a influência do Modernismo brasileiro sobre o movimento literário 

angolano: ―Terá sido o modernismo brasileiro um dos movimentos literários estrangeiros que 

mais incentivo prestou a esses jovens, sequiosos de produzirem uma literatura capaz de 

traduzir correctamente as ansiedades, as inquietudes, os problemas graves com que a sua terra 

se debatia.‖ (TRIGO, 1977, p.151) 

A partir do movimento Vamos Descobrir Angola, segundo Ervedosa (1979), começava a 

germinar uma literatura que seria a expressão dos sentimentos e o veículo das aspirações 
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angolanas. Em 1950, esse movimento transformou-se no Movimento dos Novos Intelectuais 

de Angola (MNIA), adquirindo um caráter quase exclusivamente literário, isto é, o 

Movimento dos Novos Intelectuais de Angola foi essencialmente um movimento de poetas, 

virados para o seu povo e utilizando nas produções uma simbologia que a própria terra 

exuberantemente oferece.  

Segundo Macedo (2007), deve-se lembrar que a leitura do modernismo brasileiro foi 

estética num primeiro momento, logo ela se transformaria numa leitura política, fazendo com 

que o programa levado a efeito pelos autores angolanos tomasse uma forte dimensão ético-

estética, já que, conforme ressalta Abdala Junior, ―(…) esteve ligada a uma conscientização 

político-social. Tratava-se nesses países, como ocorrera no Brasil, de prestigiar um nível de 

fala de identificação nacional.‖ (ABDALA JÚNIOR, 1989, p.73) 

Assim, pode-se dizer que essa geração traz à cena da literatura da então colônia 

portuguesa em África a modernidade literária e o faz a partir do estreito diálogo que mantém 

com a literatura brasileira do período modernista. É interessante perceber, nesta senda aberta, 

que alguns momentos decisivos da formação do sistema literário angolano fez-se sob a égide 

do diálogo com a modernidade estética. 

No além-mar, segundo Mário de Andrade (1997), os estudantes que tiveram a 

possibilidade de concluir seus estudos na metrópole, após o término do liceu em Luanda, ao 

chegarem lá, entraram em contato com as ideias libertárias e as modernas correntes literárias 

em voga na Europa, como o Renascimento Negro norte-americano e a Negritude francófona, 

ambos de ideologia pan-africanista. Essas descobertas intelectuais seriam as principais 

responsáveis pela mudança de direção e postura político-cultural que esta movimentação 

político-estética sofreria.  

A partir de então, também sofreram um processo de conscientização
15

 e começaram a 

descobrir suas origens africanas, percebendo a opressão que recaia sobre eles, sobretudo em 

seus irmãos de raça nas colônias. Pires Laranjeira comenta essa descoberta de identidade e da 

realidade africana pelos africanos cultos. Esse despertar coletivo da consciência angolana, que 

atingiu simultaneamente a colônia e a metrópole em razão do constante intercâmbio de 

informações que o Movimento Vamos Descobrir Angola mantinha com a Casa dos Estudantes 

do Império (CEI), foi uma consequência direta dos ventos favoráveis às reivindicações de 

liberdade, gerados pelo término da Segunda Guerra Mundial com a derrota dos regimes 
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autoritários, que criaram condições para o início do processo de descolonização das colônias 

européias na África e na Ásia.  

Desse modo, segundo Ervedosa (1979), assistiu-se entre o final dos anos 1940 e o início 

dos anos 1950 ao desenvolvimento de um fenômeno literário original no âmbito das 

literaturas africanas de expressão portuguesa, levado a cabo por jovens intelectuais angolanos 

espalhados por Luanda, Coimbra e Lisboa. Os principais nomes dessa geração, que ficou 

conhecida como a ―geração de Mensagem‖, foram Viriato da Cruz, António Jacinto, António 

Cardoso, Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade.  

Diante disto, segundo Lyra, este período, já década de 1950, seria caracterizado como a 

fase de estreia de uma geração, ou seja, período posterior a faixa de nascimento, dentro do 

qual seus integrantes entram na cena histórica. Do ponto de vista literário, esta se 

caracterizaria como uma Geração Nova, ou seja, a geração dos que começaram a entrar em 

cena, introduzindo novidades de tema, forma e linguagem. O MNIA (Movimento dos Novos 

Inteletuais de Angola) e a CEI (Casa dos Estudantes do Império) foram responsáveis pelas 

principais publicações poéticas na década de 1950, que muito contribuíram para a 

sedimentação posterior de uma luta que seria árdua. Para Macedo (2007), neste momento a 

utopia seria extremamente necessária a fim de manter acesa a chama da ―sagrada esperança‖ 

até a chegada da independência. Para Everdosa (1979), atividade editorial da CEI 

desempenhou papel de primordial na divulgação dos autores angolanos silenciados pela 

barreira da censura e que, de alguma maneira, contribuiu para chamar a atenção do mundo 

para a situação que Angola vivia. 

A transição da década de 1950 para a de 1960 foi um período agitado em Angola, com 

muitas movimentações políticas em consequência da criação do MPLA em 1956. Muitos 

escritores pertencentes ao movimento foram presos, acusados de atividades subversivas pelo 

poder colonial. A partir da radicalização do confronto armado entre a metrópole e a colônia, a 

maioria dos escritores, como, por exemplo, Agostinho Neto, António Jacinto e Alexandre 

Daskálos aderiram à luta armada. Muitos dos engajados que conseguiram evitar a prisão 

fugiram e aderiram à guerrilha, e desse ponto em diante, ―a literatura reivindicativa dos anos 

50 dava lugar à literatura de maquis‖ (ERVEDOSA, 1979, p.138), pois com o acirramento da 

guerra colonial, inclusive com entrada de outras forças, como a UPA (futura FNLA) e a 

UNITA, ocorreu o endurecimento do poder colonial, que através da sua polícia política 

(PIDE) encerrou as atividades das agremiações culturais, prendendo e ameaçando seus 

principais dirigentes. Desse modo, foram fechados em Luanda a Sociedade Cultural de 

Angola, o Cine Clube de Luanda e a Associação dos Naturais de Angola, enquanto que em 
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Portugal, a CEI e a Sociedade Portuguesa de Escritores também tiveram suas atividades 

encerradas (EVERDOSA, 1979).  

A partir dos anos 1960, a literatura angolana entrou definitivamente na terceira fase de 

desenvolvimento de uma literatura colonizada descrita por Fanon (1968): a fase de luta ou 

revolucionária e nacionalista. Dentro desta fase, há também o período de vigência da geração, 

que segundo Lyra, se caracteriza como o momento em que a geração define a sua fisionomia. 

Esta fisionomia seria marcada pelo esquerdismo ocidental e um pensamento nacionalista. No 

tocante à conformação enquanto geração literária, este grupo se enquadraria como uma 

Geração Dominante, cuja principal característica seria estar no centro da referência literáriado 

momento.  

Em convergência com as qualidades atribuídas a uma Geração Dominante, nota-se que, 

no decorrer dessa fase, um grande número de homens e mulheres que antes não haviam 

pensado jamais em escrever uma obra literária, agora que se encontram em situações 

excepcionais, na prisão, na guerrilha ou na véspera de serem executados, sentem a 

necessidade de expressar a sua nação, de compor a frase que expresse ao povo, de converter-

se em porta-vozes de uma nova realidade em ação. É neste momento, que um dos grandes 

nomes da literatura em língua portuguesa hoje, José Luandino Vieira, escreve seu primeiro 

romance, Nós, os makulusu. A obra surge na prisão do Tarrafal, em meio aos trabalhos 

forçados e só seria publicada na década seguinte. De acordo com Pires Laranjeira (1995, 

p.120), apenas os livros de contos A Cidade e a infância (1960), Duas histórias de pequenos 

burgueses (1961) e Luuanda (1964) foram publicados nesse período. A vida verdadeira de 

Domingos Xavier; Nós, os do Makulusu, Macanduva; João Vêncio: os seus amores, e Dona 

Antónia de Sousa Neto & Eu, só foram publicados posteriormente. José Luandino Vieira, 

conforme o que foi dito anteriormente, foi o responsável pelo ressurgimento do romance 

angolano, gênero antes limitado à produção isolada de Castro Soromenho. Segundo Rita 

Chaves (1999, p.162), ―é precisamente com a obra de Luandino que o romance alcança sua 

consolidação. Com ele, pode-se considerar que o gênero está formado‖. Outro escritor a 

enveredar pelo romance na década de 1960 foi o poeta Manuel dos Santos Lima, que teve o 

seu romance As sementes da liberdade publicado no Brasil em 1965. 

Importante retomar Fanon (1968), quando o pensador afirma que o intelectual 

colonizado se dará conta mais cedo ou mais tarde, de que não se prova a nação com a cultura, 

senão com a que se manifesta na luta que o povo realiza contra as forças de ocupação. É 

exatamente isto que vivencia Angola com o recrudescimento das lutas por libertação. Desse 

modo, muitos escritores angolanos imbuídos de um espírito nacionalista e revolucionário 
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foram produzindo suas obras nas celas das prisões coloniais, nos intervalos da guerrilha e no 

exílio, onde buscavam chamar a atenção para o drama angolano e conseguir apoio para a luta 

anti-colonial. A década de 1960 também foi o período do desenvolvimento da prosa em 

Angola. O conto revestido de africanidade adquiriu contornos verdadeiramente angolanos 

pelas mãos de Arnaldo Santos, Henrique Abranches e José Luandino Vieira, enquanto que o 

romance, através desse último, ressurgiu revitalizado, dando sinais da independência do 

gênero em relação ao modelo metropolitano. Nesse período, as conquistas da poesia da 

década passada chegaram até a prosa.  

A pequena abertura no plano cultural, iniciada a partir da morte do ditador António 

Salazar em 1968 (mas o regime fascista teve continuação com Marcelo Caetano), fez com que 

a década de 1970 se iniciasse com certo grau de liberdade. Muitos dos escritores que tinham 

sido condenados a longos anos de prisão deixaram o cárcere nesse início de década e Angola 

passou a condição de estado português. Desse modo, nesses poucos anos que antecederam a 

independência, houve um ressugirmento da atividade literária em Angola. Pires Laranjeira 

(1995, p.134) lembra que nas páginas culturais de A Província de Angola, no suplemento 

literário do Diário de Luanda e na revista Prisma, procurava-se exercer uma crítica alusiva à 

genuína literatura angolana e punia-se tudo quanto era literatura de fraca qualidade, 

colonialista ou oportunista, procurando apontar ao leitor a autêntica leitura. 

Dentre as obras literárias relevantes surgidas na primeira metade da década de 1970, a 

poesia continuou sendo o principal gênero cultivado enquanto que a crítica literária começou 

a nascer no território angolano, através das obras de David Mestre, Crítica literária em 

Angola: resenha histórica e situação actual (1971) e de Carlos Ervedosa, Itinerário da 

literatura angolana (1972).  

A independência política chegou à meia-noite do dia 11 de novembro de 1975 e com ela 

mudou-se o panorama da cultura angolana. Como já é sabido, o movimento de libertação 

nacional angolano, concebido a partir de movimentos culturais, contava com a presença de 

escritores entre os principais fundadores e líderes. Escritores que deram sua contribuição das 

mais variadas formas possíveis: no front da batalha comandando tropas, produzindo na prisão 

obras literárias de mensagem anti-colonial, que pudessem conscientizar e encorajar os 

angolanos, ou no exílio, chamando a atenção do mundo para o drama angolano. Desse modo, 

é natural que uma das primeiras medidas tomadas pelo governo do MPLA ao assumir o poder, 

constituindo como presidente da república o poeta Agostinho Neto, fosse a criação de um 

órgão editorial que pudesse viabilizar a publicação de inúmeras obras escritas durante o 

período colonial.  
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Assim nasceu a União dos Escritores Angolanos (UEA) em 10 de dezembro de 1975, 

um mês após a independência angolana. Na opinião de Hamilton (1984), a proclamação da 

UEA, num clima civil-militar ainda instável, ―é testemunho vivo do papel que o escritor e a 

literatura desempenhavam na nova sociedade em formação‖. Russell Hamilton (IDEM, 1984 

p.168-9) observa que os dirigentes do MPLA, a começar pelo próprio poeta- presidente, 

cientes do papel significativo que a literatura pode desempenhar na árdua tarefa da unificação 

nacional, apressaram-se a concretizar bases para a produção literária em Angola. Desse modo, 

a UEA, de 1976 a 1979, editou cinqüenta e dois livros, onze livros de bolso, e vinte quatro 

cadernos, totalizando 798.040 exemplares. 

É importante salientar novamente que grande parte das obras publicadas pela UEA 

nesse período foram escritas no início dos anos 1970 ou nas décadas anteriores durante a 

guerrilha, o exílio ou a prisão, como foram os casos de Sagrada esperança, de Agostinho 

Neto, As aventuras de Ngunga, de Pepetela, e as obras de José Luandino Vieira. Essa 

avalanche de publicações promovidas pela UEA, trazendo à luz obras inéditas ou não de 

grandes escritores angolanos e também figuras importantes do movimento de libertação 

nacional, teve um papel essencial na consolidação da literatura angolana. E esta etapa, para 

Lyra, seria o momento da confirmação da geração, período após a faixa de vigência, do qual 

a geração ainda dispõe de prestígio para o cumprimento da sua tarefa. Literariamente, esta se 

caracterizaria como uma Geração Clássica, dos que estão rematando a sua obra, já se 

incorporando à história angolana. Conforme a afirmação de Pires Laranjeira (1995, p.165), ―a 

divulgação dos inéditos de José Luandino Vieira, Pepetela, Uanhenga Xitu e outros contribuiu 

decisivamente para a confirmação de Angola como a maior força literária dos cinco países 

emergentes‖. Assim sendo, esta seria a Geração Canônica da literatura angolana, a geração 

dos que já encerraram a tarefa e cumprem o resto de vida que lhes cabe.  

A partir desse primeiro momento da UEA, dessa febre editorial que resgatou inúmeras 

obras literárias caladas pelo regime colonial, a literatura angolana em liberdade seguiria 

outros rumos, tornando-se mais heterogênea e abrigando em seu bojo diferentes tendências 

estéticas.  

Nos anos 1980, surge nas bases do MPLA, um conjunto de jovens escritores designados 

por ―novíssima geração‖. Interessante perceber que estes jovens escritores, à luz de Pires 

Laranjeira, situam-se num outro lugar estético e ideológico, bem distante, no que concerne 

aos objetivos definidos e aos fatores de unidade, à conhecida ―Geração de 70‖. Assim, 

abriram as portas a um novo período da literatura angolana - o da Renovação. Muitos foram 

os nomes que integraram esta Brigada Jovem de Literatura (BJL), dos quais merecem 
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destaque, entre muitos outros, os seguintes: António Panguila, Jonh Bella, Fernando 

Kafukeno, António Gonçalves e Luís Kandjimbo. 

Tindó Secco (2008), sobre a fase de maiores influências cosmopolitas e de maior 

diversidade temática, cogita a geração da poesia dos anos 80 e também dos anos 90, tem 

característica marcante os temas sobre desilusão e angústia diante da situação de Angola. 

Soma-se a isso as dúvidas em relação ao futuro, que minam com as possibilidades abertas 

pela utopia dos anos 1960 e 1970. Deste modo, irrompe uma Geração de novas inventividades 

poéticas, liberdades linguísticas, renovações temáticas, dos estados de alma e ontológicos. 

Dentre eles, podemos citar, com a ajuda de Pires Laranjeira (1995) e Russell Hamilton 

(1984), os nomes de José Eduardo Agualusa, João Melo, Jorge Macedo, Garcia Bires, Adriano 

Botelho de Vasconcelos, João Maimona, J. A. S. Lopito Feijó, José Luís Mendonça, Paula 

Tavares, Carlos Ferreira, António Fonseca, Lisa Cristel, Victor Jorge, Luís Elias Queta, Rui 

Augusto, Ana de Santana, Fragata de Moraes, Roderick Neohne, Conceição Cristóvão, 

Cristóvão Neto, Fernando Couto, Carlos Ferreira, António Jorge Monteiro dos Santos, 

Fernando Monteiro, Samuel de Sousa, Rui Bueti, Otaviano Correia, Rosário Marcelino, Maria 

do Carmo e Manuel Pedro Pacavira, John Bella e, mais recentemente, Ondjaki.  

Desse modo, com a independência política de Angola e a criação da UEA em 1975 

completa-se o período de ruptura da literatura angolana, iniciado com o Movimento Vamos 

Descobrir Angola em 1948. Após esse período de luta e maturação, a literatura angolana pode 

se considerar consolidada e adulta, apesar de muito jovem. Neste sentido, levando em 

consideração a análise realizada aqui, que confronta o contexto histórico e social com a 

formação das gerações literárias em Angola, segue um quadro metodológico que define 

sucintamente esta movimentação: 

 

Quadro 1 - Quadro Geracional
16

 

1) Faixa Geracional de Nascimento  1948 - 1955 

2) Faixa Geracional de Estreia 1955 - 1963 

3) Faixa Geracional da Vigência 1963 - 1975 

4) Faixa Geracional da Confirmação  1975 - 1995 

5) Faixa Geracional da Retirada  1995 
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 Faz-se importante frisar que a construção deste quadro surge nesta dissertação como instrumento para refletir 

sobre o lugar de Ondjaki na literatura angolana contemporânea, possibilitando, deste modo, pensar 

interferências, linhas tênues e influências.  
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CAPÍTULO 2 

MODERNIDADE E PÓS-COLONIALISMO: A TRAVESSIA ANGOLANA 

 

Nada permanece que não seja para a necessária mudança. 

Que o diga o mar. (Manuel Rui) 

 

2.1. Quadro teórico-metodológico 

 

―Metodologias não garantem o ‗encontro‘, o arranjo, a combinação e a interpretação. 

São apenas um caminho‖
17

. Sem dúvida, estas se configuram como um caminho possível, 

dentre inúmeras escolhas. Aproveitando o mote lançado por Hissa (2002), o presente capítulo 

tem por objetivo discorrer sobre o arcabouço teórico-metodológico escolhido para orientar 

esta travessia pelas tramas narrativas das obras de Ondjaki. 

No que tange à teoria, esta pesquisa segue as bases da sociologia da literatura e dos 

estudos de literatura comparada, enfatizando a obra literária do escritor angolano Ondjaki e 

suas relações com a estrutura social global. Neste sentido, este estudo se situa em três linhas: 

primeiro, procurarei esmiuçar o instrumental conceitual concernente à sociologia da literatura 

e à literatura comparada – especificamente as relações da tríade autor-obra-público e as 

mediações possíveis neste contexto. Num segundo momento, utilizarei a literatura sobre a 

teoria pós-colonial e os estudos culturais, com ênfase nas formas pelas quais a modernidade 

vem ganhando contornos em Angola. Tendo em vista este panorama, traçarei um exercício 

analítico para situar teórica e metodologicamente esta dissertação. Endosso que este trajeto se 

articula também como uma revisão de literatura, haja vista que no decorrer do quadro teórico 

refuto e/ou critico algumas correntes teóricas basilares para esta área de estudos. 

Neste sentido, surge a necessidade de escolher uma abordagem teórico-metodológica 

que vá além do contexto social, ressaltando a atual abertura da sociologia da literatura e dos 

estudos literários. O mote é lançar luz sobre uma ciência social empírica interdisciplinar, com 

o alargamento de quadros teóricos que deixem margem a empréstimos de outras áreas do 

saber. Seguindo tal percurso, interessa-me dar conta de um discurso analítico que combine 

diferentes enfoques, entrelaçando uma sociologia da literatura com os estudos culturais e a 

teoria pós-colonial. 

O objetivo primordial deste trabalho é menos seguir, comprovar ou defender uma 

posição teórica predefinida, menos ainda proclamar verdades, do que tentar um diálogo entre 
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texto e contexto social, a partir de uma leitura que parte de múltiplos ângulos que interagem 

numa dinâmica de contribuição constante. 

Levando em consideração a complexidade já pincelada da realidade sócio-cultural 

africana de um modo geral, assim como as peculiaridades das relações sociais e políticas 

travadas entre Brasil e Angola desde os idos da colonização de ambos os países, pode-se 

pensar em três áreas importantes do pensar a serem mobilizadas para a apreensão da proposta 

desta dissertação: a análise do discurso colonial que, segundo Said (2008), apresenta a ideia 

de construção do Oriente como produto do imaginário europeu - por extensão também a 

construção da ideia do outro, estereotipada e reducionista, o que constitui um exercício de 

poder e de controle; teorias do hibridismo cultural, sobretudo as reflexões desenvolvidas por 

Bhabha (2005), relativas ao contexto sociocultural do colonialismo, no seio do qual se deu 

uma adaptação, uma assimilação do colonizado ao colonizador, resultando disso 

ambivalências e uma outra forma híbrida de cultura; e, como terceira área, a teoria 

derridadiana, segundo a qual as literaturas das antigas colônias se plasmam numa permuta 

constante com as antigas metrópoles, intertextualmente, num jogo desconstrutivista de 

contraponto subversivo, satírico e carnavalizante. 

Segundo Augel (2007), a literatura produzida em Cabo Verde, Angola, Moçambique, 

São Tomé e Prícipe, Guiné-Bisau - e não só, se for levada em consideração a produção 

literária de outros países (em outros continentes também) historicamente herdeiros da 

descolonização – geralmente é caracterizada como literatura pós-colonial, o que pressupõe e 

subentende um discurso de resistência às ideologias colonialistas. No entanto, tal realidade, 

repleta de linhas tênues, ambivalêcias e complexidades inerentes ainda encontra-se distante 

das pretensões e objetivos principais de alguns programas de ciências sociais. Por estes 

motivos, a conformação de um pensamento social em/para África na contemporaneidade 

precisa, necessariamente, dar conta da particularidade africana, pressupondo uma realidade 

social fundamentalmente diferente da europeia ou estadunidense que exige instrumentos 

analíticos apropriados. Segundo Kane apud Macamo (2002a) a complexidade da realidade 

social africana é feita da relação ambígua que o continente tem com a modernidade e, para 

Macamo, tal ambiguidade não postula uma ciência social diferente. Ela exige apenas uma 

maior sensibilidade no uso dos conceitos e aportes teóricos.  

Neste sentido, a noção de pós-colonialidade precisa ser enfrentada em toda a sua 

multiplicidade, em que diversas significações podem ganhar mais ou menos relevo, de acordo 

com o enfoque pretendido. Seguindo esta linha, Prysthon (2002) aponta que no tocante à 

produção cultural da periferia, têm-se sinalizado um discurso da diferença que estabelece uma 
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espécie de política das minorias. Para a autora, as diferenças culturais precipitam um 

imperativo para o teórico da cultura, que é preparar uma moldura conceitual que redefina o 

papel das minorias, dos subalternos, dos ―deserdados da terra‖ (lembrando Fanon,1968), do 

que era chamado de Terceiro Mundo na reordenação ―global‖ da cultura. Pode-se ver no 

corpus dos Estudos Culturais contemporâneos e dos estudos pós-colonialistas as análises mais 

agudas dos processos dessa reordenação. O pós-colonial congrega e expressa uma produção 

tanto ficcional ou poética quanto teórica que dá relevo e questiona a herança do descolonizado 

e as relações dentro dos binômios colonizador/colonizado, centro/periferia, Primeiro 

Mundo/Terceiro Mundo. Essas dicotomias, binarismos, como diria Costa (2006), não 

refletem, porém, nem a interligação, nem a dependência mútua, tampouco as relações de 

poder entre os pólos. Trata-se de uma ―dialética de exclusão segundo a qual o mundo colonial 

funciona‖ (AUGEL, 2007, p.125). Para Fanon, ―o mundo colonial é um mundo cortado em 

dois. A sua linha divisória, a sua fronteira está indicada por casernas e postos policias‖ (1968) 

Essa exclusão se efetiva não apenas na separação física ou geográfica, o espaço colonial 

sendo fronteirizado e departamentalizado (a saber, a burocracia lusitana, tão conhecida do 

brasileiro, ganhou ares homéricos nas colônias de África, graças ao incentivo da organização 

política com bases marxistas-leninistas), como também no plano dos direitos e privilégios e, 

inclusive, no plano das representações e valores. O sujeito colonizado, lembra Hardt (2003), é 

concebido no imaginário metropolitano como o ―Outro‖ e, como tal, é alijado tanto quanto 

possível dos princípios que definem os valores da civilização europeia. O colonialismo, assim 

como foi praticado entre o século XIX e parte do século XX, sob a égide do zelo civilizatório 

e moralizante desprezava e negava a identidade do colonizado. O poder colonial funcionava 

como agente do controle social produzindo o colonizado. Os valores locais, primários, 

relativos ao ambiente não europeu, à cultura, à tradição, às crenças eram considerados 

inferiores e eram combatidos e proibidos com o interesse de substituí-los. Segundo Santiago 

(1978), na matemática do colonizador, a unidade é a única medida existente. ―Um só Deus, 

um só Rei e uma só Língua. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei e a verdadeira Língua‖ 

(p.16). O colonizador parte de suas verdades absolutas e imperativas e da negação inalienável 

do nativo enquanto sujeito. A estratégia consistia em ignorar ou silenciar a cultura do 

colonizado. Silenciar, para Augel (2007), é um não dizer que pode ter conotações ideológicas 

e históricas, dependendo da posição do sujeito que fala. Para a autora, há um inter-

relacionamento significativo entre o silenciado, a memória e o esquecimento.  

Derrida procurou dar conta deste processo tão complexo de trocas entre esferas 

aparentemente tão distanciadas. Para o autor, há alguns elementos da identidade do sujeito 
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colonizado e pós-colonial que não são facilmente ou concretamente identificáveis, sem que 

por isso a sua influência seja menor. São os fantasmas ou espectros, que o autor define como 

formas sem forma, que, ainda assim, conseguem ter uma forma, podendo sempre se fazer 

presentes de maneira imprevisível. O espectro é, segundo ele, algo que é e não é, algo que não 

está presente, nem ausente (DERRIDA, 1993), mas com o qual se deve aprender a conviver 

(ALVIM MELLO, 2000, P.141). Derrida constata que há uma cadeia de espectros e que, 

herdando-se um deles, herdam-se também muitos outros. Esse fenômeno fantasmal torna-se 

ainda mais complexo nas culturas submetidas ao processo de colonização europeia. A Europa 

introjetou uma imagem fantasmal de si como um Cabo, como se fosse a vanguarda da 

essência universal da humanidade. Derrida reflete que a palavra ―cabo‖ significa cabeça, 

extremidade, um objetivo, uma ponta, o pólo das decisões, o ―cérebro‖ do mundo. A própria 

geografia da Europa é a de um cabo que avança no oceano como uma proa, como uma ponta 

fálica pronta a se lançar, a partir para a colonização. Assim, é essa representação da Europa 

como capital da cultura e como capital do poder econômico que povoa o imaginário dos 

povos colonizados por ela. Por mais que eles tenham obtido a sua independência política, é 

bastante difícil não se deixar seduzir por esse espectro da Europa (IDEM, p.142). Como se 

refere Derrida (1993) é preciso conjurar os fantasmas para poder exorcizá-los e a viagem à 

Metrópole se prestava a isso. 

No entanto, mais do que exorcizar os espectros da Europa, Derrida convida a fazer uma 

desconstrução do eurocentrismo. A desconstrução implica ligar sempre um ―talvez‖ a uma 

afirmação (Derrida, 1993), o que permite dizer que alguma coisa é e não é, ao mesmo tempo. 

Ela leva a um movimento de abertura em relação ao Outro. É, pois, uma possibilidade de 

justiça. Para Derrida (1996b) a justiça significa deixar o Outro ser outro, é um dom que não 

exige nada em troca, um amor incondicional. É uma hospitalidade absoluta, que aceita o que 

chega do outro de maneira semelhante à chegada de uma criança ao mundo. Ela aceita essa 

chegada, que não pode se antecipar, sem lhe impor qualquer condição. A desconstrução é, 

pois, o pensamento do acontecimento, do porvir. (IDEM, p.143) 

Ainda para Derrida, de qualquer forma, por mais que toda cultura seja colonial, a 

colonização em África e na Ásia foi um processo recente e marcado pelo confronto de 

culturas bem distintas. Podemos, por todas essas razões, compreender por que o trauma da 

colonização é ainda uma questão tão importante em África. Assim como nas nações 

latinoamericanas e asiáticas, os países saídos desse colonialismo do século XIX precisam 

aprender a conviver com os espectros da herança europeia. 

Derrida considera que em qualquer processo de herança há um mecanismo fantasmal, 
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no qual há uma disjunção temporal, ou seja, ele quebra as relações temporais normalmente 

estabelecidas entre passado, presente e futuro. Ele ouve na ressonância palavra herdada, não 

só o ―antes de nós‖ como também o ―diante de nós‖. Segundo ele, a atualidade apresenta um 

traço de artificialidade, ou seja, ela é ativamente produzida e interpretada por dispositivos 

artificiais (DERRIDA, 1996b). O herdeiro é que deve decidir aquilo que vai receber, 

respondendo ao fantasma que ele conjurou, assim como fez Hamlet com o seu ―ser ou não 

ser‖. A herança é, pois, um processo ativo, a resposta a uma injunção que chama a uma 

escolha. ―Quando se herda, faz-se uma triagem, escolhe-se, atriubui-se valores, reativa-se‖ 

(DERRIDA, 1996a, p.33).Trata-se de saber o que conservar e o que transformar. Trata-se 

também de desconstruir o mito da pureza da identidade. Derrida (1996a) sugere que uma 

identidade não é jamais algo recebido ou atingido, o que ocorre, na verdade, é um processo 

fantasmal interminável de identificação. 

Fazer a desconstrução do eurocentrismo não deve ser, portanto, fazer a negação da 

Europa. Isso seria apenas substituir um essencialismo por outro. A desconstrução ocorreria 

por uma nova maneira de conceber a cultura primária, o mundo e a relação entre diversas 

culturas. É um pensamento que leva a mudar o olhar de direção, não mais fixá-lo ao cabo. Por 

um lado, Derrida (1996a) convida os europeus a se lembrarem que não existe só o ―cabo‖ 

deles, mas também ―o cabo dos outros‖. É preciso que dirijam o seu olhar para ―o outro 

cabo‖, para assim poderem enxergar ―o Outro cabo‖. Pensar ―o Outro cabo‖ liberta da lógica 

do cabo ou do anticabo. É, portanto, saindo dessa lógica que os povos que sofreram a 

colonização europeia podem realmente se descolonizar.  

 

2.2. A sociedade real da ficção: a convivência entre o texto e o contexto social  

  

Pires Laranjeira (1995) lembra que só por terem sido escritas em línguas europeias, a 

literatura africana já é um sintoma do colonialismo. Ciente disso foram, sobretudo, as 

reflexões em torno das rupturas e dos confrontos com o colonial que constituíram o pano de 

fundo para a abordagem a ser desenvolvida a seguir, dentro de uma ampla perspectiva pós-

colonial, em que o Brasil e Angola (países periféricos basilares para este estudo) adentram no 

universo cambiante da globalização e da modernidade. 

Para tanto, numa perspectiva metodológica, faz-se necessário sublinhar o vaivém entre 

o texto e contexto social, reforçando as peculiaridades inerentes à articulação de obras 

literárias como documento de pesquisa. Assim, é basilar trazer à tona o aporte heurístico da 

análise do discurso e da teoria pós-colonial, que, aliada aos estudos culturais exige um 
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currículo multicultural que não separe questões de conhecimento, cultura e estética de 

questões de poder, política e interpretação.  

Sendo assim, as contribuições de Bakhtin ao exame dos textos e discursos configuram-

se como um aporte metodológico fundamental para esta dissertação. Barros (2007) sinaliza 

que, ao contrário do caminho empreendido pelos estudos linguísticos, que tomaram a língua 

por objeto e começaram pela busca de unidades mínimas ou de unidades até a dimensão da 

frase, Bakhtin afirma que a especialidade das Ciências Humanas está no fato de que seu 

objeto é o texto (ou discurso). Em outras palavras, as ciências humanas voltam-se para o ser 

humano, mas o ser humano como produtor de textos que se apresenta aí (Barros, 2007, p.22). 

Desta maneira, Bakhtin aponta duas diferentes concepções do princípio dialógico, que 

convergem e colaboram para a utilização da análise do discurso como uma metodologia 

bastante profícua no campo da sociologia da literatura.  

Para Barros (2007), as duas concepções do processo dialógico, a saber, o diálogo entre 

interlocutores e o diálogo entre discursos apontam que, para Bakhtin, nas ciências humanas 

tanto o objeto quanto o método são dialógicos. Quanto ao objeto o texto se define como:  

 

a) objeto significante ou de significação, isto é, o texto significa (...); b) produto da criação ideológica ou 

de uma forma de enunciação, com tudo o que está aí subentendido: contexto histórico, social, cultural e 

etc. Em outras palavras, o texto não existe fora da sociedade , só existe nela e para ela e não pode ser 

reduzido à sua materialidade linguística (empirismo objetivo) ou dissolvido nos estados psiquícos 

daqueles que o produzem ou o interpretam (empirismo subjetivo); c) dialógico: já como consequência das 

duas características anteriores, o texto é constitutivamente dialógico; define-se pelo diálogo entre os 

interlocutores e pelo diálogo com outros textos (da situação, da enunciação) e só assim, dialogicamente, 

constrói-se a significação; d) único, não reproduzível: os traços mencionados fazem do texto um objeto 

único, não reiterável ou repetível (BARROS, 2007, p.23). 

 

Neste sentido, deve-se observar, num primeiro momento, que se a concepção de 

linguagem para Bakhtin é dialógica, se a ciência humana tem método e objeto dialógicos, 

também suas ideias sobre o ser humano e a vida são marcadas pelo princípio dialógico. A 

alteridade define o ser humano, uma vez que o outro é imprescindível para sua concepção. É 

impossível pensar no indivíduo alijado de suas relações com o outro.  

Sendo assim, no intuito de subsidiar a análise das obras de Ondjaki no último capítulo, 

faz-se fundamental separar as duas concepções de dialogismo que permeiam os escritos de 

Bakhtin e assinalar o papel de cada uma delas nos estudos do discurso e do texto. Em 

Marxismo e Filosofia (1999), o autor trata dessa questão e adentra no campo dos estudos que 

hoje se desenvolvem sobre a interação verbal entre sujeitos e a intersubjetividade. Seu ponto 

de partida é a sua opção pelo ―social‖, na oposição entre social e individual. Para Barros 

(2007), é neste instante que surgem alguns aspectos importantes do dialogismo entre 
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interlocutores. Um desses aspectos refere-se à ideia da interação entre os interlocutores como 

fundante da linguagem. Deste modo, a intersubjetividade seria anterior à subjetividade, 

porque a relação entre os interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, 

mas também constrói os próprios sujeitos produtores do texto. Para Bakhtin (2004), o sujeito 

é social, caracterizado por pertencer a uma classe social em que dialogam diferentes discursos 

da sociedade. Nota-se, ainda, que se cruzam aí as duas definições de dialogismo: a de diálogo 

entre interlocutores e a de diálogo entre discursos. O dialogismo interacional de Bakhtin 

desloca o conceito de sujeito, que perde o papel de centro ao ser substituído por diferentes 

vozes sociais que fazem dele um sujeito histórico e ideológico (BARROS, 2007, p.27). 

Neste sentido, pode-se afirmar que o autor considera o dialogismo o princípio 

constitutivo da linguagem e a condição do sentido do discurso. Insiste no fato de que o 

discurso não é individual, pois se constrói entre pelo menos dois interlocutores que, por sua 

vez, são seres sociais; não é individual porque se constrói como um diálogo entre discursos, 

ou seja, porque mantém relações com outros discursos. Desta maneira, Bakhtin aponta no 

enunciado-discurso dois aspectos: o que vem da língua e o que vem do contexto, ou, em 

outras palavras, concebe o texto como produto de uma enunciação ou de um contexto 

histórico, social, cultural e etc. Conciliam-se, assim, nos escritos de Bakhtin, as abordagens 

ditas ―externas‖ e ―internas‖ e recupera-se, no texto, seu estatuto pleno de objeto linguístico-

disursivo, social e histórico (BARROS, 2007, p.31). O autor critica as análises parciais tanto 

do ―ideologismo estreito‖, quanto do formalismo limitado
18

. 

Partindo das noções de dialogismo e polifonia
19

 propostas por Bakhtin, serão analisados 

elementos representativos de algumas obras de Ondjaki no capítulo analítico desta 

dissertação, a fim de verificar como se dá a apreensão do discurso de outrem e se o texto pode 

ser considerado polifônico ou não, buscando no discurso as formas de expressão da 

fragmentação das personagens e da vida cotidiana. Segundo Bakhtin, a língua é o palco de 

conflitos sociais, saturando-se, assim, de ideologias e significados. Tendo em vista isto, a 

proposta deste autor será de grande valia para o tratamento dos textos literários de Ondjaki, 

uma vez que a língua e a linguagem caracterizam-se como a convergência de forças sócio-

ideológicas tanto internas quanto externas à obra.  

Neste sentido, sinalizo para uma importante ressalva de Williams (1992), que afirma a 
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 TODOROV, 1981, p.37,58. 
19

 Dialogismo e polifonia são conceitos que muitas vezes aparecem como sinônimos no escritos de 

Bakhtin.Todavia, para Barros (2007) o termo dialogismo dá conta do princípio dialógico constitutivo da 

linguagem e de todo o discurso, enquanto polifonia serviria para caracterizar um certo tipo de texto, aquele em 

que o dialogismo se deixa ver, aquele em são percebidas muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos que 

escondem os diálogos que os constituem. 



Modernidade e Pós-Colonialismos : A Travessia Angolana 59 

 

relevância da noção de mediação neste processo. Segundo o autor, a ideia de mediação 

problematiza a teoria do reflexo, visto que pretende expressar um processo mais ativo. Isto 

implica afirmar que a realidade social não é simplesmente refletida na arte, pois passaria por 

um processo que altera seu conteúdo original. Deste modo, é necessário atentar que a 

linguagem e a significação são esferas indissociáveis do processo social e estão relacionadas 

intrinsecamente à produção e reprodução da vida material.  

É importante frisar que a ideia de mediação opõe-se à perspectiva homológica 

engendrada por Bourdieu (1996a), que, por um lado, sugere a existência de uma forte 

correspondência, ou homologia, entre o lugar do artista no campo e suas respectivas 

atividades artísticas, de modo que o primeiro governa as segundas através da intermediação 

do habitus. Para este autor, a tarefa de uma ciência da arte é, pois, tornar claro estes 

intercâmbios entre duas estruturas, a saber: a estrutura das relações objetivas no campo da 

produção artística e a estrutura das relações objetivas entre as tomadas de posição no espaço 

das obras. Seguindo uma perspectiva diferenciada, Williams (1992) busca uma interpretação 

alimentada pela noção de mediação como um processo dinâmico, que aponta, deste modo, 

para o reconhecimento de diferenças e contradições estruturais, procurando não cair num 

modo de equivalência homológica. O desafio da mediação é dar relevo a uma perspectiva 

sobre cultura que permita extrapolar também a posição idealista que, por sua vez, vê na obra 

de arte um universo autônomo que deve ser estudado em si. 

Nesta senda, Antonio Candido (2006) situa, no núcleo de sua reflexão, as relações das 

formas literárias com os processos sociais e atesta que a obra de arte é social em dois sentidos, 

pois depende da ação de fatores do meio social que ganham relevo no objeto artístico em 

diferentes graus de sublimação, bem como produz sobre os indivíduos um efeito prático, 

alterando a sua conduta e visão de mundo ou reiterando neles o sentimento dos valores 

sociais.  

Tendo por base uma compreensão da obra literária como um organismo que permite, no 

seu estudo, ressaltar e diversificar o jogo de fatores que a condicionam e a motivam, Candido 

ventila que a distinção radical entre as atribuições e o modo de enxergar da crítica literária e 

da sociologia da literatura não é mais possível. Para o autor, só se pode compreender uma 

obra literária da seguinte maneira: 

 

(...) fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de 

vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é 

virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo (p. 14).  
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No tocante à sociologia contemporânea, o autor sofistica o debate e afirma que no 

instante em que a sociologia se alija das posições estabelecidas no século XIX, quando estava 

na fase das grandes generalizações sistemáticas (que levavam a conceber um 

condicionamento global da obra ou da personalidade literária sem a orientação estética 

necessariamente assumida pela crítica), esta passa a compreender a literatura não como 

espelho do mundo social, mas parte complementar desse mundo. Desta maneira, a relação 

entre ficção e realidade empírica, entre texto e contexto, suas fronteiras e feituras, suas inter-

relações e processos de constituição, são aspectos importantes que devem ser iluminados pelo 

sociólogo. Não obstante, Candido (2006) resguarda a legitimidade das abordagens 

sociológicas que se detém somente às questões externas, como por exemplo, a pesquisa sobre 

a voga de um livro, preferências estatísticas por um gênero, a relação entre obras e ideias, 

influência da organização social, econômica, política etc. 

Tendo em vista as proposições de Candido (2006) e Bakhtin (1999), aspiro uma forma 

―legítima de comparativismo‖, como diria Candido (2006) ou seja, a do esforço voltado à 

análise dos processos de transformação e de colaboração entre os dois lados do Atlântico 

(Brasil e Angola), examinando como o individual se cruza com o coletivo, para que se possa 

perceber o que é peculiar à literatura de Ondjaki na expressão de seu vínculo com ambos os 

países e a cultura, por meio da qual ela se faz presente no mundo. 

Em Angola o encontro entre as tradições europeias e as tradições orais, por exemplo, 

configuram uma recriação cultural que está profundamente relacionada ao processo de 

hibridismo cultural. No sentido de Bhabha (2005), o hibridismo cultural se manifesta, dentre 

outras formas, na produção textual cada vez mais mestiça, que se conforma como o espaço 

adequado para a pluralidade de sentidos. Esta dinâmica possibilita a incorporação de 

elementos da cultura portuguesa (e brasileira) sem que necessariamente a produção literária 

angolana se torne cópia, pastiche, mas sim uma releitura, recriação. Bhabha (2005) assim 

define o conceito de hibridismo: ―O hibridismo é uma problemática de representação e de 

individuação colonial que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que outros 

saberes ―negados‖ se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a base de sua 

autoridade – suas regras de conhecimento‖ (p.165) Faz-se pertinente lembrar que a ideia de 

hibridismo adotada por Bhabha tem sua origem na análise de Bakhtin, o qual distingue uma 

involuntária ―mistura de duas linguagens sociais dentro de uma mesma afirmação‖ e a 

―confrontação dialógica‖ de duas linguagens na forma de um ―hibridismo intencional‖
20

 

                                                 
20

 Neste caso, Bhabha nega o traço intencional, mostrando que os fenômenos de hibridação independem da 

vontade do sujeito. Além disto, a hibridação se presta, na relação colonial, não apenas a reação à dominação, mas 
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(GRIMM apud COSTA, 2006, p. 94).  

Sendo assim, a produção literária angolana não pode ser reduzida a uma classificação 

fixa, como o fazem alguns intelectuais ao nomeá-la como terceiromundista. Antes, porém, 

essa literatura possui características muito particulares, uma vez que está arraigada ao local de 

sua produção. Neste instante, surge uma importante contribuição de Jameson (1996) no 

âmbito da teoria literária, sobre a qual Ahmad (2002) se debruça e refuta com veemência. 

Jameson propõe uma distinção entre a cultura do ―Terceiro Mundo‖, marcada pela produção 

de ―alegorias nacionais‖, e a cultura do ―Primeiro Mundo‖, capitalismo tardio, pós-moderna 

em sua ―lógica cultural‖. De modo mais especifico, para Jameson todos os textos do terceiro 

mundo devem ser lidos como alegorias nacionais, mesmo quando se desenvolverem a partir 

de formas de representação ocidentais, como por exemplo, o romance. Ahmad (2002) opõe-se 

de maneira contundente a tal reducionismo. Para o autor, cada nacionalismo está situado em 

conjunturas históricas específicas. Desta maneira, o objeto dos estudos culturais deveria ser 

não a cultura simplesmente, mas a cultura como sistema de comunicação que produz sentidos 

determinados e que transforma o contexto.  

Ahmad ventila algumas possibilidades dessa teoria e seu campo de efetividade para se 

pensar as questões de cultura num mundo globalizado onde se viaja com rapidez de um 

contexto para o outro. Todavia, o autor anda na contracorrente de Bhabha, uma vez que se 

alinha a um tipo de marxismo ortodoxo e rejeita a perspectiva híbrida do discurso colonial. 

Compartilho com Ahmad somente no tocante às críticas de um olhar homogeneizador da 

teoria literária proposta por Jameson, ao passo que me distancio na forma de articular e 

compreender o mundo globalizado sob um viés classista. 

Diante da querela acima, nota-se claramente que o debate sobre espaços temporais 

relacionados à política, história e contexto social e cultural também fora assimilado pela teoria 

literária. O híbrido carrega as marcas do poder, mas também as marcas da resistência. Os 

estudos pós-coloniais têm por objeto, portanto, às manifestações culturais, entre elas a 

expressão literária das nações que conquistaram sua independência após um longo período de 

dominação política e cultural. Interessante perceber que, a partir do uso cunhado por Bhabha, 

os conceitos de ―hibridismo‖ (e hibridação) se generalizam nos estudos pós-coloniais, ainda 

que ganhem em vários autores matizes distintos. Para além destas diferenças, o conceito 

permite operar dois movimentos fundamentais. O primeiro é desconstrutivista: ao revelar o 

ranço híbrido de toda construção cultural, busca-se desmontar a possibilidade de um lugar de 

                                                                                                                                                         
também à afirmação do próprio poder colonial, assim como discutido na análise geracional da literatura angolana 

do primeiro capítulo desta dissertação. 
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enunciação homogêneo, de modo que toda pretensão de homogeneidade seja sempre 

hierarquizadora. O segundo movimento é normativo: o hibridismo defende uma posição 

global cosmopolita. Trata-se de uma referência cultural e de um universo social híbridos, 

acima de barreiras raciais, nacionais, étnicas (Bhabha, 2005, p. 38).  

Levando em conta o universo atual, em que novas temporalidades e espacialidades 

propiciam cada vez mais confusão entre tradição e modernidade, entre o público e o privado, 

entre o alto e o baixo, a experiência afetiva da marginalidade social – como ela emerge em 

formas culturais não canônicas – transforma sensivelmente as estratégias críticas. Desta 

maneira, o conceito de cultura deve ser encarado como exterior aos objetos de arte ou para 

além da canonização subjacente a ―ideia‖ de estética, para, assim, lidar com a cultura como 

produção irregular e incompleta de sentido e de valor, freqüentemente composta de demandas 

e práticas incomensuráveis, produzidas no ato de sobrevivência social. (Bhabha, p. 240) 

Dentre as inúmeras teorias que se dedicam a pensar as questões contemporâneas, um 

corpo de estudos se destaca particularmente quando nos voltamos para o contexto africano: os 

estudos pós-coloniais, em seu empreendimento de contestação da dominação colonial e dos 

legados do colonialismo. Pois se há um conceito necessário a partir do qual devemos 

interpelar as manifestações culturais da África – particularmente dos países de língua 

portuguesa, que muito recentemente vieram a se configurar como nações independentes –, 

este certamente é o conceito de pós-colonial
21

. Embora seja extremamente amplo e 

polissêmico, ele permite enxergar as profundas implicações históricas, políticas e culturais da 

questão que traz ao debate. A partir dessas primeiras formulações teóricas sobre o poder da 

representação colonial, o conceito se alarga para significar uma ampla gama de experiências 

políticas, culturais e subjetivas, que se deslocam no tempo (pré e pós-colonial) e se situam em 

diferentes lugares. Há hoje uma pluralidade muito heterogênea de posições subjetivas, lugares 

geográficos, pontos de vista teóricos e políticos e empreendimentos críticos, a partir dos quais 

o pós-colonial pode ser pensado. Se a heterogeneidade do conceito se mostra como um risco 

sempre presente de suscitar divergências incontornáveis, por outro lado, torna mais rico o seu 

debate e aviva seu potencial epistemológico e político. A definição de Boaventura de Sousa 

Santos (2004) torna mais claro este potencial. Para o autor, o pós-colonialismo consiste num 

conjunto de correntes teóricas ―que têm em comum darem primazia teórica e política às 

relações desiguais entre o Norte e o Sul na explicação ou na compreensão do mundo 

                                                 
21

 Embora seja fácil imaginar a viagem ―pós-colonial‖ para os países do Terceiro Mundo, é significativo que o 

termo não seja muito corrente nos círculos intelectuais em África, do Oriente Médio e da América Latina, a não 

ser no sentido histórico restrito do período imediatamente após o fim do jugo colonial. Para mais informações 

ver Shohat e Stam, 2006, p.37, 40, 55 e 73. 
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contemporâneo‖ (2004, p. 8). Essas relações desiguais, sendo fruto do colonialismo enquanto 

projeto político central do Ocidente moderno, permanecem como rastro de tensões nos 

campos de poder e saber (Hall, 2003, p. 119), que persistem muito além do fim do 

colonialismo como instituição política. 

Assim, o pós-colonial, saltando sobre o limite cronológico estreito (segundo o qual 

estaria preso ao prefixo ―pós‖, que rigorosamente lhe assinalaria o significado exclusivo 

daquilo que vem ―depois‖ da colonização), pode ser compreendido, de maneira mais ampla, 

como uma arena, onde os diferentes elementos das culturas estabelecem entre si relações de 

poder, tal como podemos depreender da formulação de Stuart Hall: ―Os momentos de 

independência e pós-colonial, nos quais as histórias imperiais continuam a ser vivamente 

retrabalhadas, são necessariamente, portanto, momentos de luta cultural, de revisão e de 

reapropriação‖ (Hall, 2003, p. 34). 

Ao pensar o pós-colonial dentro de uma espécie de programa de contestação e releitura 

crítica do legado cultural do colonialismo, surgem as ideias de Jorge de Alva apud Loomba, 

(1998, p. 12), para quem o pós-colonialismo deve significar não tanto uma subjetividade 

―depois‖ da experiência colonial, mas uma subjetividade em oposição aos discursos e práticas 

imperializantes e colonizadoras. Tal proposição se baseia no pressuposto de que não há uma 

progressão histórica linear, mas uma multiplicidade de narrativas paralelas e muitas vezes em 

conflito. No mesmo sentido, Ania Loomba (1998, p. 18-19) observa que o pós-colonialismo 

se dedica a investigar como ambos os lados da relação colonial, a metrópole e a colônia, 

sofreram profundas alterações através do processo colonial, embora isso não signifique que 

eles viveram essa experiência da mesma maneira. O que se pode entender de sua afirmação é 

que o pós-colonial é, necessariamente, relacional, mas não se devem obscurecer, através dessa 

relacionalidade, as profundas desigualdades que nele estão implicadas. 

Desta maneira, esta perspectiva teórico-metodológica é de fundamental relevância para 

este estudo. Todavia, não me eximirei de questionar o conceito a partir do rótulo que ele cria. 

Ao examinar a conjuntura internacional política e social dos últimos trinta anos, aliada a 

história recente de Angola, é perceptível que a colonização ainda não terminou. Angola 

mantém-se economicamente dependente da ―metrópole‖, assim como de países ―irmãos‖, que 

os acolheram após a proclamação da independência, dentre eles o Brasil. O colonialismo 

termina, mas as condições de exploração do ―colonizado‖ perduram. Segundo Shohat e Stam 

(2006), as estruturas hegemônicas e arcabouços conceituais gerados nos últimos quinhentos 

anos não podem simplesmente evaporar com o emprego de um ―pós‖. Ao implicar que o 

colonialismo acabou, o pós-colonial obscurece a presença de traços do colonialismo no 
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presente. Neste cenário complexo, permeado por ambiguidades, a proposta de globalização 

surge ora como um espectro ameaçador - forma de domínio que se oculta sob a ideia de uma 

aparente igualdade – ora como redenção. 

 

 

2.2. Colonialismo, anticolonialismo e neocolonialismo: o jogo da 

modernidade 

 

Destarte, refletir sobre o debate pós-colonial, assim como sobre a globalização implica 

em realizar um mapeamento das transformações ocorridas nos últimos tempos, em que está 

em curso não somente uma ruptura histórica (na qual a noção de tempo e espaço foi 

substancialmente abalada), mas também uma revolução das tendências culturais na era global. 

Esta abordagem elucida a tensão entre global e local por meio de contornos culturais 

complexos e, seguindo este enredo, me proponho a analisar as obras de Ondjaki no último 

capítulo.  

Modernidade, em sua origem, foi uma noção ocidental feita para pensar o Ocidente. 

Portanto, ela só pode ser compreendida em relação a outras noções, como tradição e clássico, 

pois foi cunhada em ruptura com essas últimas. A tradição do Ocidente, construída como 

herança clássica, toma impulso na Renascença, período em que a Europa nórdica e ocidental 

projeta-se para o mundo, conquistando outros povos e redefinindo-se a si mesma (Kumar, 

1995). Do ponto de vista social, a formação da Europa coincidiu com o estabelecimento de 

uma aristocracia, do ponto de vista ideológico, e da crença na ideia de civilização. Erigia-se, 

assim, uma barreira simbólica e cultural entre a elite dominante e o povo, por um lado, e entre 

a Europa e os povos de outros continentes, recém-dominados econômica e politicamente e 

anexados a área de influência europeia. Nesta senda, segundo Kumar (1995), a modernidade 

quebra com a linha de desenvolvimento clássico, porque introduz na civilização ocidental o 

gosto pela emoção, pelo movimento, pela revolução. Mais que isto, significa a expansão de 

todo o ideário que envolve a noção de civilização para terras ultramarinas, incorporando 

elementos de outros povos e, no limite, ―educando‖ e ―civilizando‖ os ―silvícolas‖. A 

modernidade, tal como ocorreu, foi fruto do imperativo da civilização e da tradição europeias, 

fomentada pelos horrores das guerras, principalmente, a partir do momento em que a 

―aventura colonial‖ tornou-se global. 

No caso dos países colonizados por Portugal, nota-se uma grande dispersão nos 
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territórios de colonização portuguesa pelo mundo: há ex-colônias portugueses na Ásia, na 

Oceania, em África e na América. Soma-se a isso o enfraquecimento crescente e o modo 

persistente e anacrônico com que o sistema se manteve até meados dos anos 1970 (no caso 

africano). Assim, desenha-se uma territorialidade advinda da experiência colonial muito 

peculiar: dispersa em muitas e distantes regiões do planeta, historicamente isoladas entre si, e, 

contudo, partilhando traços históricos e culturais comuns.  

Augel (2007) lembra que a historiografia eurocentrada silenciou a história de África, 

apropriando-se, inclusive, da cronologia, iniciando a contagem da história na África com a 

chegada dos navegadores europeus. Com exceções de alguns povos primários da América 

Latina, isto aconteceu com boa parcela das nações colonizadas do continente americano 

também. A história do Brasil só estuda, ao menos nos bancos das escolas secundárias, a partir 

da chegada das naus cabralinas em terras baianas. Só a partir daí, do ―descobrimento‖, que 

terras em África passaram a existir nos mapas e na visão Ocidental. Para a autora, o discurso 

colonial tende a construir o colonizado, munindo-o de artefatos negativos baseados em 

preconceitos raciais que têm como finalidade justificar a conquista e a ocupação e estabelecer 

sistemas econômicos e culturais em seu próprio benefício. Derrida (1996a) chama este efeito 

de ―fantasma da Cidade-Capital-Mãe-Pátria‖. A Metrópole representava para eles um 

―alhures‖ mítico, uma mãe separada de seu filho pela distância imensurável de um mar. Era, 

ao mesmo tempo, um lugar longínquo e um lar espectral (IDEM, p.143). O mar é o espaço 

que separa a realização do desejo pela Mãe-Metrópole. Em busca desse Outro amado, muitos 

intelectuais colonizados faziam a travessia do mar para ver pessoalmente os fantasmas 

europeus que habitavam a sua identidade. Como se refere Derrida (1996b) é preciso conjurar 

os fantasmas para poder exorcizá-los e a viagem à Metrópole se prestava a isso.  

Diante das assertivas de Derrida e das peculiaridades da colonização empreendida por 

Portugal pelo mundo, surge uma necessidade imperativa do fazer sociológico: ao entrar em 

contato com toda uma ampla bibliografia de língua inglesa, que investiga prioritariamente o 

colonialismo inglês e sua repercussão, surge a obrigação de empreender uma tarefa de 

tradução do conceito para o universo mais específico dos territórios de língua portuguesa. 

Quando me refiro à tradução, não estou falando daquele óbvio procedimento de tradução 

linguística, necessário para a compreensão do texto estrangeiro. Estou, sim, referindo-me, 

com o aporte de Costa (2006), Shohat e Stam (2006) e Macamo (2002a), a uma reordenação 

dos temas locais/globais na perspectiva da tradução cultural. Tal prática tradutória que busca, 

através do estabelecimento de uma via dialógica não provinciana e anticolonial, trazer os 

temas para o debate localizado. Ou seja, sua proposição é romper o sentido único de um 
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pensamento que vem do norte e interpreta o sul (sendo que, aqui, sul e norte possuem sentidos 

políticos e simbólicos, mais até do que geográficos), e propor a reinterpretação, numa 

perspectiva situada e contra-hegemônica dos temas propostos pelos textos norteadores do 

debate pós-colonial. O que a prática tradutória afirma, portanto, é a viabilidade de um saber 

globalizado e ao mesmo tempo situado, teoricamente bem instrumentalizado, mas contra-

hegemônico, ou anticolonial.  

Diante desta demanda, no caso específico de Angola, seus escritores, por diversos 

caminhos (como já foi explanado no primeiro capítulo), empenham-se em dar voz ao avesso 

da história oficial. Said (2008) ressalta que ―em quase todos os lugares do mundo não europeu 

a chegada do homem branco gerou algum tipo de resistência‖, tendo sido justamente ―a 

reação ao domínio ocidental que culminou no grande movimento de descolonização do 

Terceiro Mundo‖. Appiah (1997) vai mais fundo:  

 
a experiência da vasta maioria desses cidadãos das colônias européias na África foi a de uma penetração 

essencialmente superficial por parte do colonizador. Insistindo na alienação dos súditos coloniais de 

educação ocidental, em sua incapacidade de apreciar a valorizar suas próprias tradições, é correr o risco 

de confundir o poder dessa experiência primária com o vigor de muitas formas de resistência cultural ao 

colonialismo (p.25). 

 

Isto implica em levar em consideração os interstícios das relações coloniais, as 

concepções que as dominaram e fizeram com que lutas fossem ignoradas e tornadas 

invisíveis. Significa entender a que interesses estas narrativas atendem, revelando as rupturas 

e as experiências compartilhadas, os anseios que não se realizaram, o esforço de trazer à tona 

o passado emudecido, praticar o exercício da rememoração, sem, contudo, olvidar as tensões e 

conflitos que perpassam a entrada de Angola no universo cambiante e ambivalente da 

modernidade e da globalização. 

Para Ianni (1926-2004), esta é uma realidade problemática, atravessada por movimentos 

de integração e fragmentação que, por sua vez, geram tensões e contradições. Esta conjuntura 

repercute no que Ianni sinaliza como ―momento excepcional da realidade social‖ (1996, p.67). 

É neste instante que a cidade global ganha relevo. O autor destaca que a cidade global é um 

campo de conflito, como uma formação sociocultural em que grande parte da vida social 

aparece de forma particularmente desenvolvida, acentuada e exacerbada. Para o autor, na 

cidade encontram-se as manifestações mais avançadas e extremadas das possibilidades 

sociais, políticas e culturais do indivíduo e da sociedade. 

Segundo Bauman (2005) a modernidade teria sido marcada pela completa negação da 

ambivalência e da diferença, pela humilhação de tudo aquilo que fosse estranho ao projeto 

moderno, permeado pela vontade de unidade, pelo culto à racionalidade e ao individuo auto-
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centrado. As diferenças, nesse sentido, teriam sido exterminadas pelas políticas de 

higienização da modernidade, não deixando abertura para a manifestação de qualquer tipo de 

alteridade (BAUMAN, 2005). Por outro lado, para Homi Bhabha, haveria um papel 

facilitador da contradição e da heterogeneidade na construção dos discursos e das práticas 

autoritárias que marcaram a modernidade ocidental e seus projetos de colonização. O autor 

afirma que a ambivalência sempre esteve presente na construção de estereótipos encabeçados 

pelas políticas higienistas, através de sentimentos como medo e desejo, prazer e desprazer, 

repulsa e fascinação (BHABHA, 2005). 

Comungando com Ianni, Huyssen (2002) afirma que é preciso considerar as profundas 

genealogias dos imaginários sociais e coletivos que inexoravelmente moldarão sua relação 

com o global, que, por sua vez, sempre emerge em algum lugar e instante específicos na 

história. É neste contexto que surge a relevância de trazer o Brasil e suas relações com Angola 

para o debate contemporâneo. Said (2008) comenta que, apesar de emancipadas, as nações 

africanas continuam, sob muitos aspectos, ―tão dominadas e dependentes quanto eram na 

época em que viviam governadas diretamente pelas potências europeias. (...) E assim, no final 

do século XX, o ciclo imperial do século passado parece se repetir em alguns aspectos‖ 

(p.51). Desta maneira, a literatura e não só, termina por apresentar outros caminhos possíveis 

para Angola. Caminhos que buscam desviar do neocolonialismo
22

 português e estadunidense e 

que apontam para o Brasil como modelo de uma modernidade alternativa.  

 

(...) Enquanto o termo neocolonial indica uma passagem, ele enfatiza a repetição com diferença, um 

ressurgimento do colonialismo sob outros disfarces. O termo neocolonialismo designa uma hegemonia 

geo-econômica , ao passo que o pós-colonial sutilmente desvia o foco de qualquer ideia de dominação 

contemporânea. A pós-independência, por outro lado, relembra toda uma história de resistência, abre o 

foco para o próprio estado-nação emergente e cria um espaço analítico para questões ―internas‖ 

explosivas como religião, gênero e orientação sexual - nenhuma delas pode ser entendida como 

epifenômenos do colonialismo ou do neocolonialismo (SHOHAT e STAM, 2006, p.77-78). 

 

Segundo Huyssen, um entendimento comparatista das sutis mudanças em longo prazo 

das culturas locais sob a égide da globalização e seus efeitos sobre mercados implica na 

construção de ferramentas diferentes, isto é, uma das tarefas é criar um conjunto alternativo 

de parâmetros conceituais, para que tais comparações dêem coerência a uma área que tende a 

se tornar amorfa ou permanecer simplesmente provinciana. Neste sentido, o foco deve dirigir-

se para as modernidades alternativas, com suas histórias profundas e contingências locais, que 

podem oferecer um modo de entender o presente global melhor que outras teorias. É este tipo 

                                                 
22

 A circulação dos estudos pós-coloniais sugere que neocolonialismo e Terceiro Mundo são categorias fora de 

moda e irrelevantes, todavia, reconheço que estes termos ainda permanecem sgnificativos em esferas políticas e 

econômicas amplas e, por isso, não me furtarei de fazer uso deles quando for pertinente. 
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de comparativismo que este estudo almeja. 

Tendo em vista isto, o modelo ocidental também terá que ser repensado se for para 

relacioná-lo ao desenvolvimento cultural em sociedades periféricas, pós-coloniais e pós-

comunistas. Costa (2006) sublinha que para as abordagens pós-coloniais os ventos 

cosmopolitas não devem partir de um único centro (neste caso, a Europa), nem tampouco de 

vários centros. Para o autor, o cosmopolitismo pós-colonial encontra-se associado à busca de 

uma perspectiva descentrada, a qual confere às experiências modernas periféricas uma 

importância singular. Deste modo, para este estudo, é basilar investigar os entremeios das 

fronteiras aparentes, pois é neste espaço em que se articulam a diferença, aberta e 

cosmopolita, em oposição à imagem de uma sociedade mundial monocêntrica, que culmina 

segundo Costa (2006), com a universalização das ―conquistas modernas‖, assim como 

propagam teóricos da modernidade como Habermas, Giddens e Beck.  

 

 

2.3. Descontruindo binarismos: a perspectiva dos estudos pós-coloniais 

e dos estudos culturais  

 

O objetivo desse tópico não é traçar uma genealogia dos estudos pós-coloniais e dos 

estudos culturais, mas discutir a importância de sua contribuição para as ciências sociais, 

como um todo, e para a sociologia, em particular. A ideia é fazer uso das reflexões de Costa 

(2006) para sublinhar alguns problemas levantados pelos estudos pós-coloniais (e culturais) 

para o campo da sociologia, não como elemento desestabilizador, mas, necessariamente, 

como um caminho possível para a meditação acerca de realidades sociais pós-coloniais e/ou 

pós-independentistas.  

Para Costa (2006), os estudos pós-coloniais não constituem propriamente uma matriz 

teórica. Trata-se de uma variedade de contribuições com orientações distintas, mas que 

apresentam como característica comum o esforço de esboçar, pelo método da desconstrução 

dos essencialismos, uma referência epistemológica crítica às concepções dominantes de 

modernidade. Iniciada por aqueles autores qualificados como intelectuais da diáspora negra 

ou migratória — fundamentalmente imigrantes oriundos de países pobres que vivem na 

Europa Ocidental e na América do Norte —, a perspectiva pós-colonial teve, primeiro na 

crítica literária, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, a partir dos anos 1980, suas 

áreas pioneiras de difusão. 
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No período pós-colonial e no quadro dos processos de globalização das últimas décadas do século XX, 

com o alargamento e aprofundamento das desigualdades tanto no Norte como no Sul, a mobilidade 

crescente das populações do Sul, especialmente em direcção ao Norte, e a diversificação étnica crescente 

das populações residentes nos países do Norte, a distinção entre os dois tipos de sociedades tornou-se 

cada vez mais difícil de manter. A partir da década de 1980, sobretudo, as abordagens das humanidades e 

das ciências sociais convergiram no domínio transdisciplinar dos estudos culturais para pensar a cultura 

como um fenómeno associado a reportórios de sentido ou de significado partilhados pelos membros de 

uma sociedade, mas também à diferenciação e hierarquização, no quadro de sociedades nacionais, de 

contextos locais ou de espaços transnacionais. A cultura tornou-se, assim, um conceito estratégico central 

para a definição de identidades e de alteridades no mundo contemporâneo, um recurso para a afirmação 

da diferença e da exigência do seu reconhecimento (Spivak, 1999) e um campo de lutas e de contradições 

(Souza Santos, 2006, p.2). 

 

Depois disso, expande-se geograficamente e para outras disciplinas, fazendo dos 

trabalhos de autores como Homi Bhabha, Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Stuart 

Hall e Paul Gilroy referências recorrentes em outros países dentro e fora da Europa. 

 

A abordagem pós-colonial constrói sobre a evidência - diga-se, trivializada pelos debates entre 

estruturalistas e pós-estruturalistas - de que toda enunciação vem de algum lugar, sua crítica ao processo 

de produção do conhecimento científico que, ao privilegiar modelos e conteúdos próprios àquilo que se 

definiu como a cultura nacional nos países europeus, reproduziria, em outros termos, a lógica da relação 

colonial. Tanto as experiências de minorias sociais quanto os processos de transformação ocorridos nas 

sociedades ―não ocidentais‖ continuariam sendo tratados a partir de suas relações de funcionalidade, 

semelhança ou divergência com aquilo que se definiu como centro. (COSTA, 2003, p.1) 

 

Para autores como Costa (2006) e Hamilton (1999), o ―pós‖ do pós-colonial não 

representa simplesmente um ―depois‖ no sentido cronológico linear, pois se conforma como 

uma operação de reconfiguração do e no campo discursivo, na qual as relações hierárquicas 

são significadas. O colonial, por sua vez, vai além do colonialismo e alude a situações de 

opressão diversas, sejam elas definidas a partir de fronteiras de gênero, étnicas ou raciais, 

como define Hall (2003). 

Deste modo, delimitar o campo teórico preciso no qual se inserem os estudos pós-

coloniais não é tarefa fácil. Para Costa, talvez não seja nem mesmo uma tarefa concretizável, 

uma vez que os estudos pós-coloniais buscam precisamente explorar as fronteiras, produzir, 

conforme quer Bhabha (2005), uma reflexão para além da teoria. Não obstante, é possível 

reconhecer a relação próxima entre os estudos pós-coloniais e pelo menos três correntes ou 

escolas contemporâneas. A primeira é o pós-estruturalismo e, especialmente, os trabalhos de 

Derrida e Foucault, com quem os estudos pós-coloniais aprenderam a articular o caráter 

discursivo do social. Todavia, faz-se fundamental endossar, a recepção do pós-estruturalismo 

não é a mesma que fazem autores como Lyotard e outros expoentes da corrente pós-moderna, 

segunda referência importante para os estudos pós-coloniais.  

 

A rigor, a abertura para o pós-modernismo varia muito, conforme a abordagem ou autor pós-colonial que 
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se tome. De forma geral, aceita-se falar da pós-modernidade, como condição, isto é, como categoria 

empírica que descreve o descentramento das narrativas e dos sujeitos contemporâneos. Recusa-se, 

contudo, o pósmodernismo como programa teórico e político, visto que, para o pós-colonialismo, a 

transformação social e o combate à opressão devem ocupar lugar central na agenda de investigação 

(Appiah 1992, Gilroy 1993: 107) (COSTA, 2003, p.2). 

 

Neste sentido, é interessante sublinhar que muito se associa pós-colianismo a pós-

modernismo. Todavia, é possível repensar esta associação direta e realocar o conceito, como 

faz Randeria (2007) quando desenvolve a ideia de ―modernidades entrelaçadas‖, Huyssen 

(2002) com suas as ―modernidades alternativas‖, Appadurai com a noção de ―modernidade 

ampla‖ ou Achugar (2009), com as ―modernidades alternativas‖ ou ―modernidade en ralenti‖. 

Estas são algumas da perspectivas que desenvolvo neste trabalho, no intento de compreender 

a complexa realidade angolana
23

. 

Para tanto, num primeiro momento, é fundamental retomar o livro clássico 

Orientalismo, de Said (2008). Esta obra é considerada o ―manifesto de fundação‖ do pós-

colonialismo (Conrad & Randeria apud Costa,2003). No livro, Said dá contornos a uma 

perspectiva que começara a ser delineada nos esforços pioneiros desenvolvidos por Fanon 

(1968), quando buscou descrever o mundo moderno visto pela perspectiva do negro e do 

colonizado. 

O orientalismo de que fala Said, caracteriza uma maneira particular de percepção da 

história moderna e que tem como ponto de partida o estabelecimento a priori de uma distinção 

binária entre ocidente e oriente, entendendo-se que cabe àquela parte que se auto-reapresenta 

como ocidente a tarefa de definir o que se entende por Oriente. O orientalismo constitui, 

assim, uma maneira de apreender o mundo, ao mesmo tempo em que se consolida, 

historicamente, a partir da produção de conhecimentos pautados por aquela distinção binária 

original. 

Para Said, o orientalismo caracteriza, assim, um modo estabelecido e institucionalizado 

de produção de representações sobre uma determinada região do mundo, o qual se alimenta se 

confirma e se atualiza por meio das próprias imagens e conhecimentos que (re) cria. Segundo 

Costa (2006), o oriente do Orientalismo, ainda que remeta, vagamente, a um lugar geográfico, 

expressa mais propriamente uma fronteira cultural e definidora de sentido entre um nós e um 

                                                 
23

 É preciso endossar que sustento a ideia de ―modernidade periférica‖ para pensar a realidade angolana, pois 

esta não se configura como um conceito engendrado a partir de um paradigma, linha teórica ou, até mesmo, um 

autor. A noção de ―modernidade periférica‖ surge aqui para dar conta de todas as possibilidades de modernidade 

desenvolvidas para contextos periféricos específicos. Uma vez que esta multiplicidade de olhares só enriquece e 

colabora para a compreensão da realidade social angolana, achei interessante não limitar o debate a um único 

conceito de modernidade. A ―modernidade periférica‖ catalisa todas estas perspectivas e termina por se 

apresentar como a melhor maneira visualizar a complexa e dinâmica realidade social de Angola. 
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eles, no interior de uma relação que produz e reproduz o outro como inferior, ao mesmo 

tempo em que permite definir o nós, o si mesmo, em oposição a este outro, ora representado 

como caricatura, ora como estereótipo e sempre como uma síntese aglutinadora de tudo aquilo 

que o nós não é e nem quer ser. 

Assim, cabe menção aos estudos culturais, sobretudo em sua versão britânica, 

desenvolvida principalmente no Birmingham University‘s Centre for Contemporary Studies. 

Talvez seja razoável dizer que a distinção entre estudos culturais, na versão britânica, e 

estudos pós-coloniais seja apenas cronológica. Afinal, desde que Stuart Hall, figura central 

dos estudos culturais britânicos, desloca sua atenção, a partir de meados dos anos 1980, das 

questões ligadas à classe e do marxismo para temas como racismo, etnicidades, gênero e 

identidades culturais, verifica-se uma convergência plena entre estudos pós-coloniais e 

estudos culturais. 

 

Os Estudos Culturais se estabelecem como o terreno por excelência tanto para o estudo quanto para o 

próprio desenrolar de transformações no âmbito de uma descentralização cultural e das políticas 

internacionais da teoria. Os EC trazem à tona um ponto de vista muito mais abrangente – sendo 

simultaneamente bem específico na sua historicidade, fazem convergir um instrumental teórico que tenta 

revelar a contemporaneidade de maneira desmistificadora e des-hierarquizada e estabelecer uma política 

da diferença que desafie a hegemonia nordocêntrica, redefina a modernidade a partir de novos termos, 

aponte alternativas para um padrão cultural baseado na cópia e na imitação e garanta voz a sujeitos que 

anteriormente não tiveram direito a voz (PRYSTHON, 2004, p.35). 

 

É neste instante que Hall (2000) busca radicalizar e aprofundar a proposta de Said, ao 

generalizar o caso do orientalismo, mostrando que a polaridade entre o Ocidente e o resto do 

mundo (West/Rest) encontra-se na base de constituição das ciências humanas e da sociologia, 

em particular. O ponto de partida de Hall (idem) é igualmente a noção de formação discursiva, 

derivada de Foucault. Tratado nesses termos, discurso não se confunde com ideologia, 

entendida como representação falseada ou falsificada do mundo. Não cabe, por isso, discutir o 

teor de verdade dos discursos, mas o contexto no qual os discursos são produzidos, qual seja, 

o ―regime de verdade‖ dentro do qual o discurso adquire significação, se constitui como 

plausível e assume eficácia prática. Esses regimes de verdade, ou na variação preferida por 

Hall, ―regimes de representação‖, não são fechados e mostram-se aptos a incorporar novos 

elementos na rede de significados que se reproduz, mantendo um núcleo original de sentidos, 

contudo, inalterado (Hall, 2000). 

Valendo-se da ideia de Said de que os discursos se servem de ―arquivos‖ ou fontes de 

conhecimento comum para se constituírem, Hall dá início a uma análise que procura 

problematizar o sujeito do iluminismo, um indivíduo centrado, unificado e dotado de razão e 

consciência. Prossegue seu estudo sublinhado o sujeito sociológico como fruto de um 
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processo de interação entre o ―eu‖ e a sociedade. E, finalmente, direciona sua análise ao 

sujeito pós-moderno, cuja identidade é fragmentária e encontra-se em constante mutação. 

Tendo em vista isto, Hall (2000) apresenta uma série de pressupostos que nos dão conta das 

novas formas de representação das sociedades atuais frente à ―modernidade‖ e como as 

identidades se modulam e se deslocam diante de suas nacionalidades e particularizações de 

tempo e espaço. A esse complexo de mudanças interacionais ele chama de ―globalização‖. 

Diante deste cenário, Hall (2000) sinaliza o alicerce dicotômico do pensamento iluminista, ao 

enumerar os principais recursos que, ao longo do processo de expansão colonial, vão nutrindo 

e constituindo o discurso ―Rest/West―, quais sejam: os conhecimentos clássicos, as fontes 

bíblicas e religiosas, as mitologias (o Eldorado, as lendas sexuais, etc.), além dos relatos de 

viajantes. A partir dessas fontes constituem-se as polaridades entre o ocidente – civilizado, 

adiantado, desenvolvido, bom - e o resto – selvagem, atrasado, subdesenvolvido, ruim. Uma 

vez constituídos, tais binarismos se tornam ferramentas para pensar e analisar a realidade. 

Hall investiga obras de autores fundadores das ciências humanas em meados do Século 

XVIII, mostrando como a polaridade West/Rest contemporânea do iluminismo se assenta na 

lógica interna destas. 

O discurso West/Rest, conforme Hall, não é dominante apenas no âmbito destes 

primeiros trabalhos nas ciências humanas, ele torna-se um dos fundamentos da sociologia 

moderna que toma os valores, normas sociais e estruturas sociais encontradas nas sociedades 

definidas como ocidentais como o parâmetro universal que define o que são sociedades 

modernas. Assim, sob a lente da sociologia, as especificidades das sociedades ―não 

ocidentais‖ passam a figurar como ausência e incompletude, em face do padrão moderno, 

depreendido exclusivamente daquelas sociedades que se definiu como ocidentais. Bons 

exemplos da incorporação pela sociologia moderna do binarismo West/Rest seriam, para Hall, 

categorias como patrimonialismo em Weber e modo de produção asiático, em Marx que, de 

formas distintas, fraseam o movimento interno de sociedades definidas como não ocidentais 

na gramática implicitamente comparativa que toma as sociedades européias como padrão 

(COSTA, 2003). 

 

A polaridade West/Rest encontra-se também na base da narrativa histórica adotada pelas ciências sociais 

modernas e pela sociologia em particular. Trata-se de uma grande narrativa centrada no Estado-nação 

―ocidental‖ e que reduz a história moderna a uma ocidentalização paulatina e heróica do mundo, sem 

levar em conta que, pelo menos desde a expansão colonial no Século XVI, diferentes ―temporalidades e 

historicidades foram irreversivel e violentamente juntadas‖ (Hall 1997a: 233 ss). Isso não significa 

naturalmente que o autor acredite na simetria de poder e em iguais possibilidades de influência mútua 

entre o ―ocidente‖ e o ―resto do mundo‖, implica, contudo, que as partes representadas como opostas e 

separadas, vale dizer, antinômicas, na verdade, se completam historica e semanticamente. (COSTA, 2003, 

p.5) 
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A metodologia da comparação implícita e o tipo de narrativa histórica da sociologia 

moderna fazem com que tudo o que é diverso no ―resto do mundo‖ seja decodificado como 

um ainda não existente, uma falta a ser compensada por meio da intervenção social cabível 

em cada contexto e em cada época histórica determinada: dominação colonial, ajuda ao 

desenvolvimento, intervenção humanitária, etc. Com isso, Hall não pretende naturalmente 

atribuir a responsabilidade pelos colonialismos e imperialismo às ciências sociais modernas. 

Mostra, contudo, como as disciplinas desse campo reproduzem a perspectiva colonial, ao 

alimentar e legitimar o modelo dominante de representação das relações entre a Europa e o 

resto do mundo. 

 

 

2.4. O lugar do colonizado no mundo moderno 

 

A desconstrução da dicotomia Rest/West passa, em primeiro lugar, pela reinterpretação 

da história moderna. Com efeito, a releitura pós-colonial da história moderna busca reinserir, 

reinscrever o colonizado na modernidade, não como o outro do ocidente, sinônimo do atraso, 

do tradicional, da falta, mas como parte constitutiva essencial daquilo que foi construído, 

discursivamente, como moderno (COSTA, 2003). Isto implica desconstruir a história 

hegemônica da modernidade, evidenciando as relações materiais e simbólicas entre o 

―ocidente‖ e o ―resto‖ do mundo, de sorte a mostrar que tais termos correspondem a 

construções mentais sem correspondência empírica imediata (AUGEL, 2007). 

A tentativa de dar plausibilidade à ideia de histórias que, a despeito de serem narradas 

como histórias nacionais, apresentam interpenetrações e se determinam mutuamente, toma 

corpo numa parte importante dos estudos e teorizações sobre modernidades locais, tanto na 

América Latina quanto em África. Esta linha de estudos está centrada na determinação de 

uma especificidade latente dessas nações: ser moderna periférica ou moderna tardia. Ambas as 

conceitualizações buscam explicar a natureza dessas modernidades locais baseadas em suas 

relações com a dependência colonial, ou então com a defasagem própria das realidades 

situadas fora do perímetro central (Achugar, 2009).  Em Angola, o encontro entre as tradições 

europeias e as tradições orais, por exemplo, configuram uma recriação cultural que está 

profundamente relacionada ao processo de hibridismo cultural. A saber, segundo Bhabha 

(2005), o hibridismo cultural se manifesta, dentre outras formas, na produção textual cada vez 
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mais mestiça, que se conforma como o espaço adequado para a pluralidade de sentidos. Esta 

dinâmica possibilita a incorporação de elementos da cultura portuguesa, assim como da 

brasileira, sem que, necessariamente, a produção literária angolana se torne cópia, pastiche, 

mas sim uma releitura, recriação. Para Achugar (2009), esta dinâmica híbrida lança as 

realidades sociais periféricas para longe, no tempo e no espaço, das realidades sociais 

europeias e norte-americana. Segundo o autor, a multitemporalidade sobre a qual se 

desenvolveu grande parte das modernidades locais nos impede de pensar o contexto sul-sul 

como um grande conjunto, no entanto, isso não nos impede de vislumbrar a heterogênea 

realidade histórico-cultural de países que partilham de uma matriz (neste caso, a colonização 

portuguesa) por um prisma único, que sinalize uma transversalidade horizontal que permita 

estabelecer alguns traços comuns, como a propensão à mudança, à aceitação do novo ou do 

diferente. 

É importante destacar que, ao enfatizar as interpenetrações e diferenciações nas histórias 

modernas, o autor não busca superlativizar as assimetrias de poder que marcam tal relação. 

Trata-se de contextualizar as transformações observadas num feixe de relações 

interdependentes entre as diferentes regiões do mundo, de forma a dar sentido às assimetrias e 

desigualdades construídas no interior da história moderna comum. Seguindo esta mesma 

perspectiva, Hall (2000) ventila que esse processo de entrelaçamento é crescente e 

irreversível, reverberando num quadro de ―identidades partilhadas‖. Isto implica na ideia de 

que, num momento histórico e social em que as culturas nacionais estão mais expostas a 

influências externas, torna-se cada vez mais difícil conservar as identidades culturais intactas 

e monolíticas ou impedir que estas sejam modificadas pelas relações promovidas por esta 

nova forma de apreensão do mundo.  

Neste sentido, a insistência na perspectiva de uma constituição entrelaçada da 

modernidade subjaz uma intenção clara: busca-se mostrar o problema epistemológico, o ponto 

cego que os ecos do binarismo West/Rest produzem nas diferentes disciplinas das ciências 

humanas (Costa, 2003). Isto quer dizer que quando se trata esse ―outro‖ do Ocidente, de 

forma evolucionista e hierárquica, como mera continuidade do progresso do mundo Europeu, 

disciplinas como a sociologia, acabam tomando por novos e decorrentes da globalização 

contemporânea processos como o adentramento das antigas colônias nas teias de pluralismo 

jurídico, dilapidação das soberanias nacionais, flexibilização do trabalho e hibridismo cultural 

Randeria apud Souza Santos (2006), todos eles, na verdade, fenômenos sociais íntimos das 

sociedades pós-coloniais.  

Comungando desta perspectiva entrecruzada, logo na introdução de ―O local da 
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cultura‖, Bhabha afirma que o tropo dos dias de hoje é colocar a questão da cultura na esfera 

do além, em que se vive ―nas fronteiras do ‗presente‘, para as quais não parece haver nome 

próprio além do atual e controvertido deslizamento do prefixo ―pós‖(Bhabha, 2005, p.19). A 

esfera do além não indica uma superação do passado ou uma escalada rumo ao futuro, mas 

um lugar e um instante de trânsito, um processo contínuo que produz incessantemente as 

peças do jogo entre graus e intensidades, de hibridismo, negociação e artificialidade. Assim, 

Bhabha começa a lançar luz sobre a noção de in-between, o ‗entrelugar‘ da cultura, ponto que 

estaria precisamente nessas fronteiras e que ao mesmo tempo articularia as temporalidades e 

as espacialidades do contemporâneo: tempos e espaços múltipos e diversos, nos quais vão se 

confrontar permanentemente presente e passado, modernização e tradição, natureza e cultura, 

e nos quais vão sendo desafiadas ―as expectativas normativas de desenvolvimento e 

progresso‖ (IDEM, p.21). Estes aspectos estão intimamente relacionados com a construção de 

estereótipos tão difundidos sobre África, de um modo geral, e acerca dos homens e das 

mulheres negras. Segundo Homi Bhabha, o processo de ambivalência é central para a 

construção do estereótipo. Para o autor, os estereótipos possuem duas funções: a produção de 

fobia e de fetiche. Em linhas gerais, ele propõe uma leitura do estereótipo em termos de 

fetichismo. Substituindo o papel da castração do pênis, identificado por Freud, pela noção de 

diferença cultural, étnica e de raça, Bhabha afirma que o estereótipo acede às fantasias mais 

selvagens do colonizador. Quer dizer, esse Outro estereotipado revela algo da ―fantasia‖ 

enquanto desejo e defesa: 

 

O fetiche ou o estereotipo dá acesso a uma ―identidade‖ baseada tanto na dominação e no prazer quanto 

na ansiedade e na defesa, pois é uma forma de crença múltipla e contraditória em seu reconhecimento da 

diferença e recusa da mesma. Esse conflito entre prazer/desprazer, dominação/defesa, 

conhecimento/recusa, ausência/presença, tem uma significação fundamental para o discurso colonial. Isto 

porque a cena do fetichismo é também a cena da reativação e repetição da fantasia primária – o desejo do 

sujeito por uma origem pura que é sempre ameaçada por sua divisão, pois o sujeito deve ser dotado de 

gênero pra ser engendrado, para ser falado (p.116-117).  

 

Selvageria, Bárbarie, sexualidade proeminente, vigor e virilidade são desdobramentos 

de alguns dos pilares da modernidade Ocidental, a saber: a dialética da dependência cultural, 

distinção entre original e cópia, oposição entre tradição e novidade, progresso e atraso, 

natureza e tecnologia.  

O conceito de entre-lugar vai ser particularmente relevante para entender o que acontece 

na contemporaneidade periférica, até porque, em certa medida, ela surge dos embates vividos 

nas margens dos cânones culturais. Prysthon (2002b) sublinha que, embora a ideia de periferia 

sugira uma centralidade já proclamada como obsoleta ao mesmo tempo a cultura periférica 
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emerge no contemporâneo como instrumental principal de desestabilização desse centro. Para 

Santiago (1982), o entre-lugar constitui a desconstrução da hierarquia colonizado-colonizador. 

Paradoxalmente, para o autor, o texto descolonizado da cultura dominada acaba por ser mais 

rico (não do ponto de vista da economia interna da obra) ―por conter em si uma representação 

do texto dominante e uma resposta a esta representação no próprio nível da fabulação‖ 

(IDEM, 1982, p.23), resposta que passa a ser um padrão de aferição cultural da universalidade 

tão eficaz quanto os já conhecidos e catalogados.O entre-lugar seria, portanto, um espaço-

tempo em essência periférico, seria o palco por excelência para encenar os múltiplos embates 

político-culturais da contemporaneidade.  

O conceito de modernidades alternativas proposto por Huyssen é relevante para o 

debate sobre as culturas periféricas justamente porque oferece um mundo de possíveis para a 

incessante busca de ―identidade‖ na periferia mundial. Tanto as concepções estritamente 

estéticas e estilísticas como as teorias mais globalizantes e completas do panorama social e 

cultural da contemporaneidade trazem a ideia de descentramento no seu bojo. Ora, a 

dualidade margens-centro sempre foi um dos principais componentes da identidade periférica 

e a quebra (ou mesmo apenas a aparente quebra) desta dualidade coincide com a emergência 

do questionamento deste tipo de dicotomia pela cultura, arte e teoria dos países ditos 

subdesenvolvidos. Prysthon (2002b) ventila que para essas regiões, principalmente como 

construção simbólica em permanente intercâmbio com o Ocidente, é inquestionável a 

importância e a recorrência a termos como metrópole, cópia, simulacro, deslocamento, nação, 

alteridade. Presenças por vezes incômodas que o pensamento pós-moderno propôs-se a 

desafiar, e que a teoria periférica também tem desconstruído através de uma crítica às formas 

mais tradicionais de se colocar teoricamente o problema da ―diferença‖. 

Um viés que se caracteriza pela utilização positiva do termo híbrido e suas derivações: 

as identidades periféricas vão sendo definidas e discutidas por meio da noção de hibridismo. 

Prysthon (op.cit) sinaliza que no século XIX, híbrido, hibridismo e hibridização eram palavras 

e noções exclusivamente circunscritas ao âmbito da biologia e da antropologia e carregadas de 

um sentido extremamente negativo. No final do século XX, tais conceitos e ideias passaram a 

ocupar mais espaço no seio das Ciências Humanas, Letras e Estudos Culturais. Um relevo que 

atinge seu ápice nos estudos pós-coloniais, embora algumas das primeiras áreas (além da 

biologia e antropologia) a focalizarem o hibridismo tenham sido a Filologia e a Lingüística
24

.  

Se o entre-lugar e o híbrido são conceitos que recolocam o problema das culturas 
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 Primeiro superficialmente no século XIX, e, depois, com mais profundidade e especificidade na obra de 

Bakhtin (Young, 1995, p.6-20). 
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periféricas no âmbito teórico, o multiculturalismo (tal como delineado a partir da década de 

1980) vai ser a concretização de alguns dos componentes desses conceitos no território da 

produção cultural propriamente dita. O multiculturalismo poderia ser brevemente definido 

como o momento em que a cultura periférica não apenas passa a ser percebida pela cultura 

central, como passa a ser consumida na metrópole, o ponto em que a diferença cultural passa 

a ser encarada como estratégia de marketing. A ―diferença‖ torna-se ponto de partida para a 

integração ao modelo capitalista global, especialmente em relação aos bens culturais. 

William Rowe e Vivian Schelling constatam que: 

 

Todos os significados estão disponíveis e transferíveis, de Mozart à música folclórica boliviana, de Dallas 

às telenovelas brasileiras, de hambúrgueres a tacos. A tendência de produtos de diferentes ambientes 

culturais se mes cla rem numa escala global está acelerando enquanto o século caminha para o fim (Rowe 

e Schelling, 1992, p.1). 

 

A existência de bolsões de ―Terceiro Mundo‖ no ―Primeiro Mundo‖ e seu contrário, o 

―Primeiro Mundo‖ no ―Terceiro Mundo‖, são apenas a confirmação da ideia do espaço 

híbrido, como também uma condição sine qua non do capitalismo transnacional e o sinal de 

que o mundo somente está cada vez mais parecido na sua diversidade. Justamente no espaço 

intersticial, no fluido território intermediário, nessa zona de negociação entre ―mundos‖, é que 

está localizado o arcabouço cultural que serve de objeto para a teoria pós-colonial e o 

instrumental teórico para analisá-lo (PRYSTHON, 2004, p.37). Para a autora, a crítica 

formada a partir de um discurso de dominação ocupa um espaço que não está nem dentro nem 

fora da história do domínio ocidental, mas numa relação tangencial com ele. É o que Homi 

Bhabha (2005) chama de in-between, como já foi discutido anteriormente, ou o que Gayatri 

Chakravorty Spivak denomina catacrese. 

 

O lugar do periférico na configuração da cultura contemporânea e na crítica, análise e teoria dessa cultura, 

portanto, está muito diferenciado em contraste com as disciplinas mais tradicionais. É um ponto de 

observação privilegiado no sentido da multiplicidade desse espaço intermediário. Mesmo que tantas 

outras teorias e estéticas já houvessem problematizado conceitos como representação, identidade, 

outridade, hibridismo, colonização, Ocidente, Oriente; com os Estudos Culturais e com o pós-

colonialismo esses elementos são colocados num marco de referências que, ao invés de simplesmente 

inverter ou descartar termos e hierarquias, vai questioná-los na sua essência e na sua malha de 

interrelações, vai pensar as condições de possibilidade, continuidade e utilidade da sua construção 

(Prysthon, 2004, p.37). 

  

A pós-colonialidade representa uma resposta a uma necessidade genuína: a necessidade 

de superar a crise de entendimento produzida pela inabilidade das velhas categorias em dar 

conta do mundo (DIRLIK, 1994) Sendo assim, segundo Costa (2006), compondo a escola dos 

estudos pós-coloniais, Homi Bhabha tem contribuído substantivamente para a teoria social 



Modernidade e Pós-Colonialismos : A Travessia Angolana 78 

 

contemporânea, no seu questionamento sobre noções totalizadoras que teriam mapeado o 

pensamento moderno dominante, tais como as idéias de ―identidade‖ e ―nação‖. Junto a ele, 

autores como Frantz Fanon e Edward Said argumentam, de maneira geral, que as sociedades 

―periféricas‖ ou ―ex-colônias‖, bem como as reivindicações e experiências vivenciadas por 

minorias sociais nos processos de migração, continuam sendo tratadas a partir de suas 

relações de funcionalidade, semelhança ou divergência com aquilo que se definiu como 

―centro‖. Ainda são um ―Outro‖, como diria Derrida. 

 Dessa forma, para Prysthon (2002b), os estudos pós-coloniais (assim como os estudos 

culturais) são fundamentais para o debate sobre as culturas periféricas justamente porque 

oferece alternativas para a incessante busca de ―identidade‖ na periferia mundial. Tanto as 

concepções estritamente estéticas e estilísticas como as teorias mais globalizantes e completas 

do panorama social e cultural contemporâneo trazem a idéia de descentramento no seu bojo. A 

dialética moderna do fora e do dentro foi substituída por um jogo de graus e de intensidades, 

de hibridismo, e de artificialidade (HARDT, 2000, p.359). Ainda para Prysthon, a cultura 

contemporânea compõe a operacionalização do jogo (e não só a cultura, como também a 

política e a economia).  

 

 

2.6. O caso da literatura angolana: diálogos intertextuais 

 

De acordo com discutido acima, torna-se mais fácil entender a importância do fazer 

literário para o posicionamento dos países africanos de língua portuguesa diante das 

mudanças sociais que se desenhavam desde o fim da II Guerra mundial. Do ponto de vista da 

sua gênese, as literaturas na África colonizada por Portugal conformaram-se, enquanto 

sistemas, em meados do século XX. Em Angola, segundo Abdala Junior (2004), os escritores 

operaram um movimento de afirmação nacional importante para este processo, em que 

procuraram afastar-se da Pátria, identificada com o poder colonial português, construindo 

simbolicamente a Mátria (mamãe - África), saudada em muitos poemas. Para tanto, valeram-

se também de repertórios literários modernistas e românticos da Fátria (irmã) brasileira, 

época de afirmação nacional.  

Nas formulações híbridas desse contexto literário, é possível desvelar - com 

profundidade - modos de representar e atuar no mundo social, assim, o cenário literário 

africano de expressão portuguesa conforma-se como um instigante universo de reflexões. Para 

Chaves (2005), ao reescrever e remitificar o passado estes escritores constróem uma estratégia 
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estético-ideológica que tem em vista protestar contra as distorções, mistificações e exotismos 

executados pelos inventores colonialistas da África e, em grande medida, assimilados pelo 

resto do Ocidente. Além do mais, a remitificação é componente do neo-tradicionalismo, que 

caracteriza aspectos importantes da condição pós-colonial. O passado recente, assim como o 

presente e o futuro da nação angolana constituem um espaço temporal, geográfico, social, 

político e cultural sem definições restritas. Para Macedo (2005), o romance é como a própria 

pós-colonialidade, ou seja, sem encerramento definitivo. Nesta senda, Bhabha (2005) afirma 

que ―cada vez mais, as culturas nacionais estão sendo produzidas a partir da perspectiva de 

minorias destituídas‖ (p.25).  

Dado este panorama,escolhi por analisar a obra do escritor angolano Ondjaki, haja vista 

que dentre os diversos países africanos, é com Angola que o Brasil mantém relações intensas 

e há mais tempo. Tendo em vista isto, surge a primeira contribuição deste estudo, que se 

refere à discussão sobre como o a cultura brasileira termina por influenciar na construção do 

sentido de modernidade na obra de Ondjaki. Segundo Francisco Soares, escritor angolano: 

 

(...) com o início da luta armada pela independência nacional, os nacionalistas angolanos tiveram no 

Brasil um país de exílio e algum apoio. Os escritores nacionalistas inspiravam-se em parte na literatura 

brasileira, sobretudo no regionalismo nordestino e no modernismo, tornando-se nomes canônicos os de 

Jorge de Lima, Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Jorge Amado, entre outros (SOARES, 

2005, p.7).  

 

Conhecer Angola não é só abrir os olhos para as matrizes que compõe um traço 

distintivo da sociedade brasileira, mas também atualizar essas relações sociais, culturais e 

econômicas, isto é, colocá-las no plano de um presente moldado pela vontade de assegurar-lhe 

o lugar devido, ao que até então tem ficado no âmbito do exótico ou pitoresco. Somam-se a 

isso, outras questões importantes, que se referem a um lado mais abstruso dessas relações de 

diálogo e interlocução com o Brasil. Esses questionamentos ventilam a assimetria das 

relações de poder, econômicas e culturais entre os dois países. Tendo em vista isso, estes 

aspectos serão discutidos com mais substrato e ênfase no decorrer da pesquisa. 

Diante disto, uma importante nuance assinalada por Huyssen (2002), e que respalda e 

embasa os rumos deste estudo, diz respeito à imbricação entre literatura e globalização. 

Segundo o autor, as dimensões culturais num contexto global permanecem mal-entendidas, 

uma vez que a cultura ―autêntica‖ – principalmente se observada por um prisma antropológico 

– é entendida como produto comungado subjetivamente por um determinado grupo social. 

Esta esfera local que envolve a cultura a opõe diametralmente aos processos econômicos e 

tecnológicos, que são vistos como universais. Neste sentido, a dicotomia local-global irrompe 
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como tão homogeneizadora e verticalizadora quanto à homogeneização do global a que ela se 

objeta. Assim, ter uma cultura global como objeto de estudo seria reproduzir uma reificação 

que se encontra encastelada não só nos estudos culturais estadunidenses, mas também nas 

ciências sociais, uma vez que estas últimas adquiriram seu formato institucional depois da 

Segunda Guerra Mundial, refletindo, ainda, a hegemonia inconteste da teoria da 

modernização. Para Costa (2006), assim, ―as ciências sociais passaram a estudar as diferentes 

sociedades nacionais a partir de uma escala de modernidade, cujas graduações são definidas 

pelo nível de semelhança com as chamadas sociedades do Atlântico Norte: quanto mais 

semelhantes, mais modernas‖ (p.15). 

Para o autor, categorias, métodos e indicadores constituídos sob essa lente teórico-

institucional vão perdendo plausibilidade analítica, na medida em que os processos sociais se 

desprendem mais e mais dos limites nacionais e a gama de padrões de modernização se torna, 

empiricamente, iniludível. Sendo assim, este estudo procura libertar-se de quaisquer vínculos 

congênitos entre as ciências sociais, as sociedades nacionais e o modelo societário europeu, 

trazendo para o debate contribuições interdisciplinares que lidem com modernidades 

alternativas e que se voltem para um esforço comparativo. 

Em consonância com isto, é interessante notar que nesta terceira década da 

independência angolana, verifica-se uma crescente miscelânea de escritores, que não estão 

mais alinhados em escolas literárias, projetos de classe, afirmação de alguma ascendência 

europeia ou sob a égide de movimentações politicamente engajadas. Esta falta de limites 

restritivos e formais atribui-se ao estado da pós-colonialidade, como um processo de abrir 

novos espaços, de gerar novas estruturas desterritorializadas, transnacionais, translinguísticas 

e, como conseqüência, transculturais (Bhabha, 2005). Seguindo estas pistas, Mata (2001) 

afirma: 

 

Uma das marcas mais intrigantes, diria até mais emblemáticas, das actuais literaturas africanas de língua 

portuguesa, e da angolana particularmente, é o larvar trabalho de desconstrução (temática, discursiva e 

ideológica) e simultânea reconstituição do discurso sobre o corpo da nação, a partir de identidades da 

margem e consequente desestabilização do ―local da cultura‖ (eregido como) nacional pelo discurso 

(literário) anti-colonial. (MATA, 2001) 

 

Ainda para Mata (2001), tendo sido a literatura um dos veículos de afirmação nacional, 

o nacionalismo que se projetou na literatura utilizara signos e símbolos. Alguns arbitrários, 

embora decorrentes de um conhecimento empírico (como os elementos da Natureza), outros 

sugeridos da situação socioeconômica prevalecente estes elementos apontaram num sentido 

de construir a ideia de um corpo uno e coeso, o núcleo simbólico nacional, em que a 
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identificação se processava através da afetividade ideológica e não propriamente cultural, ou 

através de fragmentos, eventos e objetos que emergiam como metáforas do cotidiano. 

Segundo Candido (2006), para a sociologia moderna interessa analisar os tipos de 

relações e os aspectos estruturais ligados à vida artística, como causa ou conseqüência. Para o 

autor existem quatro momentos da produção artística, que devem ser investigados pelo 

sociólogo: a) o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-se segundo os 

padrões de sua época, b) escolhe certos temas, c) usa certas formas e d) a síntese resultante 

age sobre o meio. Neste sentido, não convém separar a repercussão da obra da sua elaboração. 

Compreender a forma e os elementos estéticos que pairam na obra pode revelar nuances 

importantes acerca do contexto social de inserção da obra e do artista. 

É neste momento que o peso das intersecções culturais entre os dois lados do Atlântico 

(Brasil e Angola) ganha relevo, uma vez que desde os seus idos, a história de Angola 

demonstra sua relação com o ambiente cultural que dava lastro às campanhas no terreno do 

concreto. De maneira sucinta, pode-se depreender que a relação história/ficção constitui a 

base do discurso literário angolano que emerge de situações conflituais em processo de 

autonomização - político, cultural, social (MATA, 2002, p.223). Esse fato decorre da 

necessidade de criar a história do país a partir da literatura. Deste modo, é possível perceber 

que há no discurso das obras discutidas, um percurso que comunga dos ecos da colonização, 

tanto do ponto de vista estético quanto sociológico e histórico-ideológico. Todavia, não há 

mais a coesão de outrora, em que a palavra literária era subsidiária da ação contestatória 

(MATA, 2002, p.13) 

Neste bojo, a análise pós-colonialista destes textos traz subjacente um importante 

elemento de questionamento e crítica dos currículos pautados numa ideia de cânone ocidental. 

Desta maneira, creio que à análise sociológica de sociedades do eixo sul-sul não pode se 

apartar desta crítica, uma vez que dentro da história do pensamento eurocêntrico, a elaboração 

de uma ideia sobre África não se deu de forma neutra, mas sim aliada à conjuntura histórica e 

política em que irrompe este pensamento. Assim, é preciso considerar que diversas 

elaborações conceituais apontam a África como apolítica, sem lei, sem história, exótica, 

ingênua e com a identidade caracterizada por aspectos biológicos. Tais visões e cosmogonias 

são hoje questionadas por pensadores importantes, a saber: Bhabha (2005), Mbembe (2005), 

Boaventura Santos (2006), Macamo (2002) e Sérgio Costa (2006). Tendo em vista isto, o 

modelo ocidental também terá que ser repensado, caso pretendamos relacioná-lo ao 

desenvolvimento cultural em sociedades periféricas, pós-coloniais e pós-comunistas.   

Por fim, a ideia norteadora proposta aqui é mobilizar algumas contribuições de outras 
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vertentes teóricas para pensar a irradiação e consolidação de uma modernidade periférica em 

países que viveram durante muitos anos sob a égide do poder colonial. É importante endossar 

que este aporte ganhará contornos mais densos durante a análise da obra de Ondjaki, mais a 

diante. Comungo com Costa (2006), quando o autor defende que a sociologia pode investigar 

o hibridismo como discurso dos atores, na medida em que tal discurso, sob determinadas 

circunstâncias, introduz a dúvida onde pairam certezas essencialistas e empoderamento das 

minorias culturais. Não é o caso, aqui, portanto, de confrontar ―estilos teóricos‖ ou 

epistemologias, mas de destacar alguns pontos de tangenciamento e possibilidades de 

tradução. Deste modo, a contribuição da teoria pós-colonial e dos estudos culturais surge 

como importante marco analítico que permite estudar a relação entre sujeito e discurso, 

identificando o espaço de criatividade do sujeito. Essa contribuição dos estudos pós-coloniais 

permanece ímpar e, seguramente, ajuda as ciências sociais a superar uma crise que, por vezes, 

parece incontornável. 
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CAPÍTULO 3 

LITERATURA E CINEMA: SINERGIA ENTRE LINGUAGENS 

 

O conto é como a fotografia. O romance como o cinema. 

(Julio Cortázar) 

 

O que interessa é a criação. A linguagem estabelecida, em 

qualquer arte, cansa. (Glauber Rocha) 

 

 

Atualmente, mesmo os países periféricos, do chamado Terceiro Mundo, adentram 

paulatinamente na política da globalização que rege os intercâmbios financeiros mundiais. 

Aprisionados a uma economia interplanetária e multinacional, esses países se tornaram cada 

vez mais dependentes das grandes potências. Segundo Tindó Secco (2008), com a chamada 

―crise das utopias‖, há um apagamento dos antigos paradigmas ideológicos ou, como diriam 

alguns pensadores pós-modernistas, a queda das metanarrativas. As figuras dos líderes 

revolucionários tornaram-se esmaecidas.  

 

Entretanto, a América Latina e a África, com suas múltiplas faces culturais, prenhes de tradições e mitos, 

podem impor suas respectivas presenças no cenário mundial, desde que resgatem suas diferenças, 

empreendendo uma luta, através das palavras e ações, contra alguns cânones globais impostos pelo 

neoliberalismo e pelo campo cultural (TINDÓ SECCO, 2008, p.46). 

 

Tanto Bhabha (2005) quanto Said (2008) defendem que identidades puras não existem e 

que, por tal razão, preconizam uma valorização das heterogeneidades, do contato intercultural, 

do diálogo das diferenças, das interlocuções
25

, a volta da crítica ao passado. Deste modo, a 

diferença não pode ser tratada como elemento monológico ou exótico, mas deve ser pensado 

de modo dialógico
26

. Para Tindó Secco (2008), o caso africano e latino-americano se 

constituem de pluralismos culturais que devem ser respeitados e concebidos sempre de forma 

interativa. Dentro deste cenário, Bhabha e Said propõem uma nova eticidade política a ser 

engendrada pelo viés do multiculturalismo
27

 para que para que tanto África como a América 

Latina se reconstruam e afirmem, pelo jogo entre presente-passado-futuro, as especificidades 

múltiplas de seus respectivos imaginários sociais mesclados pelo contato, através dos séculos, 

com diversas culturas. Essa nova eticidade, diria Tindó Secco (2008), pode ser alcançada por 

intermédio da literatura e, em especial de um discurso que, de forma crítica, recupere as raízes 

                                                 
25

 Por este motivo que as ideias de diálogo e interlocução surgem já no título desta dissertação. 
26

 Este conceito será mobilizado durante a análise das obras literárias de Ondjaki. 
27

 Entenda-se aqui multiculturalismo de maneira estrita, não como o paradigma direitista surgido nos Estados 

Unidos da América do Norte, nos anos 1980. 
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socioculturais de cada povo.
28

 

Tendo em vista isso, o texto oral nas sociedades tradicionais em África configura um 

dos pilares onde se apóiam valores, crenças e imaginários transmitidos de geração em 

geração. Os provérbios em línguas nacionais, as pequenas histórias, as fábulas, os ditos 

populares ventilam ares de respeito à moral e a ética de culturas ancestrais. Segundo Duarte 

(2009), a tradição oral é fonte preciosa, oferecendo dados de um registro de memória, livre 

dos ditames oficiais, que, muitas vezes, tentam impedir que se faça história, atribuindo-lhe o 

papel secundário de mero compêndio de instruções, tentando sufocar o espírito crítico que 

norteia a investigação histórica. O texto oral, ainda para Duarte, afigura-se como um relicário 

em que uma das mais genuínas expressões do povo encontra guarida
29

. Assim, os missossos, 

as makas, os mi-sendus, os jisabus, os mi-imbu, os ji-nongongos e as atualíssimas estigas de 

Angola
30

 são transmitidas através da contação de histórias exercidas pelos mais velhos e pelos 

griots (IDEM, 2009, p.183). Segundo Padilha (2007), a carga simbólica de uma cultura 

tradicional serve para a manutenção e resistência desta cultura ao impacto daquela outra que 

lhe foi imposta pelo dominador branco-europeu e que tem na letra a sua mais forte aliada. 

Para a autora, a milenar arte da oralidade difunde as vozes ancestrais, procura manter a união 

do grupo, fazendo-se, por isso, um exercício de sabedoria. (idem, 2007, p.35). 

No entanto, a passagem do tempo é fugaz. Neste momento de transições aceleradas e de 

globalização, em que hábitos (e habitus) são conflitados e rompem-se, a emergência da 

afirmação, ou como diria Duarte (2009), da confirmação da identidade torna-se, mais do que 

nunca, imperativa. As encruzilhadas propostas pelas várias modernidades e entre outras 

paixões levam a refletir sobre os efeitos destas mudanças. Neste contexto de transformações 

profundas, a literatura surge como a possibilidade de registrar, documentar uma história que 

corre num lusco-fusco. Porém, esta documentação literária (e não só) dá-se por meio das 

línguas europeias, o que para muitos pesquisadores que se consideram ―africanistas‖ constitui 

um problema, isto é, a reprodução do poder colonial e o apagamento das culturas primárias.  

Chabal (1994) apud Queiroz (2009) ventila que as línguas europeias se tornam parte das 

culturas africanas e que continuarão a florescer enquanto literatura, mesmo que surjam muitas 

                                                 
28

 Diante desta assertiva, eu acrescentaria o cinema documental e o cinema de ficção num segundo momento, a 

música num terceiro momento e, por último, o teatro e as artes visuais. 
29

 Este dado pode ser remetido para diversas sociedades periféricas, pois não é uma especificidade 

―idiossincrática‖ (como gostam de ressaltar os multiculturalistas dos estudos culturais americanos) das culturas 

em África. Eu mesma, nascida e criada numa metrópole periférica como o Recife, experencio estas trocas 

culturais simbólicas com certa constância. Até hoje, tão ternos e intensos são os momentos em que minha avó, 

conhecida como vovó Vaviva, senta à varanda para me contar histórias, mitos e lendas vivenciados em sua 

infância e adolescência na cidade de Lajes, sertão do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. 
30

 Para maiores informações ver em Héli Châtelin, Grammatica elementar do Kimbundu ou lingua de Angola. 
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outras literaturas em línguas africanas. Para o autor, tal como aconteceu na América Latina, 

Índia e outros países, as línguas europeias serão apropriadas pelas culturas locais e 

remodeladas com intuito de servirem a necessidades culturais e linguísticas locais. Assim, é 

de esperar que um século e meio do início das independências em países periféricos a língua 

europeia seja tão importante na literatura africana como é atualmente na literatura latino-

americana (CHABAL, 1994, apud QUEIROZ, 2009 p.18). Ainda para Ondjaki, essa língua 

portuguesa ressignificada, somente trinco e cinco anos após a independência já tem um papel 

importante nas ruas e na literatura:  

 

Que há um grande êxodo, há uma grande fuga do campo para a cidade por causa da guerra. A população 

procura Luanda porque é o sítio seguro onde está o presidente, onde estão as elites. Essas pessoas vêm e 

chegam em condições de pobreza, de descontextualização social, e muitos não vão pra a escola. Então o 

português que falam hoje é o resultado do pouco que se lembram quando eram crianças das suas línguas 

locais, com umas pipocas do português que vão apanhando na cidade pra desenroscar, pra trabalhar. 

Claro, dá uma língua um pouco, dá uma língua de improviso quase.Bom, então dá uma língua portuguesa 

que é uma nova língua portuguesa, e sim, é língua portuguesa, é, está nos livros, é a língua que está sendo 

usada na rua todos os dias. Uma língua mais limitada, uma linguagem mais limitada do ponto de vista da 

diversidade ou até do número de palavras, é uma língua prática para se usar no dia-a-dia, com muitos 

atalhos, não é. Que a língua portuguesa quando é bem falada, nós sabemos, é uma língua de coisas 

rebuscadas, de retoques, de adjetivos, cumprimento direto, cumprimento indireto e depois, puxa não sei 

quem... Mas você não precisa disso tudo para estar na rua, quer fazer um negócio, "quanto é que custa?", 

―tanto‖, e vai pelos atalhos. Eu acho que essa é também a língua que se fala hoje em Luanda, é resultado 

também já de muitos atalhos lingüísticos. Eu vim daqui, queria ir pra aqui, eu não preciso de cinco anos 

de estudo na escola de língua portuguesa, eu vou já dizer isto, e diz e pronto. Muitos não passaram pelas 

escolas. Essa é também uma constância nítida da guerra (ONDJAKI, 2008)
31

. 

 

Esta subversão dos códigos da língua do colonizador pela interferência das línguas 

nacionais, do contexto histórico (como no caso da guerra, em Angola), por imposições 

institucionais (a oficialização da língua portuguesa pelo MPLA), bem como a frequente 

utilização dos recursos da oralidade na elaboração do texto escrito e falado no cotidiano torna-

se uma característica fulcral na literatura angolana contemporânea. Muito embora não 

constitua objeto direto desta pesquisa, este tema surge de maneira transversal, reforçando as 

premissas metodológicas da sociologia da literatura, de que as relações entre o texto e o 

contexto social são fundamentais para a compreensão da obra literária, da agencia e da 

estrutura social. 

Sendo assim, surge o mote deste capítulo: trazer à tona mudanças sociais que tiveram 

início nas grandes metrópoles da Europa e dos Estados Unidos e que, de maneira contundente, 

reverberaram nas sensorialidades humanas, gerando perplexidade diante de alguns valores 

veiculados pela modernidade nos países periféricos. A literatura, o cinema e os meios de 

                                                 
31

 Todas as entrevistas de Ondjaki utilizadas neste trabalho são inéditas. Concedidas especialmente para esta 

dissertação. 
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comunicação de massa, de um modo geral, não passaram incólumes por estas transformações 

e, de vários modos, sinalizam os impactos e os contornos da irradiação da modernidade 

periférica nestes países.  

 

A transmutação do velho mundo no ―admirável mundo novo‖, de que falou Aldous Huxley (1894-1963), 

palco de mudanças radicais em todos os segmentos, a emergência das literaturas dos países chamados 

terceiro-mundistas, o processo rápido e definitivo de visibilidade das ditas minorias, a queda de impérios 

e a revisão geral dos valores estabelecidos, tudo somado ao processo de globalização que se aproxima, 

reduzindo tempo e distância, a concretização da ―aldeia global‖ de que falava Marshall MacLuhan (1911-

1980), inaugurou uma nova ordem em que a explicação pura e simples diz pouco. Urge uma pesquisa 

acurada, uma análise arguta, um confronto de dados. A abertura para a mudança, para a novidade, somada 

ao questionamento crescente do dejá vu, permite uma leitura desveladora e atualizada do real, 

aproximando da real situação vivida em países de que antes a divulgação beirava o superficial, como os 

da África lusófona, por exemplo, protegidos ou, melhor dizendo com a imagem esfumada pelo manto da 

colonização portuguesa (DUARTE, 2009, p.182). 

 

A literatura é parte integrante de um sistema cultural mais amplo, em que se estabelece 

uma gama de relações com outras manifestações artísticas e midiáticas. A pluralidade de 

meios e a hibridação de linguagens exigem um leitor que não se atenha à noção de littera, isto 

é, a letra escrita, mas que esteja disponível para apreender a diversidade de suportes pelos 

quais a literatura circula, assim como as interferências e bricolagens com outras artes. Vale 

ressaltar que esta não é uma perspectiva nova, cabendo lembrar os livros manuscritos 

medievais, que associavam texto, e ilustração (iluminura), ou, ainda antes, o hiporquema 

grego, que combinava poesia e dança (Camargo, 2003). Este capítulo procura examinar uma 

dessas relações, a da literatura, especialmente a narrativa (não no sentido estreito do termo, 

pois aqui há referência também às anti-narrativas), com o audiovisual contemporâneo (dando 

ênfase especial ao cinema, mas fotografia, quadrinhos e artes plásticas também serão 

mencionados). Tais interferências e contágios, no cenário atual, forjam exemplos 

emblemáticos de como a criação literária contemporânea em prosa não mais obedece à 

maneira clássica de se contar uma história.  

Benjamin (1987a) sinalizou como estas mudanças podem ser representativas das 

transformações do mundo social, quando desenhou o percurso da narrativa desde os seus idos 

até o advento da modernidade. A narrativa (cujo primeiro modelo seria o conto de fadas) é a 

demonstração de um trabalho artesanal que se realiza sobre a matéria-prima da experiência. 

Na narrativa se encontra certa exemplaridade, uma sabedoria peculiar, ancestral e repleta de 

reverências. Enquanto houver alguma perenidade, a sociedade pode confiar na memória. 

Quando tudo parece volatilizar-se, a realidade que escapa ao efêmero é a da morte. Pela 

reminiscência, os seres humanos procuram saber algo sobre o fim, entender o enigma de 

serem criaturas finitas que, no entanto, são capazes de perceber o infinito. Era a morte - a 
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universalidade da finitude - que legitimava o relato dos narradores, permitia-lhes darem lições 

de vida. Entretanto, segundo Benjamin, com a agudização das mudanças sociais, a narrativa 

passou a corresponder a um tipo de experiência que se realiza com dificuldade no mundo 

moderno.  

 

A fabulação é um processo certamente tão antigo quanto própria faculdade da linguagem. Provavelmente 

os primeiros seres dotados de expressão verbal exerceram esse dote para narrar tanto fatos da vida 

cotidiana quanto fenômenos difíceis de explicar, como raios, enchentes, o suceder de luz e treva, as 

variações de temperatura e de energia disponíveis na natureza. Também, e aqui está o que rmais nos 

interessa, os seres humanos aprenderam a fabular para traduzir :para si e para os outros - o incrível mundo 

dos sonhos. Com isso quero sublinhar que imagem visual e narração verbal são faces de um mesmo 

procedimento, que revela, chamemos isso de vaticínio ou de compensação inconsciente, o mundo do 

desejo, e de uma forma esplendorosamente real. Poucas coisas, na vida desperta, atingem a intensidade do 

sonho: somente aquelas que dizem respeito aos afetos mais caros, como o amor ou o ódio, ou então ao 

medo. Fabular, ou seja, produzir grandes arranjos de imagem evocativas ou inventadas que organizem 

uma visão de mundo, tornou-se o procedimento básico tanto de composições verbais quanto visuais. Mais 

tarde, nas culturas do Ocidente, o fato de se tomarem grandes composições verbais ou seus registros 

escritos, como a Bíblia e os poemas da tradição greco-latina, como base de novas composições literárias e 

pictóricas foi quase um desdobramento daquela fraternidade de nascença, ao lado, é claro, das 

implicações religiosas, filosóficas e ideológicas (AGUIAR, 2003, p.124). 

 

Essa referência à memória, à exemplaridade, ao tradicional, é homeopatizada na trama 

complexa do romance moderno. ―A origem do romance‖ - escreve Benjamin (1987a) -, ―é o 

indivíduo isolado, que não pode mais exemplarmente falar de suas preocupações mais 

importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los‖ (p.201). Tem-se, então, uma ruptura 

entre a tradição oral e o mundo da escrita. Tal mudança dá-se por meio do processo de 

produção e recepção da escrita, pautado no isolamento do escritor e do leitor, ou seja, no 

ostracismo do romancista e na leitura individual e silenciosa. 

Sendo assim, o romance traz a questão do ―sentido da vida‖, já a narrativa ventila a 

―moral da história‖. O romance corresponde à mudança do mundo, uma mudança que se 

explicita com uma clareza ainda maior na substituição das velhas histórias/estórias sempre 

surpreendentes e renováveis por notícias e informações que só são capazes de suscitar 

interesse enquanto são novas. O romance moderno é constituído por narrativas não-lineares e 

anti-narrativas, que rejeitam às regras básicas do gênero. Na realidade, é toda a história da 

sociedade classista, mergulhada na paisagem moderna que aparece questionada nas 

observações benjaminianas a respeito do declínio da narrativa e da irrupção do romance 

moderno. Desta forma, Benjamin dá relevo à discussão sobre como o contexto informa o 

texto (e o contrário também). 
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3.1. Modernidade, percursos narrativos e outras oraturas 

 

Benjamin (1892-1940), em seu ensaio a ―Obra de arte na era da sua reprodutibilidade 

técnica‖ (1936), analisa como as novas técnicas de reprodução da obra de arte transformaram 

a sensibilidade estética na modernidade. As modificações não ocorrem apenas no âmbito das 

formas da arte, mas no olhar, a percepção e a recepção indivíduo moderno sofreram 

modificações. A partir da segunda metade do século XIX, com as novas técnicas de 

reprodução, surgiram também outras formas de arte e, dentre elas, o cinema. Benjamin se 

propõe a pensar as mudanças que configuram a modernidade a partir das transformações dos 

modos de percepção e recepção da experiência social. Para isso, analisou a montagem e a 

exibição cinematográfica, a multidão no espaço urbano e o trabalho nas fábricas. 

Para o autor, se a modernidade está tão impregnada pelo sentido do fugidio, do efêmero, 

do fragmentário e do contingente, há, inexoravelmente, algumas implicações. A 

transitoriedade das coisas dificulta qualquer sentido de continuidade, de cronologia histórica 

na modernidade. As rupturas são incessantes. Sendo assim, torna-se um trabalho hercúleo 

buscar o eterno e o imutável nesse turbilhão de mudança social no espaço e no tempo. O vigor 

da época deu uma nova confiança aos europeus, fé na sua capacidade de rivalizar com os 

antigos, se não de ultrapassá-los. Em suas ofensivas aos pensadores medievais e à Igreja, a 

Renascença formulou novos padrões críticos e racionais que poderiam ser utilizados contra 

todas as formas de autoridade intelectual (a dos antigos inclusa). Isso viabilizou, no final do 

séc. XVII, pensar a concepção de modernidade tal qual ela é hoje (Kumar, 1995).  

Benjamin (1987b) também se preocupou em problematizar a gênese da ideologia do 

progresso da modernidade, o que pode ser observado, especialmente, nos textos acerca das 

obras de Baudelaire. Nesses textos é possível encontrar uma discussão latente: a modernidade 

e a cidade. As invenções técnicas se multiplicam, apesar do malthusianismo em voga na 

época, trazendo à tona um logocentrismo pujante. Nesta intensificação de progresso técnico, a 

indústria bélica (em função das disputas territoriais e da aventura colonial, especialmente) 

representa um papel determinante na vida cotidiana, que se transmuta em dados ordinários, 

sem os quais não se pode conceber a vida cotidiana como, por exemplo, a eletricidade, o 

motor de explosão e o avião. Com a entrada deste novo período, o descontínuo invade lenta, 

mas poderosamente, o conhecimento, as atividades rotineiras e a própria consciência. 

De maneira sucinta, ao examinar o contexto repleto de ambivalências, contrastes e 

linhas tênues a que se refere Benjamin, é possível notar grandes transformações políticas 
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(Revolução francesa), econômicas (Revolução industrial), sociais (urbanização) e científicas 

(novos paradigmas; neste bojo vem a emergência da sociologia). Nesta conjuntura, ressalta 

Harvey (2001), a urbanização, aliada às transformações tecnológicas e de comunicação 

reconfiguraram o tempo e o espaço. O capitalismo tardio, e em particular a modernidade, na 

acepção de Kumar (1995), traz consigo uma tensão entre forças que rompem as formas mais 

antigas de estabilidade, visando aumentar a facilidade e a rapidez da circulação monetária e de 

informação, gerando, assim, descontinuidade.  

A modernidade representa um longo processo que se inicia na Europa Ocidental,  

quando o ser humano se vê ocupando o papel do sujeito da produção do saber. De fato, o 

século XIX foi caracterizado por transformações sistêmicas nos campos discursivo, 

epistemológico, institucional e sócio-econômico que implicaram em mudanças na percepção e 

nas experiências dos sujeitos. O sistema econômico capitalista introduz novos produtos, 

novos estímulos e fluxos de informações, levando a atenção e a desatenção a novos limites em 

meio a novos métodos de regulação e administração da percepção. Eis a modernidade 

estabelecendo novas relações da noção de tempo, espaço, psiquê, representação, realidade, 

percepção e atenção (Crary, 2004, p.69) 

As novas formas de produção, juntamente com o surgimento de um campo social, 

urbano, psíquico e industrial, saturadas de informações sensoriais, foram o problema central 

do século XIX. A noção de temporalidade do século XIX trouxe a ideia de expectativa do 

tempo, em que o passado é retrógrado e o futuro é sinal de progresso (Kumar, 1995). É 

exatamente essa modernidade transitória e negadora da tradição que Benjamin se preocupa 

em descrever. Para tanto, o autor se serve da dialética da paralisação em que o momento 

presente é fotografado e entendido ao longo de um processo. Dessa forma, a Paris do século 

XIX é analisada em quadros, com suas imagens sincrônicas congeladas, imersas em suas 

experiências urbanas. ―Cada presente é definido por aquelas imagens que lhe são sincrônicas: 

cada agora é o agora de uma determinada recognoscibilidade. Nele a verdade está, até a 

explosão, carregada de temporalidade‖ (BENJAMIN ,1987b). 

A partir da análise da poesia lírica de Baudelaire, Benjamin (1987c) desvela os signos 

do progresso como transportes, ferro, vidro, iluminação a gás, os quais viraram referência 

para o pertencimento de uma metrópole à modernidade. Estas transformações que 

constituíram um indivíduo nervoso, com a sensibilidade aflorada, tomaram força na segunda 

metade do século XIX e inauguraram uma relação moderna com o corpo e com o mundo, 

fruto e efeito de uma percepção impactada pelos acelerados ritmos do capitalismo industrial 

através de uma dinâmica ligada à fragmentação e à descontinuidade.  



Literatura e Cinema: Sinergia entre Linguagens 90 

 

Sendo assim, Paris foi alçada a baluarte dessas mudanças frenéticas e, Baudelaire, o 

grande teórico e pensador de tais transformações. Benjamin (1987b) em suas observações 

acerca da modernidade aponta como Baudelaire desenvolveu o flâneur, tipo criado pela urbe. 

Este se caracteriza como uma espécie de detetive, - ainda que contra o seu desejo este papel 

legitimava sua vagabundagem - , um voyeur, um observador o qual está sempre munido de 

sua individualidade em meio à multidão, que percorre as ruas da cidade, - esta quanto maior e 

menos tranqüila, mais exigirá conhecimento para nela se trafegar - , que se encontra inserida 

no contexto das transformações urbanas que ocorreram no século XX.  

Por meio das reformas de Hausmann, Le Corbusier criou um ambiente arquitetônico 

que serviu de abrigo para o flâneur, o qual procura refúgio nas multidões da cidade, estas 

também o serviam como um narcótico através do qual aquele amenizava suas angústias. Ao 

tentar decifrar a paisagem viva e em movimento, o flâneur se aproxima daquilo que lhe 

escapa continuamente. O observador encontra-se ao mesmo tempo no centro do mundo (da 

multidão) e protegido, dissimulando-se, ao abrigo dos olhares. O flâneur constitui formas de 

reação adequadas ao ritmo da cidade grande: por meio de seu passo pachorrento, o flanador 

protestava contra o ritmo do progresso, caminhava ocioso, tomando o espaço que precisava 

para agir, preenchia seus parcos interesses com o serviço da imaginação a respeito dos 

estranhos.  

Uma vez que a cidade é a paisagem do flâneur, pode-se afirmar que a rua é sua moradia. 

O flanador não absorve apenas aquilo que se encontra ao alcance do seu olhar, mas também o 

simples saber, ou seja, os dados mortos. Foi no período de Napoleão III que se deu o rápido 

crescimento do uso dos lampiões a gás em Paris. Com isso, a cidade tornou-se mais segura e 

atraiu a multidão para suas ruas também durante a noite. O surgimento da iluminação a gás 

contribuiu para fomentar a ideia da cidade como se fosse o interior de uma casa. Além disso, 

nas relações humanas, a construção dos bulevares proporcionou a possibilidade dos 

indivíduos vivenciarem suas próprias intimidades ao mesmo tempo em que se encontram no 

meio de uma multidão de pessoas. Assim, o bulevar oferecia um espaço privado inserido em 

um espaço público, que atraía o olhar investigativo do flâneur.  

A Paris referida nos textos benjaminianos possui largas avenidas, monumentos, pontes, 

galerias – ―passagens‖, armazéns, folhetins, paisagem visual – publicidades, cartazes. Tudo 

isso, em meio às multidões, acarreta novos tipos de experiência e modifica as práticas, os 

hábitos e os sentimentos sociais. Por exemplo, o surgimento da luz a gás tornou a vida 

noturna possível e, assim, Benjamin ilustra como a materialidade produz novas relações com 

o mundo e, também, novos discursos. Enfim, é uma cidade marcada pelo comércio, pela 
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industrialização, pelas novas tecnologias é berço de ricas experiências vividas. 

Nota-se, pois, a ligação entre a urbanização – as grandes reformas promovidas por 

Haussman em Paris – e a flânerie, uma vez que sem as passagens, os bulevares, os cafés, a 

iluminação a gás seria impossível transitar pela cidade, observar seu movimento, seus rostos, 

erotizar o espaço com amores à última vista, construir a solidão e um refúgio em meio à 

multidão. 

 

 

3.2. O cinema, a vida moderna e suas sensorialidades 

 

Neste painel de mudanças, especialmente no início do século XX, o cinema, como arte e 

indústria, passou a dominar o imaginário da sociedade. Segundo Singer (2001), a produção 

audiovisual começa a figurar como parte crucial da reestruturação da percepção e da interação 

promovidas pela modernização. A modernidade e o processo de modernização, dotados de 

ambivalências e linhas tênues, tornaram-se um atraente elemento de reflexão para a sétima 

arte.  

Nos seus próprios termos, Hansen (2001), sinaliza que Kracauer (1889-1966) e 

Benjamin, em comunhão com Simmel (1858-1918), reiteraram os modos pelos quais essas 

mudanças transformaram a estrutura da experiência. Diante disto, é fundamental enxergar o 

cinema como um produto e sintoma da modernidade, isto é, o cinema como elemento 

constitutivo da estrutura cultural do século XX. 

Neste sentido, o que distingue o cinema de quaisquer outros veículos de expressão 

cultural é o fato de sua linguagem funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade. 

São os seres e as coisas que ganham forma e falam, dirigem-se aos sentidos e à imaginação do 

espectador. Concomitantemente a isso, é possível sublinhar a infinidade de recursos que o 

cinema dispõe para fazer cortes temporais e espaciais, libertando-se das restrições inerentes a 

outras manifestações artísticas. Entretanto, o cinema deve bastante à literatura pelo que esta 

lhe tem fornecido em matéria de enredo e recurso para as histórias que exibe. Como 

ponderaria Jonhson (2008), as relações entre literatura e cinema são múltiplas e complexas, 

caracterizadas por uma forte intertextualidade. 

Ao passo que os pensadores desatrelaram o cinema dos primeiros tempos das narrativas 

evolucionistas e teleológicas da história do filme clássico, os estudos acerca do cinema 

passaram a tender ao contexto da vida moderna, em concomitância com o seu 
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desenvolvimento no fim do século XIX e, deste modo, tornou-se a expressão mais completa e 

complexa dos atributos representativos da modernidade - tal como, num momento ulterior, da 

pós-modernidade. 

Dado este cenário, é possível buscar uma superfície de contato com algumas tendências 

teóricas que afirmam que a cultura moderna foi cinematográfica antes mesmo da 

popularização do cinema. Em meio à turbulência do tráfego, ao barulho, às vitrines, aos 

anúncios, gerava-se uma nova intensidade de estímulos. O observador clássico dava lugar ao 

sujeito atento e instável, um flâneur competente tanto para se apresentar como consumidor 

quanto como agente na síntese diversificada de efeitos de realidade (BENJAMIN, 1987b).  

Segundo Singer (2001), o corpo humano configura-se, então, como alvo da circulação, e 

a imagem fotográfica transforma-se em ferramenta para rastrear a identidade deste novo 

indivíduo e lhe imputar responsabilidade, como atesta seu largo uso na investigação policial. 

Enredado pela densidade e velocidade crescentes do trânsito urbano, numa série de embates e 

colisões, desorientado pela inflação de anúncios, painéis e vitrines da cada vez mais 

convulsionada atividade comercial, perdido em meio à algazarra de uma multidão cada vez 

maior, o cidadão das (caóticas) metrópoles do começo do século era a cobaia de uma 

experiência física e mental sem precedentes na história. Um tema recorrente nos jornais da 

época dizia respeito aos perigos do trânsito e destacava o terror dos bondes elétricos. O caos 

da cidade instalou no sistema nervoso dos seres humanos, a capacidade de uma sensação 

nítida de perigo eminente (Singer, 2001). Além dos riscos do tráfego, outros temas 

impregnavam os jornais na virada do século XIX e refletiam a atração popular pelos perigos 

da vida moderna. O suspense passou a ser uma constante na vida das pessoas, os jornais 

estavam cheios de ilustrações de tudo que era estranho, chocante, sórdido ou bizarro (Singer, 

2001). 

No afã de satisfazer essa nova subjetividade, as formas de lazer e entretenimento 

começaram a se direcionar para a representação de instantes isolados das distrações e do 

efêmero. Enquanto o melodrama vitoriano enfatizava a oratória, o patético e a relação entre 

vítimas inocentes e seus heróis, o drama do fim do século XIX era sinônimo de ações 

violentas, atropelamentos, edifícios em chamas, explosões e esmagamentos. A descrição e 

ilustração desses fatos iam se tornando cada vez mais convincentes e surpreendentes. O 

cinema surge em meio a essas manifestações exacerbadas de violência e frenesi. Segundo 

Singer (2001), desde o início muitos filmes giravam em torno da cultura do espanto, tanto em 

relação à forma quanto ao conteúdo.  

O cineasta Jean Epstein apud Singer (2001) utiliza o termo ―fotogenia‖ para designar o 
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prazer indescritível que tomava o espectador e significaria, assim como a cor para a pintura e 

o volume para a escultura, o elemento específico do cinema. O filme resultaria da colagem de 

uma cadeia de momentos capaz de recriar o movimento, somente possível de se conceber sob 

a ótica de quem assiste. O drama teatral foi o prefácio da sensacionalização do 

entretenimento. Para Kracauer e Benjamim, esse interesse pelo divertimento sensacionalista 

era em sinal dos tempos modernos, um agente catalisador das tensões do cidadão urbano e da 

modernidade como condição neurológica.  

A velocidade e fragmentação do cinema já eram, antes de Kracauer e Benjamim, 

relacionada com as novas experiências modernas. Hermann Kientz apud Singer (2001) 

afirmou que essa relação era ―A psicologia do triunfo do cinema‖, a psicologia metropolitana. 

Todas essas tentativas de se dissecar o sujeito da modernidade e de se entender o 

sensacionalismo popular como um sintoma do hiperestímulo moderno, refletem o interesse e 

a urgência em se estudar e documentar essas amplas transformações corridas em decorrência 

da chegada da era moderna. 

O cinema inaugurou uma nova relação da arte com as multidões. Na modernidade, o 

valor de objeto de culto que a obra de arte trazia da antiguidade foi substituído pelo valor de 

exposição. Benjamin acreditava que a democratização da produção e da recepção da arte eram 

tendências intrínsecas ao meio, e as considerava progressistas: 

 

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico 

cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso 

tempo o objeto das inervações humanas – é essa a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu 

verdadeiro sentido (BENJAMIN, 1987, p.174). 

 

Nessa perspectiva Benjamin elege o cinema como a forma de arte que corresponde mais 

adequadamente ao sujeito moderno, precisamente porque afeta aos espectadores em uma 

sensibilidade já transformada pelos cotidianos da vida moderna. Seguindo esta linha, Deleuze 

(1990) sublinha que os simulacros gerados pela arte tecnológica do cinema irradiam outra 

lógica do sentido, e estes são fundamentais para a compreensão da forma e do sentido do 

imaginário humano, atravessado concomitantemente por ―imagens ótico-sonoras‖, ―imagens-

lembrança‖ e ―imagens sensório-motoras‖.  

A câmera reconstitui o movimento por meio do desfilar de cortes instantâneos 

(fotografias) enfileirados de maneira sucessiva, estando dentro da fórmula ―posições no 

espaço‖ + ―instantes no tempo‖, formando, assim, um movimento ilusório. Para Bérgson 

(2005), o conhecimento humano funciona da mesma maneira, captando cortes instanâneos da 

realidade e enfileirando-os no fundo do aparelho do conhecimento, rememorando os instantes 
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das coisas sucessivamente, produzindo um movimento que não é o das coisas em si, mas um 

falso movimento produzido por um ser consciente que opera à maneira da lente e do 

obturador da câmera. Para, além disso, o cérebro humano sofistica esta operação proposta por 

Bérgson, uma vez que pode compor os espaços vazios da ―fotografia‖, supondo e construindo 

a realidade social.  

Para o ser moderno as imagens cinematográficas são infinitamente significativas. O 

cinema ao utilizar aparelhos capazes de penetrar o âmago da realidade, expande o mundo dos 

objetos dos quais se toma conhecimento, tanto no campo visual, como sensorial, 

aprofundando a percepção humana. Para Deleuze, o cinema está inexoravelmente mergulhado 

na concepção moderna, pois restaura o movimento através de instantes quaisquer. O cinema 

opera de modo que os instantes quaisquer eqüidistantes dêem a impressão de continuidade, e 

não de poses que se transformem em outras poses. A sétima arte, para o autor, mostra uma 

modulação da figura, e não um molde, abrindo, pela primeira vez, a experiência do 

inconsciente ótico. A natureza que fala à câmera é diversa da que fala aos olhos, 

principalmente porque substitui o espaço onde o ser humano age conscientemente por outro, 

onde sua ação é inconsciente (BENJAMIN, 1987b). ―Muitas deformações e estereotipias, 

transformações e catástrofes que o mundo visual pode sofrer no filme afetam realmente esse 

mundo nas psicoses, alucinações e sonhos‖ (BENJAMIN, 1987b, p.190). Rancière, discutindo 

a filosofia deleuziana afirma:  

 

As imagens, assim, são propriamente as coisas do mundo. Uma conseqüência se deve tirar logicamente: o 

cinema não é o nome de uma arte. É o nome do mundo. A ―classificação dos signos‖ é uma teoria dos 

elementos, uma história natural das combinações dos seres. Essa ―filosofia do cinema‖ assume assim, de 

vez, um aspecto paradoxal. O cinema é geralmente considerado como uma arte que inventa as imagens e 

os encadeamentos de imagens visuais. Ora, o livro afirma uma tese radical. Não é nem o olhar, nem a 

imaginação, nem a arte que constitui as imagens. A imagem não foi constituída. Ela existe por si. Ela não 

é uma representação do espírito. Ela é matéria-luz em movimento. O rosto que olha e o cérebro que 

conhece as formas são, ao contrário, um anteparo negro que interrompe o movimento em todos os 

sentidos das imagens. É a matéria que é olho, a imagem que é luz, a luz que é consciência (RANCIÈRE, 

2001, p.5). 

 

O cinema ampliou a capacidade perceptiva e onírica humana, mobilizando não apenas o 

olhar do espectador, mas o corpo em sua totalidade. Além disso, a fórmula básica da 

percepção onírica descreve ao mesmo tempo o lado tátil da percepção artística: tudo que é 

percebido e tem caráter sensível é algo que nos atinge. A recepção do espectador de cinema 

também é de ordem tátil, e atua pelo hábito. No âmbito da recepção tátil a distração é 

fundamental, com base em uma superfície perceptiva, ela é capaz de evitar um acontecimento 

traumático ao espectador.  
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(...) a recepção através da distração, que se observa crescentemente em todos os domínios da arte e 

constitui o sintoma de transformações profundas nas estruturas perceptivas, tem no cinema o seu cenário 

privilegiado. E aqui, onde a coletividade procura distração, não falta de modo algum a dominante tátil, 

que rege a reestruturação do sistema perceptivo (BENJAMIN, 1987, p. 194). 

 

Ao oferecer uma nova sensibilidade que se configura no mundo moderno, o cinema, 

com suas mudanças bruscas de imagens, interrompe a associação de ideias do espectador e o 

bombardeia com fragmentos narrativos, como uma seqüência de choque. Através da distração 

com base na percepção, a sensibilidade recebe continuamente os estímulos do mundo externo 

e produz uma forma de seleção desses estímulos com o objetivo de proteger-se dos choques 

provocados pelo cinema. 

Muito mais que (ou muito antes de) película e fotogramas em movimento, o cinema 

seria o próprio movimento social na particular articulação de tempo e espaço da modernidade. 

Dialoga-se aqui com Walter Benjamin e Georg Simmel, entre outros autores que analisaram 

as mudanças na sensibilidade e na arte geradas pelas técnicas modernas.  

Estas interferências e mudanças estariam no tráfego urbano, no trânsito dos trens, nos 

passeios do consumidor pelas ruas comerciais. Ou na exploração do corpo humano pela 

fotografia, nas ilustrações sensacionalistas dos jornais, nos cartazes publicitários, nos 

catálogos de lojas, nas vitrines, enfim, em imagens que se fragmentam e recompõem como na 

montagem cinematográfica, provocando atenção e distração do olhar, este, como no cinema, 

sujeito à continuidade narrativa e à descontinuidade da sensação momentânea. Para Benjamin 

a modernidade é como o colapso das experiências de espaço e tempo anteriores a ela, 

provocado pelo impacto da velocidade. O cinema desenvolve-se em relação direta com o 

movimento tecnológico e industrial, daí a tendência, nos primeiros tempos, de filmar trens ou 

instalar neles a câmera para capturar esse movimento. 

Deste modo, é possível concluir que a metamorfose de uma série de imagens fixas para 

uma série de imagens em movimento expressa, através deste processo da ilusão 

cinematográfica, a vontade de abstração e distração presente nos primeiros consumidores do 

aparato cinematográfico, correspondeu à ―adaptação‖ da percepção humana à vida 

industrializada e seus violentos deslocamentos espaço-temporais. Nessa reconfiguração da 

percepção, à luz de Bérgson (2005) é possível afirmar que o cinema criou uma nova 

mobilização estrutural da visão, que acarretou em uma traumática reviravolta das coordenadas 

temporais e espaciais. 

Nesta seara, a produção audiovisual começa a figurar como parte crucial da 

reestruturação da percepção e da interação promovidas pela modernização. A modernidade e o 
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processo de modernização, dotados de ambivalências e linhas tênues, tornaram-se um atraente 

elemento de reflexão para o cinema. Como afirmou Simmel (1903), em ―A metrópole e a vida 

mental‖, a modernidade envolveu uma ―intensificação da estimulação nervosa‖. A 

modernidade como epítome de um bombardeio de estímulos. 

Benjamin, em comunhão com Simmel (1903), reiteraram os modos pelos quais essas 

mudanças transformaram a estrutura da experiência. A capacidade técnica de reproduzir, 

disseminar e vender livros e imagens ao público de massa, a invenção da fotografia e, depois, 

do filme, mudaram radicalmente as condições de existência 

Esta nova possibilidade de experiência visual emanou uma ―outra paisagem‖, 

caracterizada pela dinâmica e singularidade das transformações modernas em relação a outros 

processos sociais. Fernão Ramos (2001) define bem a relevância do cinema nesta dinâmica: 

―Estamos trabalhando com o principal universo narrativo do século XX, presente 

massivamente em nossa sociedade (...). Ver um filme é algo presente e disseminado em nossa 

sociedade e mostra uma inserção orgânica com o modo de agir cotidiano, difícil de ser 

ignorada.‖ (RAMOS, 2001, p.39). 

Neste sentido, o que distingue os filmes de quaisquer outros veículos de expressão 

cultural é o fato de sua linguagem funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade. 

São os seres e as coisas que ganham forma e falam, dirigem-se aos sentidos e à imaginação do 

espectador. O cinema tem a sua disposição uma infinidade de recursos que o para fazer cortes 

temporais e espaciais, libertando-se das restrições inerentes a outras manifestações artísticas. 

Por isso, o cinema tornou-se um campo privilegiado de reformulação do próprio conceito 

geral de arte, de toda a estética, ventilando, desta maneira, diversas nuances importantes para 

a reflexão sobre a vida moderna.  

O movimento de fragmentação e de síntese operado pelo cinema é segundo Benjamin 

(1986), um emblema da modernidade – ocasionando uma série de estudos que ligam o cinema 

à construção moderna da percepção calcada na lógica do capitalismo, baseada em ritmos 

pautados pela aceleração e desaceleração. Tal efeito, alicerce do espetáculo moderno, 

construiria um tipo de atenção ideal para uma vida no contexto capitalista, pois este efeito de 

tensão entre síntese e fragmentação equivaleria aos acelerados ritmos dos espaços urbano-

industriais. O isolamento do indivíduo proporcionou uma série de novos sentimentos e 

experiências perceptivas do sujeito, em relação a ele mesmo e dele perante a multidão. Na 

cidade grande, diante desta última, o indivíduo tem suas pegadas apagadas e foi esse o 

principal conteúdo social que possibilitou o surgimento da linguagem cinematográfica. A 

multidão ansiava por um texto que abarcasse os aspectos de sua vida cotidiana em um 
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contexto real e, assim, é conformado essa nova linguagem. Além disso, segundo Singer 

(2001), houve uma nova percepção da figura humana, pois a síntese cinematográfica foi usada 

como reconstituição científica, para o estudo da locomoção corporal e da dilatação do tempo 

operada pelo movimento. 

Em consonância com Simmel, Benjamim (1986) afirmava que o cinema corresponde a 

mudanças profundas no aparelho perceptivo, mudanças estas experimentadas individualmente 

no espaço público, recentemente conquistado. Para o autor, numa analogia com o frenesi 

capitalista industrial da época, aquilo que determina o ritmo de produção de uma esteira 

rolante fabril é a base do ritmo de recepção do cinema. Ao lado da fotografia e outras técnicas, 

a emergência da nova arte é observada em sua conexão com um leque enorme de práticas 

sociais, com destaque para o cotidiano das cidades, a expansão do consumismo, os catálogos 

de venda, as exposições, o jornalismo, a publicidade, pontos em que se consolidou a nova 

presença da imagem e do mundo como espetáculo da modernidade. 

O cinema nos habituou às estranhezas mais intimistas da nossa ―modernidade líquida‖, 

em que as identidades não cessam de se multiplicar, de se desmanchar, de se reconstituir. 

Diante do apresentado, logo em seguida às mudanças sociais engendradas pela modernidade 

(cujo ponto alto na estética foi o surgimento do cinema), podia-se ver que algumas 

transformações nas operações narrativas já estavam em curso. E estas retomavam cadeias de 

significado com profundidade histórica, fosse no campo da história propriamente dita, fosse 

no campo das operações fabulativas em sentido mais restrito. Esta ―nova desordem 

ontológica‖, tão sensível e evidente nos tempos dos reality shows, da vida digital, do amor 

virtual, do Ser no ciberespaço, pulsa na espessura estética e mitológica do cinema, desde as 

suas origens, e daí podemos tirar alguns ensinamentos. 

 

 

3.4. As novas experiências sensoriais em tempos e espaços de 

modernidades alternativas 

 

Diante da discussão acima, é medular endossar, que estas novas sensorialidades são 

vivenciadas de maneiras distintas, de acordo com as dinâmicas dos processos de 

modernização e globalização no mundo. Sobre este problema, Macêdo (2008) endossa: ―Há 

de se assinalar, contudo, que há uma Paris - que nos interessa de perto - a qual, infelizmente, 

Benjamin não iluminou em suas reflexões: a metrópole de um império colonial, já que seu 
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texto ainda que se refira às galerias e cafés, ao flaneur e a multididão, deixa à sombra o fato 

colonial.‖ (MACÊDO, 2008, p.22). 

Para Willi Bolle (1994), em momento algum Benjamin sinaliza o conceito de 

―metrópole‖ como categoria do imperialismo. 

A visão do autor não deixa de ser sujeito ao eurocentrismo. A concepção das exposições ―universais como 

eventos europeus‖ - (...) é tacitamente aceita por ele. Fica incólume o sonho europeu de ser o umbigo do 

mundo. (...) Benjamin apresenta a capital do século XIX contra o pano de fundo do ―imperialismo 

napoleônico‖, porém sem entrar em detalhes. A não ser uma referência à Monarquia de Julho, quando 

aponta o caso de Alexandre Dumas, que recebeu do governo uma volumosa oferta para colocar sua 

literatura a serviço da propaganda colonial. No mais, as passagens sobre o colonialismo são raras na obra 

de Benjamin; quando ocorrem é em lugares aparentemente irrelevantes; não são teóricas, mas trata-se de 

visões subjetivas (...). (BOLLE, 1994, p.30-1) 

 

Como foi visto no capítulo anterior, muitas vozes não-hegemônicas foram abafadas por 

uma ―epistemologia da cegueira‖ (Santos, 2000). Essa epistemologia considera saberes 

periféricos, marginais, como carentes de legitimidade por serem locais. O local é visto como 

limitado, monolítico, cristalizado, circunscrito. A velha dicotomia saber tradicional versus 

saber moderno, parece se reproduzir agora nos termos local e universal. Mas, como já foi dito 

no capítulo anterior, essa dicotomias não são eficazes. Assim, o local não necessariamente traz 

ideias contrárias ao universal ou ao hegemônico. Os saberes locais podem contribuir com a 

dominação hegemônica ou podem representar obstáculos a elas. A ―epistemologia da 

cegueira‖ se assenta numa dinâmica de crítica ao paradigma anterior, muito embora integre o 

mesmo paradigma, e de negação ao que lhe parece estranho no espaço, reforçando uma ideia 

de ―modernidade no espaço e no tempo‖ (Mignolo, 2003). É por isso que sentimos, ainda hoje 

(no caso brasileiro), os efeitos dos períodos coloniais.  

 

De maneira simples, quero dizer que a antropologia e a filologia, assim como todas as ciências sociais, 

podem ser realmente entendidas somente no seu contexto regional epistemológico de possibilidade (...). 

Por um lado, não podem ser completamente apartadas do seu campo, de sua gênese epistemológica e de 

suas raízes; e, por outro lado, como ciência, dependeu de um quadro especifico sem o qual não há ciência 

alguma, nem nenhuma antropologia
32

 (MUDIMBE, 1988, p.18-9). 

 

A consciência dos efeitos dessa ―epistemologia da cegueira‖ é indispensável para a 

compreensão não apenas das representações contemporâneas nos meios de comunicação de 

massa, mas também à compreensão das subjetividades contemporâneas. Neste sentido, reitero 

a importância desse aporte benjaminiano e das teorias do cinema para embasar o surgimento 

dessas novas sensorialidades, muito embora todo este debate tenha surgido nos cânones 

acadêmicos hegemônicos (ou Ocidentais, ou eurocêntricos). Porém, para adequar a reflexão 

acerca destas sensorialidades à realidade pós-colonial periférica é preciso remeter a outro 
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arcabouço também, numa dinâmica de troca e hibridação.  

Para Shohat e Stam (2006), a natureza global dos processos de colonização, assim como 

o alcance global dos meios de comunicação de massa, obriga o crítico da cultura a ultrapassar 

os limites restritos do Estado-nação. Já que a maioria das lutas políticas em tempos de 

modernidade tardia passa necessariamente pelo reino dos simulacros da cultura de massa, os 

meios de comunicação são absolutamente fundamentais para qualquer estudo sobre o pós-

colonialismo. Os meios de comunicação de massa, que inclui o cinema e a internet (meio 

onde as novas literaturas têm ganhado muito espaço) 
33

, formam identidades; na verdade, 

muitos argumentariam que eles estão muito próximos do centro de produção das identidades 

(2006, p.28). Sobre estas interlocuções entre os meios de comunicação de massa , a 

construção de identidades em países periféricos e as possíveis mediações neste contexto, 

Duarte (2009) discute: 

 

Eduardo Lourenço examina o assunto quando, reconhecendo a superiodade tecnológica e cultural 

americana, percebe um desejo de marcar uma presumível superioridade espiritual, na formulação 

imperialista da carta magna americana, que, em nome da democracia, reivindica um papel de regente do 

―desconcerto‖ que grassa pelo mundo. Palavras de equilíbrio e regulação emanam do imperialismo 

ianque, cuja importância como metrópole não se pode ignorar. Mas se não pode negar, há que se pensar o 

diferente, no próprio, no nacional, face às especificidades identitárias na perspectiva móvel da construção 

dessa mesma identidade que, englobando elementos que vão da língua à tradição, aloja, no seu bojo, 

sistemas complexos como governo, economia, folclore, religião, arte, tradição, sem escamotear as noções 

do passado e do presente, igual e diferente, elementos amalgamados na multifacetada bagagem cultural 

histórica e política de cada povo. Deste e outros fatores decorre a necessidade de pensá-los a partir de 

uma nova abordagem e considerando, também, a labilidade das fronteiras geográficas, históricas, políticas 

e ideológicas, antes sinais de imutabilidade e força, hoje redefinidas pelo multiculturalismo e pela 

globalização. Sob esse aspecto põe-se em xeque o conceito universal de nação exportado pela Europa no 

século XIX, como espaço limitado por fronteiras naturais e tudo o que nele cabia. Conclui-se daí que o 

conceito entra em crise, a partir do primeiro quartel do século passado (DUARTE, 2009, p.185). 

 

Seguindo a perspectiva proposta por Duarte (2009), no excerto acima, pode-se dizer que 

num mundo transnacional caracterizado pela circulação global de imagens e sons, 

mercadorias e pessoas, os meios de comunicação de massa e a materialidade tecnológica têm 

enorme impacto sobre as identidades nacionais e o sentido de comunidade. Pensar a 

globalização como uma dinâmica meramente econômica é enxergar parcelamente ou 

minimizar seus efeitos e alcance. Trata-se de uma nova ordem mundial em que as culturas e 

as identidades se matizam, processo híbrido, que se configuram em multifacetado bloco 

(IDEM, 2009, p. 187).  

Ao promover interações entre povos distantes, os meios de comunicação 

                                                 
33

 Ondjaki, o foco deste estudo, é um autor muito atuante no universo virtual. Possui um site 

www.kazukuta.com/ondjaki, twitter e disponibiliza seu e-mail nos livros publicados, comunicando-se 

freqüentemente com seus leitores. 
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desterritorializam as possibilidades de imaginar uma vida em comunidade. E se, por um lado, 

eles podem destruir comunidades e encorajar a solidão ao transformar seus espectadores em 

consumidores isolados e auto-suficientes, eles também podem promover o sentido de 

comunidade e filiação alternativas. Assim como os meios de comunicação podem promover a 

alteridade de certas culturas, eles podem também incentivar conexões multiculturais, uma vez 

que os meios de comunicação hoje possuem centros muito mais diversos e têm o poder não 

apenas de oferecer representações alternativas, mas também de abrir espaços paralelos para 

transformação e simbiose entre linguagens e culturas Shohat e Stam (2006).  

Comungando em alguns aspectos com Shohat e Stam (2006), Appadurai (2001) 

debruça-se sobre o relacionamento entre a teoria da modernização e a modernização como 

fenômeno. A primeira, caracterizada como quebra radical das relações intersociais, ou seja, 

como uma ruptura profunda entre passado e presente, se chocaria inevitavelmente com o 

problema das genealogias múltiplas, buscando sincronizar, partindo do Ocidente, diferentes 

configurações espaço-temporais mundo afora. Neste caso, é possível notar uma superfície de 

contato com a proposta de Souza Santos acerca da epistemologia da cegueira, uma vez que a 

teoria da modernização termina por sofrer diferentes formas de oposição dentro do seu 

campo. Desta empreitada, de mais de 500 anos de história, resulta o cenário atual, o fenômeno 

da modernização hodierna, que se pode remeter à globalização. Uma Modernidade 

transbordante, com irregular consciência de si, vivida de forma fragmentada, em pulsante 

dinamismo.  Desbordada, trespassando, superando, violando fronteiras físicas e simbólicas 

(Appadurai, 2001). 

Appadurai (2001) problematiza a dinâmica da modernização contemporânea partindo de 

dois vetores que: por um lado, têm-se os meios de comunicação de massa. Por outro lado, os 

movimentos migratórios. Contraposto e justapostos, estes vetores ensejariam instabilidade na 

produção das subjetividades modernas, no tocante ao que o autor julga ser o elemento central 

destas – o chamado ―trabalho da imaginação‖
34

. A justaposição provocaria um cenário de 

―imagens em movimento se encontrando com espectadores desterritorializados‖ (p.21), 

instigando o ―trabalho da imaginação‖ (imaginação de uma nova vida, em outro lugar, outro 

tempo), criando novos elos entre o local e o global, dando origem, desta maneira, às ―esferas 

públicas de diáspora‖, ―comunidades imaginadas‖ (p.19), dentro e fora dos Estados-Nação.  

Para Appadurai (2001), a periferia mobiliza e manipula a memória da Modernidade de 

forma singular , colocando-se como um ―novo-outro Ocidente‖ que clama mais fidelidade ao 
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projeto moderno que seus próprios predecessores – desestabilizando o padrão identitário 

pregresso.  

 

A modernidade agora, (e já faz algum tempo) está em todas as partes, o discurso da pós-modernidade 

parece apenas mais um episódio (ainda significativo) dentro de uma transformação da própria 

modernidade ocidental. A questão não é mais modernidade versus pós-modernidade. (...) A questão é o 

que Arjun Appadurai identificou como modernidade à larga e o que os outros descrevem como 

modernidades alternativas (HUYSSEN, 2002, p.20). 

 

Assim, Appadurai (2001) e Huyssen (2002) ventilam que o modo como diversas 

organizações sociais vivenciam essas novas sensorialidades promovidas pela cultura de um 

modo geral e pelo cinema, neste caso específico, é muito particular e respalda-se não só no 

contexto sócio-histórico, mas na diferença preconizada por Bhabha (2008) e Said (2008).  

 

Como toda criança que cresceu e se educou em qualquer cidade da América Latina durante a II Grande 

Guerra, desde cedo fui consumidor da cultura de massa, que então começara a nos chegar de maneira 

avassaladora dos Estados Unidos. Ao lado do automóvel, que tinha tomado conta das ruas, e dos aviões e 

Zepelins, que encantavam os céus, novas formas de deslumbramento técnico eram proporcionadas pelas 

pequenas máquinas elétricas do cotidiano doméstico. Aos olhos de crianças e adultos, a cultura de massa 

norte-americana se impunha de modo féerico nas telas do cinema através dos filmes, desenhos animados 

e seriados (SANTIAGO, 2008, p.106)
35

. 

 

Dentro desta perspectiva geral, comungando com Appadurai (2001), Santiago (2008) 

problematiza que uma das contradições insolúveis da vanguarda (científica, artística e 

tecnológica) periférica contemporânea encontra no cinema uma metáfora radical para o 

estágio periclitante em que ela vive, já que o cinema aponta para os dois pólos que a 

sustentam tanto a indústria quanto o saber. Tanto a atualização e o progresso das sociedades 

―atrasadas‖, em termos de vida social, arte e ciência, quanto à modernização sociopolítica e 

industrial de um dado país periférico se dão na esfera do consumo de obras que a priori não 

puderam e não podem ali ser produzidas. É a partir do consumo de possíveis modelos 

importados, ou seja, de uma leitura e assimilação crítica ou passiva da produção onde impera 

e de onde expande o grande capital - que se intensificam as melhores e mais contundentes 

criações e invenções periféricas, libertas de valores isolacionistas e repressivos de sociedade 

provincianas que buscam auto-suficiência nas explorações e devaneios do umbigo (Santiago, 

2008, p.113) 

Neste bojo, podemos nos remeter à Soares (2009), quando o autor, ao discutir o cinema 

produzido em países periféricos, lembra o debate de Shohat e Stam (2006) acerca do 

momento em que a Europa parece ter esgotado seu ―repertório estratégico de histórias‖ e a 
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população terceiro-mundista apenas começou a ―contá-las e desconstruí-las‖. Para Shohat e 

Stam (2006), esta outra forma de narração, contra-hegemônica, tem início com o colapso dos 

impérios da Europa no pós-guerra e com a emergência dos Estados nacionais independentes 

do Terceiro Mundo (2006, p.355). Ainda para Soares (2009), a importância desta reflexão se 

dá em termos de elaborar a possibilidade de que esse cinema periférico seja capaz de trazer à 

tona outras verdades, assim como narrativas anti-colonialistas, como contraposição ao 

discurso dominante europeu. Soares (2009) sinaliza que a ideia de um cinema à margem 

relaciona-se com um modo de pensar o cinema sob a perspectiva do reconhecimento do lugar.  

 

Em termos de configuração política e estética, diz isso respeito à afirmação de um projeto anti-

colonialista que não apenas indique as bases de um cinema do terceiro mundo, em contraposição ao 

cinema hegemônico do qual partiu, mas, diz igualmente respeito à necessidade de se criar, na diversidade 

desse cinema, uma unidade de propósitos cultural-pedagógicos com fins revolucionários. Tais propósito 

teriam como ponto central, particularmente, novas formulações da narrativa fílmica, em termos de 

linguagem e conteúdo, que fossem capazes de estabelecer os fundamentos de um cinema autonômo, um 

terceiro cinema, identificado como peça fundamental no jogo de descolonização da mente e de unificação 

da experiência cinematográfica terceiro-mundistas que, embora diversa, tem em comum a consciência do 

subdesenvolvilmento regional (SOARES, 2009, p.221). 

 

Seguindo as proposições enunciadas por Appadurai (2001), é inevitável sublinhar que 

tais experiências de construção, desconstrução e reconstrução das identidades, no contexto das 

mídias e das sociedades (pós) industriais e tecnológicas, já prognosticadas por Walter 

Benjamin, principalmente em seus estudos sobre a obra de Baudelaire (Benjamin, 1987c), 

como foi visto aqui, têm sido revisitadas – em diferentes registros – por autores como 

Baumann (1998), Hall (2002), Giddens (2002), Bhabha (1998), Ianni (1996), Santiago (2008) 

e Shohat e Stam (2006). Todos estes pensadores buscam os indícios, os sinais, os espectros, as 

formas de agregação e exclusão dos indivíduos e atores sociais, suas identidades e suas 

identificações, na dita ―era da informação‖.  

 

3.5. Literatura, vida moderna e cinema: o início das interferências 

 

Na contemporaneidade, nos mais diversos meios de comunicação, novas culturas da 

imagem se sobressaem dia após dia. Os jornais, revistas, cinema, quadrinhos, televisão e 

internet com suas imagens midiáticas para a massa, vêm jogando com uma vasta gama de 

emoções, sentimentos e ideias. É dessa forma que nas culturas midiáticas da atualidade, os 

sujeitos recebem um novo fluxo de imagens como entretenimento e informação. A cultura 

social da pós-modernidade (ou da modernidade periférica) vem conduzindo a sociedade e a 

cultura para mudanças significativas, num estado de efervescência, que desafia teóricos para 
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explicar o ecletismo, as bricolagens e os hibridismos.  

Para melhor caracterizar as mudanças que estão ocorrendo nos paradigmas da 

visualidade e das culturas modernas periféricas, é preciso verificar rupturas, desestruturas 

visuais e textuais, novas tecnologias, hibridações, que as artes da comunicação visal da 

contemporaneidade andam vivenciando. 

 

A atenção que damos, em nossa época, à materialidade dos objetos artísticos e às condições objetivas de 

sua produção nos leva invariavelmente a pensar nos processos da arte a partir de suas diferenças. Por 

exemplo, os desdobramentos da pintura abstracionista levaram artistas, críticos e público a fixar-se nos 

materiais e nos jogos de volumes, linhas e cores dos quadros considerados nos aspectos sensoriais 

imediatos que despertam ou espelham. A partir do reinado do encenador, o teatro pareceu apartar-se 

definitivaamente da literatura. Mesmo no interior desta, não é raro vermos posições de vanguarda 

extremarem as diferenças entre poesia e ficção, parecendo então estas constituir reinos separados ao invés 

de um território comum.  

Mas nem sempre foi assim. Ao nos debruçarmos sobre a história da pintura, por exemplo, constatamos 

que durante muito tempo ela caminhou, no Ocidente, inextricavelmente ligada às narrativas bíblicas, 

assim como o teatro, a escultura e a arquitetura. Se pensarmos no desenvolvimento do cinema no século 

XX, veremos que parte considerável das produções seguiu ou perseguiu enredos consolidados primeiro na 

literatura, seja pelo prestígio com o público obtido por determinados autores e determinadas obras, seja 

pela segurança que advém da adaptação de obras consagradas (AGUIAR, 2003, p.119). 

 

O cinema, como foi visto no tópico anterior, é um gênero cujo suporte formou-se 

timidamente no século XIX como gravador da imagem visual externa, em movimento, mas 

cuja propagação e enorme influência cultural tomaram e, de certo modo, definiram o século 

XX. Segundo Lucas (2008), o cinema foi o arauto do império estadunidense, sua maior 

expressão e característica. Sua história perfaz basicamente duas etapas: a do cinema mudo e a 

do cinema falado e sonoro. A primeira descoberta do processo visual de narrar foi a 

montagem de séries de quadros em movimento, com a arte de ligar cenas e diálogos, dar-lhes 

consistência, harmonia e continuidade (Lucas, 2008). A montagem progrediu e acabou, no seu 

modo, por influenciar as outras artes, uma vez que existe um sinuoso caminho de parentesco 

entre a literatura e o cinema, na medida em que ambas as atividades artísticas visam dominar 

a atenção do leitor/espectador por meio do andamento de uma narrativa.  

 

Ambas as artes, tomam os olhos como ponto de entrada na consciência ativa do obsercador, mas de modo 

diferente. A escrita pede uma leitura, cujas imagens, colhidas na tradução das palavras arranjadas 

sequencialmente, projetam-se no campo da mente. O suporte, a folha escrita (ou visor do monitor do 

computador) oferece aos olhos a reversebilidade, pela qual a atenção busca aclarar o entendimento não 

captado na primeira tentativa. O cinema, entretanto, se dispõe habitualmente num painel mais amplo, 

assistido por uma platéia de frequentadores. Traz, portanto, desde o início, o caráter do espetáculo. São 

imagens fotográficas em movimento. E, pela duração do espetáculo, aparelhou-se para desenvolver-se em 

reversebilidade. Transporto, todavia, ao formato do vídeo e do DVD, permite um acopanhamento 

individual, doméstico e pessoal, ganhando igualmente a propriedade da releitura da totalidade ou de 

trechos que escaparam da atenção ou do entendimento momentâneos (LUCAS, 2008, p.10). 

 

A câmera móvel e a proliferação das câmeras multiplicaram as propriedades do olhar e, 
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na arte, ensinaram a explorar outros segmentos da vivência cotidiana. Juntamente com os sons 

e as cores, o cineasta pôde desenvolver com maestria o artifício do flashback. Com a 

utilização de planos foi capaz de instalar na tela dimensões subjetivas que afetam o 

protagonista da ação narrativa. Para culminar, a gramática do cinema foi capaz de introduzir, 

entre sons de fala e de música, intervalos de silêncio, intensificadores da narrativa. O tempo 

real, no cinema, desapareceu. O episódio filmado do início ao fim, os grandes planos-

sequencia, já não conformavam uma única possibildade. A linguagem se tornou mais elíptca, 

metafórica (LUCAS, 2008). 

Para Aguiar (2003), isso não elide o questionamento sobre se tais obras guardam 

semelhanças essenciais entre si, ou se são produções absolutamente distintas, que de 

semelhante só têm certas aparências. Indagando sobre tais questões, Umberto Eco (1971) 

começa desaconselhando qualquer comparação apressada. Sublinha, logo de início, traços 

diferenciais. Na literatura, os estímulos emotivos vêm após os leitores atravessarem uma 

verdadeira cortina de operações semânticas e sintáticas guiadas por signos, materializados em 

palavras e organizados em conceitos. Já no cinema, (em certa medida pode-se ampliar a ideia 

para a TV) a presença da imagem visual desperta reações imediatas, incluindo-se as 

fisiológicas, com risos, lágrimas, descargas de adrenalina outras. Além desses aspectos 

destacados por Eco, é possível ressaltar também que e a literatura, em nosso mundo de hoje, 

supõe um consumo íntimo e privado, embora seu estudo seja parte de currículos escolares, 

enquanto o cinema supõe uma sala de ocupação coletiva e se abre para o contágio das reações 

coletivas: rir numa sala vazia é muito diferente de fazê-lo mesmo numa lotada. Em seu ensaio, 

Umberto Eco assinala que, apesar das diferenças, podem-se detectar homologias estruturais 

entre cinema e literatura. Parte ele da idéia mais ampla de ser possível detectar essas 

homologias entre vastas áreas do conhecimento: cita a idéia de que há semelhanças entre a 

organização espacial de uma catedral gótica e um tratado teológico. Façamos aqui novo 

parêntese para comentar e ampliar as ideias de Eco. ―(...) Isso nos aproxima novamente de 

outra constatação do item anterior, a de que um enredo pode ser visto como uma unidade 

estrutural e analisado como uma relação sincrônica de elementos distribuídos seqüencialmete‖ 

(p.25). Prossegue Eco: ―narrativa literária e filme cinematográfico são artes de ação, eis seu 

ponto em comum. Partem de um processo imaginário de fabulação que, como produto 

humano, lhes é terreno de operação ou alicerce. A diferença entre um e utro está na 

articulação temporal de suas seqüências para o receptor‖ (Eco, 1971, p. 25). 

Na narrativa, seguindo-se uma ordem de palavras, temos um processo que pode ser 

assim descrito:  
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Isso se passou, e depois aquilo, e então aquil'outro, ao mesmo tempo que em outra parte outras coisas se 

passavam, e houve então conseqüências alhures, pois a interligação entre os fatos ficou evidente, quando 

fulano e beltrano se encontraram: tudo isso cicrana lembrava, pensando que tudo previra um ano antes, 

enquanto ... etc., etc. (Eco, 1971, p.28). 

 

No filme, as seqüências, mesmo se lembranças de uma persoonagem, articulam-se 

muito mais evidentemente como uma sucessão de presentes:  ―isto + isto + }sto + isto + _ 

...‖  Assinala Eco que todas as artes, e a literatura não fugiu à regra, reagiram à presença do 

cinema, que presentifica tudo, incluindo o passado. Mas observa ele que o cinema monta 

vários presentes para representar a ação, enquanto a literatura representa a ação para 

aprofundar o problema do tempo. Novamente ampliando e comentando o ponto de vista de 

Eco, podemos assinalar que por trás de sua concepção está a ideia de que a literatura do 

século XX explorou em todas as direções as reverberações da mente humana, abertas por 

experimentações vanguardistas, como os jogos rememorativos, de Proust; o fluxo da 

consciência, de Joyce; a escrita automática de Breton e Kerouac; dos mergulhos nas fantasias 

do sonho e do delírio, como em narrativas fantásticas, ou do pesadelo, como em Kafka. 

Soma-se a isso ideia de que o cinema, embora empreenda o mesmo caminho, mantém um 

vínculo com o antiquíssimo processo épico de fabulação. Ao destacar o que chama de 

descortino de homologias estruturais, Eco está sublinhando a ideia de que cinema e literatura - 

e podemos estender a conclusão à TV, e muito mais: à pintura, à arquitetura, à fotografia, etc. 

- são criadores de mitos, de fabulações que engendram a possibilidade do reconhecimento da 

situação presente dos destinatários em relação aos parâmetros da cultura de que fazem parte 

(AGUIAR, 2003, p.122-123). 

Seguindo outra perspectiva, mas que desemboca no mesmo problema das imbricações e 

interlocuções, Arlindo Machado, por exemplo, chega a afirmar a existência da influência da 

linguagem cinematográfica na literatura antes mesmo do surgimento do cinema. Para isto 

evocam uma teoria limite, segundo a qual há um pré-cinema embutido em alguns textos 

literários anteriores à forma de expressão cinematográfica, e que teriam como especificidade o 

fato de os escritores ordenarem o relato em função da incidência do olhar do narrador, da sua 

―ocularização‖ da cena ao narrar. Desse modo, a narrativa cinematográfica já se encontrava 

latente em alguns textos literários e o surgimento do cinema no século XIX seria apenas a 

descoberta da tecnologia que permitiu concretizar o modo narrativo que enfatiza a 

visualização perceptiva da imagem de uma cena. Nesta senda, com a consolidação de todo o 

aparato cinematográfico, o escritor tem diante de si inúmeras possibilidades em termos 

conceituais, estilísticos ou temáticos.  
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As relações entre literatura e cinema são múltiplas e complexas, caracterizadas por uma forte 

intertextualidade (...). E isso sem mencionar o inegável impacto que o cinema tem sobre a literatura, em 

termos conceituais, estilísticos ou temáticos. Basta pensar, por exemplo, na prosa dita "cinematográfica" 

de Oswald de Andrade ou Antônio de Alcântara Machado, em romances como Operação silêncio (1979), 

de Márcio Souza, que tematiza o cinema de múltiplas formas, e Camilo Mortágua (1980), de Josué 

Guimarães, que usa o cinema como elemento temático e estrutural, ou num caso como o do escritor 

argentino Manuel Puig, que disse em várias ocasiões que, quando era menino numa pequena cidade da 

Argentina, seu maior desejo era ser um filme, porque a realidade que ele via na tela era mais bonita do 

que a realidade que o circundava. (...) Enfim, as variações e as possibilidades de interrelacionamento dos 

dois meios de expressão artística são praticamente infinitas, e longe de mim pretender esgotá-las nestas 

poucas páginas (JOHNSON, 2003, p. 39). 

 

A relação inicia, a partir da segunda década do século XX, uma troca mútua. Literatos e 

dramaturgos começam a se inspirar no cinema para formar narrativas e poesia. Para 

Domingos de Brito (2008), evocar as relações entre cinema e literatura é festejar apoios e 

apropriações que ambos se fazem reciprocamente, com a condição de continuarem a existir 

em suas especificidades. 

Neste sentido, faz-se necessário endossar o complexo jogo de aproximações entre 

ambas as linguagens artísticas dentro de suas diferenças e peculiaridades. Para Johnson 

(2003), enquanto um romancista tem à sua disposição a linguagem verbal, com toda a sua 

riqueza metafórica e figurativa, um cineasta lida com pelo menos cinco materiais de 

expressão diferentes: imagens visuais, a linguagem verbal oral (diálogo, narração e letras de 

música), sons não verbais (ruídos e efeitos sonoros), música e a própria língua escrita 

(créditos, títulos e outras escritas). Todos esses materiais podem ser manipulados de diversas 

maneiras. A diferença básica entre os dois meios não se reduz, portanto, à diferença entre a 

linguagem escrita e a imagem visual, como se costuma dizer. Se o cinema tem dificuldade em 

fazer determinadas coisas que a literatura faz, a literatura também não consegue fazer o que 

cinema faz (p.42). 

Uma insistência na fidelidade também geralmente ignora o fato de que a literatura e o 

cinema constituem dois campos de produção cultural distintos, embora em algum nível 

relacionados. Quando um cineasta faz um filme, está respondendo, consciente ou 

inconscientemente, a questões levantadas ou possibilitadas pelo próprio campo, em primeiro 

lugar, e pela sociedade ou outros campos, em segundo lugar. Quando o Cinema Novo surgiu 

no final dos anos 1950, começo dos anos 1960 posicionou-se em relação a determinadas 

tradições cinematográficas, e não em relação aos problemas enfrentados pelo campo literário. 

Isso não significa, é claro, que não tenha se utilizado de certos aspectos de outros campos ou 

que tenha deixado de se posicionar quanto a outras questões sociais mais amplas. O que 

significa é que, vista desse ângulo, a insistência na ―fidelidade‖ perde sentido. Foi-se o tempo 
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em que o cinema buscava incansavelmente transpor para a realidade fílmica o complicado 

jogo de imagens, articulações e tramas consagradas na literatura, num esforço de afirmar-se 

como linguagem artística. Uma obra artística, seja ela romance, conto, poema, filme, escultura 

ou pintura, tem de ser julgada em relação aos valores do campo no qual se insere, e não em 

relação aos valores de outro campo. (JOHNSON, 2003, p.44) Em concordância com Johnson 

(2003), Xavier (2003) sinaliza que:  

 

(...) ao destacar equivalências entre as palavras e as imagens, ou entre o ritmo musical e o de um texto 

escrito, entre a tonalidade de um enunciado verbal e a de uma fotografia, colocam-se no terreno do que 

chamamos de estilo. Tomem o que é específico ao literário (as propriedades sensíveis do texto, sua forma) 

e procuram sua tradução no que é específico ao cinema (fotografia, ritmo da montagem, trilha sonora, 

composição das figuras visíveis das personagens). Tal procura se apóia na idéia de que haverá um modo 

de fazer certas coisas, próprias ao cinema, que e análogo ao modo como se obtêm certos efeitos no livro, 

―modo de fazer‖ que diz respeito exatamente à esfera do estilo. E essa analogia que sugere equivalências 

estilísticas estará apoiada na observação de um gradiente de ritmos, distâncias, tonalidades, que estão 

associados a emoções e experiências, bem como a um uso figurativo da linguagem que permite dizer que 

palavra e imagem procuram explorar as mesmas relações de semelhança (as metáforas) e as mesmas 

cadeias de associação e causalidade (as metonímias) (XAVIER, 2003, p.63). 

 

Sendo assim, o filme narrativo-dramático, a peça de teatro, o conto e o romance tem em 

comum uma questão de forma que diz respeito ao modo de disposição dos acontecimentos e 

ações das personagens. Quem narra escolhe o momento em que uma informação é dada e por 

meio de que canal isso é feito. Há uma ordem das coisas no espaço e no tempo vivido pelas 

personagens, e há o que vem antes e o que vem depois ao nosso olhar de espectadores, seja na 

tela, no palco ou no texto. Em todas essas formas de expressão, o fato de estar presente o ato 

de narrar permite o uso de categorias comuns na descrição dos elementos que organizam a 

obra em aspectos essenciais. A narrativa é uma forma do discurso que pode ser examinada 

num grau de generalidade que permite descrever o mundo narrado (esse espaço-tempo 

imaginário em que vivem as personagens) ou falar sobre muitas coisas que ocorrem no 

próprio ofício da narração sem que seja necessário considerar as particularidades de cada 

meio material (a comunicação oral, o texto escrito, o filme, a peça de teatro, os quadrinhos, a 

novela de TV) (Xavier, 2003). 

Para Xavier (2003), na descrição do mundo que a narração constrói, é possível falar em 

tempo, tipos de ação e de agente (personagens), ou mesmo descrever certos procedimentos de 

quem narra, sem levar em conta se o que se usa são palavras ou imagens - como quando se 

refere a uma disposição dos fatos em sucessão linear, ou uma disposição que implica idas e 

vindas no tempo cronológico, ou quando faz-se menção aos paralelismos na evolução da 

história, elipses (saltos no tempo), mudanças no espaço das ações, formas distintas de 

privilegiar a experiência de um ou mais personagens, produção de certas simetrias entre 
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começo e fim, entrecruzamentos, bifurcações e ―pontos de virada‖ da história, relações entre o 

que é descrição de um estado de coisas (ou estado mental) e o que é narração de eventos, 

conflitos entre projetos de personagens que se enfrentam ou se ajudam, etc. Diante de 

qualquer discurso narrativo, é possível falar em fábula, ao referir a uma certa história contada, 

a certas personagens, a uma seqüência de acontecimentos que se sucederam num determinado 

lugar (ou lugares) num intervalo de tempo que pode ser maior ou menor; assim como pode-se 

falar em trama para ao aludir ao modo como tal história e tais personagens aparecem para 

mim (leitor/ espectador) por meio do texto, do filme, da peça. Uma única história pode ser 

contada de vários modos; ou seja, uma única fábula pode ser construída por meio de inúmeras 

tramas, com formas distintas de dispor os dados, de organizar o tempo. ( 2003, p.64-65) 

 

Em verdade, o que um filme, um romance ou uma peça me oferecem é a trama, pois não posso me 

relacionar senão com a posição do relato tal como ele me é dado. E é a partir daquilo que me é oferecido - 

a trama - que deduzo a fábula, que refaço a vida personagens em minha cabeça. E não o contrário. Narrar 

é tramar. E há muitos modos de fazê-lo, em conexão com a msma fábula. Isso implica propor muitos 

sentidos diferentes, muitas interpretações diferentes a partir do mesmo material bruto extraído de uma 

sucessão de fatos, de um percurso de vida (XAVIER, 2003, p.66). 

 

Segundo Xavier (2003), as linguagens aproximam-se sempre, mas não se fundem. Neste 

processo de fabulação, por exemplo, estará envolvida também a trama, o contar, o mostrar, o 

revelar e o esconder, a relação entre o visível e o invisível, a modulação de ―pontos de vista‖ 

(em sentido geral como posicionamento ético e ideológico). Mas seus recursos não serão os 

mesmos, em termos da manipulação do espaço e do tempo, em termos da composição dos 

olhares e dizeres. Diferem não porque não haja a força da palavra no cinema, ou porque não 

haja a força do olhar na literatura. Mas porque câmera e montagem definem multiplicidade 

das distâncias e dos ângulos na composição da cena; em particular, aquela proximidade 

extrema do corpo que faz com que o rosto, as mãos e os olhos alcancem um patamar inusitado 

expressão e significação, desde que, na exploração desse potencial específico, o cineasta seja 

capaz de criar um estilo.  

Todavia, concomitante a discussão voltada para dentro da obra, como faz Xavier (2003), 

acredito ser pertinente, uma vez que este é um estudo sociológico, levar em consideração o 

papel do em torno, do contexto social para a construção não só do conteúdo, mas também da 

forma, do estilo do texto ou do filme.  

 

A cultura contemporânea é, sobretudo, visual. Vídeo games, videoclipes, cinema, telenovela, propaganda 

e histórias em quadrinhos são técnicas de comunicação e de transmissão de cultura cuja força retórica 

reside, sobretudo na imagem e secundariamente no texto escrito, que funciona mais como um 

complemento, muitas vezes até desnecessário, tal o impacto de significação dos recursos imagéticos 

(Pellegrini, 2003, p.15). 
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Embora recentes, como também foi ressaltado logo antes, o cinema e a TV 

potenciadores de públicos, já marcaram indelevelmente a imaginação coletiva dos dias de 

hoje. A partir de 1897, os escritores cresceram e se formaram com o cinema e logo depois 

com a TV; em escala mundial, assim como com o telefone e hoje com os computadores e os 

passeios virtuais. É possível reconhecer tais marcas e presenças, e elas ajudam a definir 

determinadas características da literatura do nosso tempo. (AGUIAR, 2003, p.130). E é, neste 

ponto, que me interessa pensar sobre os contornos dessa modernidade periférica, tardia e 

alternativa que ganha força nos últimos anos em Angola, uma vez que a esfera das mudanças 

na forma literária, assim como das interlocuções com o Brasil apresentam-se como 

indissociáveis e desdobram-se numa dinâmica de idas e vindas. Desta maneira, o contexto da 

modernidade termina por plainar e misturar-se no texto literário de Ondjaki, tranformando-o 

sensivelmente.  

Distanciando-se da imitação naturalista, as imagens contemporâneas passaram por 

releituras que, apesar do aparente realismo, se converteram em signos provocativos, signos de 

signos, imaginários de imaginários, satirizando a procura de signos de objetividade e os 

estereótipos, no contexto pós-colonial. O enriquecimento do imaginário nos mitos coloniais e 

pós-coloniais é cada vez mais evidente e, de certa forma, repete a tradição da cosmogonia 

mítica. Segundo Stam (1981), a atividade mitopoiética permanece alimentada pelas novas 

tecnologias, em que os jogos e intervenções do acaso são mais evidentes do que os projetos 

acabados e refinados da modernidade. Um bom número de exemplos dessa mudança ainda 

podem ser encontrados nos meios de comunicação, tais como as imagens dos heróis das 

novelas televisivas, que muito influenciam o estilo de vida angolano, constituindo imaginários 

por exemplaridade, os personagens heróicos do cinema contemporâneo e de uma literatura 

que busca escapar de rotulações.  

É assim que as imagens do contemporâneo são imagens de participação do espectador, 

não mais a arte aurática, individual e hermética do artista solitário. A arte hoje é uma arte 

interativa, produto de um imaginário social e cultural, que muitas vezes ironiza, de maneira 

sutil, as manifestações artísticas da alta cultura da modernidade Ocidental, mas sem exclusão 

do imaginário mítico e ancestral. 

Neste caso, pode-se afirmar que esta modernidade alternativa, periférica como já foi 

referida no capítulo anterior, termina por abalar também a produção literária. Os heróis das 

histórias em quadrinhos, novo produto da comunicação visual de massa, o cinema 

experimental, surrealista que ganhou força a partir dos anos 1920, o cinema alternativo 
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europeu e americano e os enredos das telenovelas brasileiras, estimulam imaginários culturais 

e sociais à margem do Ocidente.   

Como condição inclusiva de diversas épocas, o contemporâneo não mais é a grande 

narrativa da modernidade, mas se constitui de breves desafios ao existente, transformando 

culturas elitizadas em culturas populares. O imaginário e o real se aproximam, diz Morin 

(1989), pois a realidade alimenta-se do imaginário. De fato o autor ainda acentua que o 

mesmo movimento que aproxima o imaginário do real aproxima o real do imaginário. Em 

outras palavras: a vida da alma se amplia, se enriquece, se hipertrofia mesmo, no interior da 

idividualidade ―(...) A alma é precisamente o lugar de simbiose no qual imaginário e real se 

confundem e se alimentam um do outro (...)‖ (Morin, 1989, p. 11). 

 

Pensemos, por exemplo, nas narrativas visuais do cinema ou da telenovela, produtos culturais a que 

(quase) todos têm acesso e que competem diretamente com as narrativas literárias no gosto do púbico 

consumidor de cultura; o que se capta, em primeiro lugar, é um contexto demonstrativo em vez de um 

contexto verbal (...) A imagem tem, portanto, seus próprios códigos de interação com o espectador, 

diversos daqueles que a palavra escrita estabelece com o seu leitor (PELLEGRINI, 2003, p.15-16). 

 

Deste modo, pode-se depreender que o suporte contemporâneo está cada vez mais 

fragmentado, descentrado e contraditório, o que transparece e caracteriza muito das 

representações gráfico-visuais atuais. Mesmo assim aquelas ditas modernistas permanecem 

presentes, mostrando que seus valores ainda resistem aos novos processos de modernização. 

São opções que não apresentam nenhuma novidade para os antigos, mas que o cultivo da 

diferença garante nas manifestações visuais de hoje. 

Enquanto na modernidade Ocidental as artes visuais representavam a ruptura com o 

passado, buscando o novo e, muitas vezes o racional, no contemporâneo moderno periférico, 

as imagens tendem à indefinição, à indeterminação, questionando paradigmas que 

sustentavam a superioridade da aura e da cultura artísticas modernas. A ambigüidade ou a 

multiplicidade de significados se manifestam na arte do contemporâneo, com tendências ao 

cultivo da polissemia e da polifonia. Se os significados das obras auráticas da modernidade 

tendiam ao absoluto, na contemporaneidade moderna periférica manifesta-se um jogo de 

interpretações sem significados estáveis. E a literatura angolana não saiu ilesa deste processo. 
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CAPÍTULO 4 

ENTRE “BIRRAS” E “CAUSOS”:  

ESCUTANDO E VISITANDO A HIBRIDEZ EM ONDJAKI  

 

Em todo este tempo, a terra guardou, inteiras as suas vozes. 

(Mia Couto) 

 

4.1 “Um só povo...uma só Nação”
36

?: a Luanda de Ondjaki 

 

Ndalu de Almeida já há algum tempo é Ondjaki
37

, o nome com o qual deveria ter sido 

batizado, mas, que numa conversa de sua mãe com a vizinha, acabou sendo 

preterido
38

.Ondjaki nasceu em Luanda, em 26 de novembro de 1977, dois anos após a 

independência do seu país. É descendente de portugueses e angolanos. Estudou em Angola até 

o 10º ano. Depois, mudou-se para Lisboa, onde concluiu a graduação em Sociologia no 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), no ano de 2002
39

. 

Frequentou o 1º semestre do Mestrado em Cinema, na Columbia University (New York, 

School of the Arts, Film Division). Atualmente, é doutorando da Universidade Oriental de 

Nápoles. Além de romancista, poeta e roteirista
40

, interessa-se pelo teatro e pela pintura, tendo 

realizado duas exposições individuais, em Angola e no Brasil. No cinema, escreveu roteiros 

para curta-metragem e co-realizou o documentário ―Oxalá, cresçam pitangas‖, em 2006. É 

membro da União dos Escritores Angolanos. Em 1996 participou do Curso de Escrita Criativa 

no Instituto de Artes e Espectáculos de Lisboa, que afirma ter sido um momento importante 

na produção de seus textos.  

Sua obra literária consta de doze livros publicados, a saber: E se amanhã o medo (2005 

- Contos), Momentos de Aqui (2001 - Contos), Quantas madrugadas tem a noite (2004 - 

Romance), Há prendisajens com o xão (2002 - Poesia), Materiais para a confecção de um 

                                                 
36

 Frase gritada pelos pioneiros no desfile do Dia Internacional dos Trabalhadores, no romance Bom dia 

camaradas (2003, p.83) 
37

 Ondjaki em umbundu significa guerreiro 
38

 História contada em entrevista ao programa de televisão Roda Viva, em janeiro de 2007, na TV Cultura. 
39

 Sua monografia de conclusão de curso foi na área da Sociologia da Cultura (mais especificamente em 

Sociologia da Literatura). Título: «Dar Voz ao Silêncio» – aspectos sociológicos na obra ―Nós, os do Makulusu‖ 

de Luandino Vieira (uma hipótese interpretativa). 
40

 Em entrevista concedida para esta dissertação, Ondjaki fala de sua vivência como cineasta "Eu só sei escrever 

livros, não é. Quando faço roteiros é por brincadeira, quando participo em filmes é porque gosto da área. Não me 

considero minimamente capaz ate de fazer isso, então pra mim é mesmo uma experimentação, não me levo tão a 

sério no cinema" (ONDJAKI, Junho de 2008) 
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espanador de tristezas (2008 - Poesia), O leão e o coelho saltitão (2008 -infantil);O voo do 

golfinho (2009 - infantil); Ynari: a menina das 5 tranças (2004 – Romance Infanto-juvenil), O 

assobiador (2002 - novela), Actu Sanguineo (2000 - Poesia), AvóDezanove e o segredo do 

soviético (2008 – Romance). Destes, apenas três editados no Brasil (Bom dia camaradas– 

2006 – Romance; Os da minha rua - 2007 - Contos e AvóDezanove e o segredo do soviético - 

2008 - romance). Em meio a esta produção tão vasta e profícua, insurge um universo em que 

a minuciosa descrição dos fatos, lugares, cheiros e pessoas, em conjunção com um estilo 

imagético, sinalizam para características que são comuns tanto ao cinema quanto ao romance 

contemporâneo. Em O assobiador (2002), por exemplo, o leitor depara-se com Dissoxi, a 

menina do sal e do mar, KemunuMunu, o caixeiro-viajante e Kalua, o homem da memória, 

personagens embebidas de certa magia, numa mescla que beira o realismo fantástico. O 

assobio surge como a metáfora ideal de uma história fugidia e intensa, como um assobio, em 

que várias forças incidem sobre o sujeito. Nesta história, o amor, a morte, a fruição da arte, o 

humor e o mistério são manifestações avassaladoras. O homem do assobio fantástico traz à 

tona indivíduos tangidos pelo raio do desconhecido, e, ao aparecer de repente, ao mesmo 

tempo em que as chuvas compridas e silenciosas daquela aldeia, transtorna e desestabiliza 

seus moradores por meio de uma singela melodia assobiada numa missa de domingo. O tom 

do assobio mexe com as coisas vivas, desperta sentimentos, anseios, angústias, coragens, e faz 

as coisas acontecerem nesta conjunção de caos e significados. Essa miscelânea sensorial é o 

que dá vida à aldeia, centro diegético desta novela. 

BurkinaFaçam, Adolfodido, o morto desaparecido e reaparecido, a Kota das abelhas e 

Jaí,o professor albino, apresentam a urbanidade contemporânea de Angola em Quantas 

Madrugadas tem a Noite (2004). São miniaturas de um imaginário tanto cotidiano como, ao 

mesmo tempo, poético, fantástico, às vezes absurdo. No entanto, o tom destas estórias é mais 

leve, flutuante, melodiosamente composto, numa harmonia estranha entre um homem que, 

numa carência profunda, chama um desconhecido num bar e conta uma história insana, 

repleta de referências ao cotidiano mais prosaico de uma Luanda em que não para de chover, 

perpassando as relações internacionais travadas com o Brasil e a África do Sul, tudo em troca 

de mais algumas cervejas. No enredo desta história que segue madrugada adentro, surge um 

anão que pede ao amigo albino que se proclame fundador do Sindicato Nacional de 

Prostitutas; uma senhora mais velha (a Kota das abelhas) que administra um negócio sui 

generis de venda de mel; surge um morto viril, que, mesmo no caixão coberto com a bandeira 

angolana, mantém-se com o pênis ereto, para deleite das duas mulheres (Dona Divina e 

Kibebucha) que disputam o papel de viúva do recém-morto, no intento de serem consideradas 
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―as primeiras viúvas do Estado Angolano‖; surge um albino (Jaí) que morre de medo de ser 

perseguido e linchado até a morte quando anda pelas ruas de Luanda, porque, segundo os 

mitos populares, ele possui um líquido na nuca que cura a AIDS. Neste romance, rimos de nós 

mesmos, num exercício de escárnio anti-indulgente que suscita interessantes reflexões sobre o 

nosso lugar na periferia mundial, sobre o papel da tradição e da globalização em países ainda 

tão jovens e pouco experientes no tocante à prática política. 

Adelaide Mortinho, o faroleiro, Tia Fatucha do autoclismo, Senhor Tuarles e as suas 

filhas ―oculizadas‖, Mamborrô, o Múrio e suas lombrigas de estimação, Ary, o impaciente, 

Kota Vude, Barnabé Vinagre e as irmãs Matabicho e o velho que semeava máquinas de lavar 

surgem nos contos de Momentos de Aqui (2001). O livro está organizado em duas partes: uma 

primeira de pendor mais memorialista e outra mais reflexiva. Curiosamente, é a primeira que 

se aprofundará e ganhará uma consistência de identidade na escrita de Ondjaki. Os 

apontamentos acerca da família, dos amigos, ou de situações do cotidiano oscilam entre o 

humor e o onírico. ―O padre, o mar e o faroleiro‖, primeiro conto do livro, evidencia ainda a 

influência marcada de Mia Couto, na animização do espaço e no mistério lírico que envolve a 

personagem do faroleiro. Também no que concerne à linguagem, pairam ainda alguns 

neologismos que rapidamente serão suplantados pelo grande poder desta narratividade: o 

ritmo oralizante do discurso de Ondjaki, que parece escorrer diretamente da memória para o 

papel, sem qualquer mediação que limite o fluxo de consciência. Em ―As muitas visitas da 

avó Catarina‖, verifica-se já o potencial desta vivência, registrada com imagens, sonoridades, 

cheiros e paladares que ganharão mais espaço no romance AvóDezanove e O segredo do 

Soviético (2009). Os sentidos ajudam a fixar o tempo e a relembrá-lo, na cadência 

melancólica da saudade, ou da perda irrecuperável da inocente e feliz imaginação. 

Em E se Amanhã o Medo (2005), os protagonistas são figuras que refletem os aspectos 

dramáticos da vida, afinal, a vida é dramática de doer, numa angústia incômoda. O livro traz 

vinte contos, subdivididos e ordenados em duas partes: a primeira, indicada numericamente 

por ―I‖, intitula-se ―horas tranqüilas‖ (cintilantes como um amanhecer) e compõe-se de quinze 

contos. A segunda parte, indicada como ―II‖, traz cinco contos, já menos ensolarados, das 

―conchas escuras‖. Na primeira parte, o leitor se depara com a angústia e o drama que traduz 

muito a verve da obra, como no conto sobre o médico, o copo de água e a música de Adriana 

Calcanhoto. Encontram-se neste livro um inventor da jangada; um vendedor de corações; o 

mundo do PCG, personagem que reaparece no ―Madrugadas‖; o romance sereno e o sexo 

frenético de Frida e Ara; a velha que se montava e desmontava e a mulher violada por dedos 

masturbatórios ferozes, numa mistura surrealista e memorialista que muito dizem sobre a 
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Angola de hoje. Em 2004 o conjunto dos contos foi galardoado com o Prêmio Literário 

Sagrada Esperança, em Angola.  

Em seu romance de estreia, Bom dia camaradas (2001), Ondjaki refaz o dia-a-dia de 

um grupo de crianças em Luanda. Nesta obra, uma voz infantil dá o tom da acurada descrição 

social do período compreendido entre os anos 1980 e 1990. Assim, o escritor projeta novos 

olhares sobre a guerra, sobre as personagens e os novos imaginários de uma Angola em 

constante interrogação. Em Os da minha rua (2007), no que tange a linguagem, o escritor 

oscila entre a crônica e o diário. Os vinte e dois contos curtos que compõe o livro apresentam, 

mais uma vez, um narrador-menino que catalisa uma série de acontecimentos do contexto 

social, político e histórico de uma Angola em constante mudança. Num processo de 

continuidade, em 2009, o autor publica Avó Dezanove e o segredo do soviético, romance em 

que o autor desenvolve algumas histórias que surgem no Momentos de Aqui, Bom dia 

camaradas e Os da minha rua.  

Ynari, o homem pequenino, a avó e os habitantes sem sentidos de Ynari, a menina das 

cinco tranças (2005) decantam ―a moral da história‖ para o público infantil, assim como em 

O voo do Golfinho (2009). Junto com a ilustradora Danuta Wojciechowska, Ondjaki narra a 

odisséia de um golfinho que queria ser passarinho. Uma história sobre liberdade e sonho. 

Por fim, na sua poesia, Ondjaki nos aponta uma esquina do mundo onde podemos nos 

encontrar com Manoel de Barros, Luandino Vieira, Guimarães Rosa, Adélia Prado, Eduardo 

White e Raduan Nassar.  Actu Sanguineo (2000), Há prendisajens com o xão (2002) e 

Materiais para Confecção de Um Espanador de Tristezas (2008) são a forma mais explícita 

da afeição literária de Ondjaki. Na poesia, o autor não tem receio algum de trazer para junto 

de si e do leitor todas as suas referências fundamentais.  

Neste cenário, Ondjaki introduz o leitor na Angola de uma cidade chamada Luanda 

onde ―há muita coisa que pode acontecer e há muita coisa que, se não pode, arranja-se uma 

maneira de ela acontecer.‖ (Ondjaki, 2006, p. 108). A Luanda das comparações entre o 

passado colonial, onde ―os machimbombos funcionavam‖ e os momentos de hesitações do 

camarada António (Ondjaki, 2006, p.17). A Luanda de ―um antigamente que sempre volta‖ 

com cara de criança, em Bom Dia Camaradas, Os da minha rua, Avó Dezanove e nas 

recordações de Sr.Fodido. É a Luanda das mulheres atacadas e violadas na solidão das ruas 

onde vivem (Ondjaki, 2005, p. 96) e a Luanda das crianças como o puto PCG, que recebem 

um colchão, um amigo, uma fanta e adoram kuduro. A Luanda dos desejos mais mundanos e 

carnais de uma freira na clausura, como em Momentos de Aqui; A Luanda do amor de Frida e 

Ara. A Luanda do frenesí infantil, das estigas, das lendas urbanas, dos bancos da escola, do 
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suor escorrendo no pescoço depois do intervalo (Ondjaki, 2006, p. 31); A Luanda dos passeios 

pela Ilha de Luanda
41

, do encontro entre filhos de guerrilheiros e das férias em família no 

Mussolo
42

; A Luanda dos pioneiros que vão à Rádio, declamar mensagens para os 

trabalhadores (Ondjaki, 2006, p.27) e quando chegam encontram ―uma folha da redação, com 

carimbo e tudo, com os textos de cada um‖ (Ondjaki, 2006, p. 38); dos controladores das 

FAPLA que destroem fotografias por ―razões de segurança de Estado‖ (Ondjaki, 2003, p.39). 

A Luanda do partido, da pátria dos camaradas, de um regime onde China, União Soviética e 

Cuba são os destinos do narrador de Quantas Madrugadas tem a Noite (Ondjaki, 2004, p. 

117). A Luanda onde o maluco que cria um jacaré na casinha do cachorro já morou em Cuba e 

fala ―cubano‖ e a Luanda onde os soviéticos têm uma praia particular. A Luanda das 

interrogações de Jaí Albino acerca da igualdade entre os muito ou pouco camaradas (Ondjaki, 

2004, p. 171) e dos cartões de abastecimento tão essenciais para Ndalu e tão estranhos para a 

Tia Dada, que há muito se foi de Angola (Ondjaki, 2006, p. 49). É a Luanda das ausências, 

das impossibilidades e dos paradoxos. A Luanda que se remete ao Brasil em tantas situações, 

da gíria da moda, da música que dá o ritmo da história, ao espaço de sociabilidade criado em 

torno da televisão para assistir telenovela.  

A Luanda de um passado conflituoso e, a ele, se referem, concomitantemente, a 

memória e a história. Segundo Sarlo (2007), nem sempre a história consegue acreditar na 

memória, e a memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em seu centro os 

direitos da lembrança. O passado
43

 continua sempre ali, perto e longe, espreitando o 

presente
44

 como a lembrança que irrompe no momento em que menos se espera ou como a 

nuvem insidiosa que ronda o fato do qual não se quer ou não se pode lembrar. Não se 

prescinde de passado pelo exercício de decisão nem da inteligência; tampouco ele é 

convocado por um simples ato de vontade. O retorno do passado nem sempre é um ato 

libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do presente (Sarlo, 2007, p.9). O 

passado é o presente também, e, por isso, as memórias ficcionalizadas, fantasiosas, mágicas e 

cheias de ―fogos de artifício‖
45

 de Ondjaki podem colorir os diálogos tão acizentados entre 

Brasil e Angola. Para Sarlo (2007), o passado se faz presente e a lembrança precisa do 

presente porque, assim como sublinhou Deleuze sobre Bergson, o tempo próprio da 

lembrança é o presente. O único tempo apropriado para lembrar e, também, o tempo do qual a 

                                                 
41

 Ver sessão de fotos anexas: Luanda hoje e Luanda ontem 
42

 Ver sessão Luanda ontem 
43

 Ver foto 8 nos anexos 
44

 Ver foto 3 nos anexos 
45

 Termo utilizado pelo autor em entrevista concedida para esta pesquisa, no intento de se referir à artifícios 

estéticos. 
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lembrança se apodera, tornando-o próprio. Para a autora, as últimas décadas deram a 

impressão de que o império do passado havia se enfraquecido diante do instante, do fluxo, do 

fugaz e da dissolução. No entanto, tais terminologias não necessariamente conotam 

apagamento, esquecimento, uma ida sem volta. Segundo algumas vertentes dos estudos 

culturais e pós-coloniais, a dissolução pode significar acréscimo, como quando se dissolve 

água em açúcar. Na verdade, acrescenta-se a água ao açúcar. As visões do passado são 

construções que não podem ser apagadas, eliminadas. Estas visões, para Sarlo (2007), 

perseguem, escravizam e/ou libertam. Sua emergência no presente é compreensível à medida 

que é organizada por procedimentos de narrativa, e, através delas, por uma ideologia (na 

acepção bahktiniana do termo) que desvele um continuum significativo e interpenetrável do 

tempo. Fala-se do passado sem suspender o presente e, muitas vezes, implicando também o 

futuro. Lembra-se, narra-se ou se remete ao passado por um tipo de relato, de personagens, 

das relações entre ações involuntárias e voluntárias, abertas e secretas, definidas por objetivos 

ou inconscientes; os personagens articulam grupos que podem se apresentar como mais ou 

menos favoráveis à independência de fatores externos a seu domínio. Essas modalidades de 

discurso, segundo Sarlo (2007), demandam uma concepção do social e, eventualmente, 

também da natureza. Introduzem as visões do passado.  

As obras mais abertamente memorialistas de Ondjaki, como se pode notar nesta curta 

introdução de capítulo, dão relevo às lembranças de um tempo que, mesmo marcado pelas 

dificuldades e pela atmosfera sombria e opressora de um cotidiano povoado de morte, 

violência e miséria, abre espaço a uma visão de passado distante da desesperança (muito 

embora, note-se certo cinismo e ceticismo em algumas passagens) que o cenário externo 

poderia levar. Seus narradores emprestam o olhar e o leitor pode recuperar alguns fios de vida 

que permitem encontrar luz onde o senso de realidade teria dificuldade de localizar (Chaves e 

Macedo, s/d, p.49). 

 

 

4.2. Desenho da pesquisa 

 

A partir do texto literário de Ondjaki, procurar-se-á compreender como se desvela um 

sentido de modernidade para Angola, por meio de elementos referentes às transformações 

estéticas, assim como do contexto das relações com o Brasil. Para dar conta deste percurso, a 

pesquisa se desenvolveu ao longo de três momentos: num primeiro período, de pré-análise, 
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organizei o material, escolhi os documentos a serem analisados, formulei questões 

norteadoras e elaborei indicadores para fundamentar a interpretação final. Para tanto, realizei 

uma segunda leitura das obras (a primeira foi no instante em que tive contato com os textos de 

Ondjaki), o que Bardin (1977) chama de ―leitura flutuante‖, e o fichamento dos textos, 

anotando diversos aspectos e nuances, que nesta segunda leitura, relacionavam-se com o 

enfoque da pesquisa. Neste sentido, empreendi uma análise do conteúdo
46

 das obras, no 

intento de iniciar um tratamento preliminar dos dados da pesquisa documental (pesquisa 

das/nas obras). A proposta aqui é fazer uso das inferências da análise do conteúdo
47

 para 

esclarecer as causas da mensagem ou as conseqüências que a mensagem pode provocar num 

momento posterior, isto é, na análise do discurso. Neste caso, iniciei um recorte categorial-

temático, trazendo à tona alguns temas e categorias pertinentes ao problema da pesquisa. 

Após a leitura flutuante, escolhi as unidades de registro
48

 e as categorias
49

, que surgiram das 

questões norteadoras e do fichamento os textos. Vale ressaltar que o critério para escolha foi o 

semântico (temático). A escolha dessas categorias analíticas seguiu as bases de Bardin (1977), 

em que se recortam do texto algumas unidades comparáveis de categorização para análise 

temática, assim como de modalidades de codificação para o registro dos dados. Para cada 

texto em prosa a ser trabalhado, recortei temas emblemáticos, unidades de registro, que ao 

serem quantificadas ratificam a relevância das mesmas para a compreensão do problema da 

pesquisa. Segue o resultado do recorte temático-categorial
50

: 

 

                                                 
46

 Para Ferreira (2003), ―A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos significados, da leitura 

simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou depoimentos ou escrito em jornais, livros, textos 

ou panfletos, como também a imagens de filmes, desenhos, pinturas, cartazes, televisão e toda comunicação não 

verbal: gestos, posturas, comportamentos e outras expressões culturais.‖ 
47

 Para Bardin (1977), a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão à 

descoberta; é a análise de conteúdo para ‗ver o que dá‘. Todavia, é importante endossar que, por mais que tenha 

norteado a proposta da análise do conteúdo pelas proposições metodológicas de Bardin (1977), de maneira 

alguma tenho pretensões de segui-las estritamente, pois este não é o cerne teórico-metodológico desta pesquisa. 

A ideia, nesta dissertação é somente trazer à tona alguns elementos pertinentes à análise do discurso dos textos a 

ser empreendida mais adiante. Como diria a própria autora, o objetivo de uma análise do discurso é descobrir as 

relações existentes entre o exterior e o próprio discurso. A técnica da análise do discurso também envolve 

operações de desmembramento e de classificação de suas unidades de registro (classificações semântica, 

sintática e lógica, simultaneamente). Os operadores de ligação também são considerados e desempenham um 

papel importante na análise. 
48

 Unidade de registro é a unidade de significação a codificar. Pode ser o tema, palavra ou frase. Recorta-se o 

texto em função da unidade de registro (Bardin, 1977) 
49

 A maioria dos procedimentos de análise qualitativa organiza-se em torno de categorias. A categoria é uma 

forma geral de conceito, uma forma de pensamento. As categorias são reflexo da realidade, sendo sínteses, em 

determinado momento, do saber. Por isso, se modificam constantemente, assim como a realidade. Na análise de 

conteúdo, as categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) em 

razão de características comuns (Bardin, 1977). 
50

 Vale frisar que o total de excertos não corresponde com a incidência temática, pois há excertos que trazem dois 

ou até mais temas juntos. 
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Quadro 2 – Da análise de conteúdo 

Obra 
Quantidade total de 

excertos e epígrafes 
Brasil 

Contexto social, 

político e histórico 
Cinema 

Outros temas 

relevantes 

E se amanhã o 

medo 

19 excertos 

1 epígrafe 
2 3 3 4 

Momentos de Aqui 7 excertos não é o caso 1 4 2 

Os da minha rua 14 excertos 5 5 6 não é o caso 

Quantas 

madrugadas tem a 

noite 

18 excertos 

2 epígrafes 
8 8 2 não é o caso 

Bom dia camaradas 11 excertos 3 11 7 não é o caso 

 

Tendo em vista isso, é pertinente explicar qual a ideia por trás destes temas: ―Brasil‖
51

 

refere-se à ocorrência de referências ao Brasil, bem como à cultura brasileira, de um modo 

geral, nos textos. ―Contexto social, político e histórico‖ procura apreender as descrições e 

reflexões sobre tais realidades na prosa de Ondjaki. ―Cinema‖ diz respeito não só às alusões 

literais à filmes e à todo o aparato cinematográfico, mas também a um estilo de escrita 

cinematográfico, que aproxima a experiência literária da ideia de se assistir a um filme ou 

remete a um roteiro. ―Outros temas relevantes‖ visa encampar algumas internalidades dos 

textos, elementos mais formais de linguagem que podem sinalizar mudanças sociais a partir 

da análise das obras. É fundamental reiterar que estes temas são referenciais e genéricos, isto 

quer dizer que a minha percepção sobre a sua ocorrência é, em si, bastante interpretativa. 

Posteriormente, confrontei as categorias-temáticas que aparecem na análise do conteúdo 

com a literatura específica. Faz-se importante endossar que optei por não fazer um recorte das 

obras de Ondjaki, isto é, não tenho pretensões de trabalhar só com os contos ou com os 

romances, ou até mesmo com um romance, pois acredito que o conjunto da obra de Ondjaki 

catalisa, de diferentes maneiras, a articulação dos dois problemas sociológicos que esta 

dissertação persegue, um que dá conta das interferências da linguagem cinematográfica no 

texto literário de Ondjaki e o outro procura esmiuçar as influências do Brasil como um pólo 

emanador de ares modernos para Angola. Por isso, trarei elementos de todos os textos em 

prosa publicados antes de 2008
52

, uma vez que são obras com as quais tive contato preliminar 

e pude lê-las com o cuidado que esta pesquisa pede. A poesia ficará de fora por uma questão 

                                                 
51

 Neste caso, é importante salientar que somente em uma obra, ―O assobiador‖, não há referências diretas ao 

Brasil. Com relação ao livro de contos ―Momentos de aqui‖, dentre os excertos escolhidos por uma questão 

metodológica, não havia alusões ao Brasil. 
52

 Neste caso, não trabalharei com o romance ―Avó Dezanove e o segredo do soviético‖, publicado recentemente 

no Brasil, em 2009, e com a novela ―O assobiador‖, de 2004, pois, segundo o próprio escritor, esta se configura 

como outro exercício literário em que não há menções diretas ao contexto histórico e político. 
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de coesão teórica, já que a análise sociológica e literária de poemas exige um outro arcabouço, 

o que, acredito eu, poderia deixar o processo analítico confuso. 

No que concerne ao discurso de Ondjaki, não me limitarei a analisar somente os textos 

literários, mas também o que o escritor diz em entrevistas e crônicas. Sendo assim, a tríade 

autor-obra-público (Candido, 2006) torna-se um instrumento muito profícuo para apreensão 

dessas realidades sociais que surgem em instâncias múltiplas. As questões lançadas pela 

crítica literária a partir do texto de Ondjaki, o modo com Ondjaki responde à crítica e reaje às 

interlocuções do público, o devir da realidade social e como as dinâmicas históricas e sociais 

dialogam com a obra de Ondjaki acabam dizendo bastante sobre as transformações sociais 

vividas por Angola hoje. 

Para tanto, realizei três sessões de entrevistas semi-estruturadas em profundidade com 

Ondjaki, durante o curso ―Escrita criativa: os caminhos da sensibilidade‖, ministrado pelo 

próprio escritor, realizado entre 05 de junho a 03 de julho de 2008, no Pólo de Pensamento 

Contemporâneo, no Rio de Janeiro. Este curso foi um espaço interessantíssimo para a 

compreensão dos ecos das influências e referências literárias (e cinematográficas também) no 

processo de construção dos textos do autor.  

Muito embora uma visita de campo à Luanda constasse no projeto de pesquisa, o alto 

custo de vida na capital angolana aliado às burocracias internas tanto de Angola quanto do 

Brasil para a viagem, bem como a inexistência de políticas públicas voltadas ao intercâmbio 

entre estudantes e pesquisadores de ambos os países acabou por impedir a concretização desta 

etapa da pesquisa. Dado este entrave, optei por realizar mais algumas entrevistas com nomes 

proeminentes da intelectualidade angolana, no intuito de mapear a cidade e encontrar uma 

descrição que fosse para além do literário. Dentre estes pensadores da sociedade angolana, há 

entrevistas com o escritor Pepetela, o professor de sociologia da Universidade Agostinho 

Neto, Prof. Paulo de Carvalho e uma entrevista de segunda mão com o rapper Mc Kappa. 

Embora resguardando o espaço para os entrevistados darem suas opiniões, busquei, neste 

caso, respaldar o roteiro de questões em conceitos introduzidos por Xavier, Stam, Benjamin, 

Prysthon e Bhabha que são essenciais para uma compreensão mínima satisfatória das questões 

capitais da pesquisa. 

No tocante ao acesso e ao contato com os informantes, vale ressaltar que o primeiro 

contato com Ondjaki se deu no Festival Recifense de Literatura, em 2007, para levantamento 

preliminar de dados. Desde então, já o encontrei pessoalmente em duas ocasiões, a saber, no 

curso de Escrita criativa, no Rio de Janeiro (primeiro semestre de 2008) e na Festa Literária 

de Porto de Galinhas - Fliporto (no segundo semestre de 2008). Para além disto, mantemos 
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um diálogo constante por e-mail. No que concerne à Pepetela, o conheci na Fliporto de 2008, 

e realizei a entrevista com ele por e-mail, em julho de 2009. Já o professor Paulo de Carvaho, 

que é um dos nomes mais importantes em ativa do Pensamento Social angolano, o conhecia 

de outras leituras sociológicas. A entrevista com ele também foi realizada por e-mail, em julho 

de 2009. Por fim, o rapper Mc Kappa, que conheci através da rede social myspace, voltada ao 

consumo e divulgação de música em todo o mundo, entretanto, não houve tempo hábil para a 

realização de uma sessão de entrevistas. Por isso, trabalhei com entrevistas de segunda mão. 

 

 

4.3 Análise das obras 

 

4.3.1. Entre-fronteiras: o lugar do autor no texto e no contexto 

 

Abordar sociologicamente uma produção artística, independente de linguagem, não é 

uma tarefa das mais fáceis, uma vez que a criação de uma obra de arte perpassa uma série de 

esferas extremamente subjetivas, que não podem ser apreendidas em sua plenitude. 

Exatamente por isso, a Sociologia da arte, em diversas situações, termina por enfatizar mais 

os processos sociais e históricos que perpassam a obra (ZOLBERG, 1990) em detrimento do 

apuro na análise e crítica da forma e a estético. Entretanto, esta postura não insinua um 

retorno às abordagens sociológicas tradicionais, em que a obra de arte é reduzida às estruturas 

sociais. Segundo a autora, é preciso considerar outras nuances que permeiam toda a 

constituição da obra. Neste caso, a síntese entre uma abordagem mais internalista e uma 

abordagem externalista se daria pela integração de aspectos estruturais com aspectos mais 

subjetivos. Isto implica dizer que o artista passa por ―processos e mecanismos de descoberta, 

recrutamento e socialização‖ (p.196) que precisam ser avaliados também pelo sociólogo.  

 

Assim, que acho que hoje nota-se isso em todas as artes, até na pintura contemporânea africana, a 

inserção desses elementos [sociais], mas que depois são tratados de modo estético, artístico e que viram, 

são absorvidos, e viram elementos e ferramentas do artista. É uma transição entre aquilo que foi coletivo e 

que passa a ser pessoal e personalizado pelo artista. Eu acho isso muito importante, essa capacidade, que 

é uma característica das artes modernas, seja na África, seja na Europa, também passam a ser exatamente 

a mesma coisa (ONDJAKI, 2008). 

 

O próprio Ondjaki demonstra uma clara preocupação neste sentido, por isso, não 

poderei me abster de tentar apreender este percurso. É um pouco dessas dinâmicas que 

tentarei explicitar nas linhas que seguem, enfatizando a ideia de que o desenvolvimento da 

série literária se faz no interior da história, dialogando com todas as suas coordenadas, mas 
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também com o entorno da obra, com a estrutura social.  

 

Há o ponto de vista objetivo, aquilo que eu quero contar, mas depois há o ponto de vista subjetivo, o que é 

que me apaixona, o que é que me move, o que é que eu vou contar. Mesmo com toda a técnica que eu 

disponha, o que é que eu quero contar, não é. A partir daí a arte, incluindo a literatura, é política. Há uma 

ideia de que a política é os partidos, é a ação partidária, não. O político é uma ação social. Uma ação 

social como qualquer outra, a conseqüência é uma ação política.E eu acho que, até o Eugéne Ionesco 

dizia isso, qualquer coisa como isto; "eu não estou preocupado em arranjar soluções. O meu dever é 

colocar questões, problematizar, inventar perguntas‖. Eu penso que sim. No fundo é isso que o escritor 

faz, à base, à custa de outras reflexões que derivam da história que ele decide contar, mas eu acho que 

sim. O que o escritor, o que o artista em geral faz é colocar questões, é refletir sobre a condição humana. 

Quase tudo eu acho que se resume a isso (ONDJAKI, 2008). 

 

Seguindo as pistas lançadas por Ondjaki, são estas nuances que procuro trabalhar: dos 

jogos que a literatura estabelece com a memória, a tradição, a modernidade, a vida social; das 

perguntas e respostas que mobilizam, dos diálogos intermitentes que o escritor funda com a 

sua realidade social e com a cultura brasileira, com a história da literatura e todas as suas 

movimentações. Como diria Chaves (2005), em suas narrativas e poemas, é possível localizar 

pistas que nos levam ao processo de constituição de mapas e cartografias que as invasões e 

resistências delinearam.  

Diante disto, surge um dos problemas centrais deste estudo: apreender as veredas 

percorridas pela narrativa do autor para responder aos impasses que a complexa realidade 

angolana vai sugerindo, isto é, as tensões do texto como problematização que se funda na 

seara do conflito entre modernidade e tradição no cenário pós-colonial. Desse modo, a 

singularidade da obra literária de Ondjaki deve ser confrontada com as propostas geradas 

tanto no sistema social quanto literário brasileiro, numa dinâmica voltada para o confronto e 

as negociações que possibilitam a construção de um sentido de modernidade em Angola, isto 

é, um modernismo cultural e modernidade na acepção de mudança social.  

 

Há quem diga que até a minha obra tem reflexos da minha saída. Eu saí de Luanda com dezesseis anos, 

saí, saí mesmo, a ir viver, eu tava lá toda hora, ia lá duas vezes por ano, não sei o que, tanto que, por 

exemplo, eu pude e procurei estar em contato, mas há outros que saíram, foram pra o Canadá e nunca 

mais voltaram, e continuaram a produzir literatura angolana, mas é diferente de estar informado, de estar 

lá perto, de ter familiares lá. Há um corredor de comunicação ou não, outros foram se exilar (ONDJAKI, 

2008). 

 

Sobre esta reflexão de Ondjaki, Scher Pereira (2009) lança uma questão interessante: o 

problema das ―passagens da modernidade‖. Para a autora, pensar sobre a produção e a 

circulação de obras literárias em países que, como o Brasil e Angola, se formaram no 

processo histórico da colonização europeia, leva o crítico a meditar também sobre a figura do 

intelectual em trânsito, uma vez que seus deslocamentos são ao mesmo tempo uma 

contingência da sua formação cultural e uma exigência da modernidade, que se constrói na 
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constante movimentação entre espaços diversos. A condição de deslocado, neste sentido, será 

a condição permanente do intelectual moderno, e isso seria duplamente observável no caso do 

intelectual periférico. O estado de alerta, de consciência dessa realidade deslocada, como 

percebemos em Ondjaki, segundo Scher Pereira (idem), é a única forma de salvação do 

exilado, revelando uma paradoxal positividade do ―exílio‖, pois apesar do sofrimento da 

distância, a resistência à cegueira resulta na alteração da ótica do escritor. Soma-se a isso a 

conquista de uma perspectiva alternada, um modo de ver, que só a experiência de viver 

possibilita. Sobre esta dinâmica, de interferências, contatos e hibridismo cultural Ondjaki 

reflete: 

 

Já não vivemos isolados, entendeu. Um jogo de futebol pode mudar as coisas no mundo amanhã. Um 

jogador de futebol pode mudar muito mais do que já mudou antes, né. Mesmo a interferência da vida dos 

jogadores de futebol hoje em dia não é só no campo do esporte...Isso também é globalização (ONDJAKI, 

2008). 

  

Esta compreensão da complexidade das dinâmicas globais que Ondjaki demonstra, 

notadamente é fruto de seus deslocamentos pelo mundo. Seguindo a mesma perspectiva de 

Scher Pereira (2008), o escritor argentino, Ricardo Piglia apud Scher Pereira (2008), também 

visualiza positividade nos deslocamentos. Para ele, o intelectual periférico, que está sempre 

descentrado e lança ao mundo sua ―mirada estrábica‖, tem como compensação uma visão 

particularmente mais ampla. Enquanto o intelectual metropolitano se reconhece apenas como 

o centro, o intelectual periférico é forçado a conhecer a margem e o centro, e acostuma-se a 

transitar em ambos os lugares. Com relação a esta ―mirada estrábica‖, certa vez, numa 

entrevista a um blog brasileiro, Ondjaki disse que lhe custa a palavra pátria. Prefere a palavra 

―xão‖ (que surge de maneira emblemática no livro de poemas Há prendisajens com o xão). 

Em entrevista concedida para esta dissertação, retomei esta questão.  

 

(...) Mas também a ideia de escolher o chão e não necessariamente ter um chão impingido. A pátria já vem 

com uma série de conceitos políticos e sociológicos por detrás. Todos nós pertencemos a uma pátria, quer 

queiramos, quer não, todos nós precisamos de uma carteira de identidade, de um passaporte, e aí vai dizer, 

nacional de, natural de. "Você é o que?", "Eu sou angolano". Mas obviamente que eu não sou só angolano 

(ONDJAKI, 2008). 

 

Neste sentido, quando o escritor diz: Mas também a ideia de escolher o chão e não 

necessariamente ter um chão impingido, é perceptível uma evidente aspiração cosmopolita. 

Esta perspectiva denota que pátria traz no seu bojo um viés por demais político e que lhe 

interessa mais o material humano neste contexto. É interessante perceber que esta postura, 

deliberadamente pós-colonial, abdica do fundamento narrativo histórico localizado no 

conceito de Estado-nação, que reduz a história moderna a uma ocidentalização sutil e heróica 
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do mundo. Quando questionado sobre se sentia a necessidade de se libertar das ratratações 

sociais, uma vez que o burilamento estético e a experimentação muito lhe interessam também, 

o autor foi taxativo: 

 

Eu não tenho que me libertar porque não é isso, pra mim não me constitui como um débito, não me 

constitui como uma necessidade de retratação, por isso é que eu escrevi o Assobiador, por isso é que eu 

escrevo esses contos, por isso é que eu escrevo a poesia que eu escrevo, eu não tenho nenhuma obrigação. 

Costumo dizer, não assinei contrato com ninguém, nem de conteúdo nem de pátria. Por mais que isso ás 

vezes custe às pessoas dizer que, "ah, não vi os angolanos. Tem que ter qualquer coisa de angolano". Sim, 

terão. Terão qualquer coisa de angolano, não se preocupem com isso, agora, o ter qualquer coisa de 

angolano não é falar de nomes verídicos, de ruas verídicas, então é uma idéia de século, sei lá qual, não 

sei qual é, mas já passou há muito tempo essa idéia, né. E esse realismo esforçado que depois resulta 

nessa retratação política que quando é esforçada cheira a suor, cheira mais a suor do que a literatura. Fica 

feio, fica feio. É antiestilístico, eu acho (ONDJAKI, 2008). 

 

Neste sentido, é possível inferir que a obra deste escritor angolano não só se volta para a 

dimensão ideológica e engajada de uma dada ação cultural. Ondjaki não minimiza os signos 

de uma postura estética embasada (por vezes conceitual), muito embora, notadamente sua 

obra ventile aspirações à mudança social. O escritor angolano busca escapar da demarcação 

do território, do lugar antropológico que segundo Augé (1994) se contrapõe a um não-lugar. O 

lugar antropológico se caracteriza como: 

 

Àquela construção concreta e simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 

vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos aqueles a quem ela designa um 

lugar (...); o lugar antropológico é simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e 

principio de inteligibilidade para quem observa (AUGÉ, 1994, p.51). 

 

Ondjaki, como se pode notar em sua fala, é um escritor da globalização, da diáspora, um 

exilado entre dois mundos, cuja localização é descentrada. Um viajante, em trânsito contínuo 

entre Angola e o mundo. Neste cenário, Ondjaki arrola temas diversos em seus textos 

literários, como o impacto da vida pós-colonial, o amor, o erotismo, a visão irônica da 

degradação e da precariedade humana e social, a presença do sagrado, da memória e da 

tradição na vida cotidiana. O escritor pincela esses elementos diegéticos ora por uma narrativa 

kafkiana, pautada nas bases surrealistas, ora por narrativas mais referenciais, usufruindo da 

coloquialidade oral angolana. Neste momento, nota-se um retorno a um provincianismo, 

quando tematiza Luanda por meio do seu calão, das estigas, do estilo de vida. 

Sendo assim, esta dissertação traz em seu bojo o pressuposto de que a interferência da 

linguagem cinematográfica no texto literário de Ondjaki é um elemento revelador de que ares 

modernos pairam sobre Angola no pós-guerra
53

. Essa possibilidade cosmopolita periférica, de 

estar em casa, mas com um pé no mundo, de que nos fala Ondjaki, seria um sinal da 
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 Ver foto 5 nos anexos 
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construção dessa modernidade periférica. Tendo em vista isto, é, portanto, válido perguntar: o 

universo diegético da obra de Ondjaki traz à tona elementos que ventilam um sentido de 

modernidade para Angola? Qual o papel do Brasil nesta dinâmica? 

O fato de Ondjaki ser um escritor surgido num tempo de preponderância do visual, de 

ter tido uma longa inserção na alta modernidade (é importante reforçar que a formação 

acadêmica de Ondjaki foi realizada em Portugal, Nova York e Itália) poderia, decerto, 

hipertrofiar o primado da imagem, midiatizando todas as suas facetas, de tal modo que até 

mesmo sua literatura seria afetada.  

Segundo Pellegrini (2003), em meio ao universo cultural cambiante e colorido do 

cinema, da propaganda, da televisão, cuja veiculação depende de um sofisticado aparato 

tecnológico, o texto literário vem sofrendo transformações sensíveis, expressas numa espécie 

de diálogo com ele, cujas marcas são patentes em sua própria tessitura.  

 

As profundas transformações efetivadas nos modos de produção e reprodução cultural, desde a invenção 

da fotografia e do cinema - que alteraram, antes de tudo, as maneiras pelas quais se olha e se percebe o 

mundo -, estão impressas no texto literário. Tratando-se do texto ficcional, é a observação das 

modificações nas noções de tempo, espaço, personagem e narrador, estruturantes básicos da forma 

narrativa, que ajuda a entender um pouco melhor a qualidade e a espessura dessas modificações 

(Pellegrini, 2003, p.16). 

 

As transformações sofridas pela literatura com o advento do cinema e com os 

descentramentos ocorridos pela rede imagética da cultura globalizada por meio da televisão e 

do computador, reconfigura-se como limite intransponível. A respeito deste tema, Ondjaki 

reflete com lucidez: 

 

Eu cheguei a Portugal, comecei a ler um monte,comecei a ver filmes franceses, que tem uma influência 

muito grande na minha obra, o cinema, o cinema de frente. Eu andava lá em cinemas esquisitos, mas 

colegas da faculdade era só ver filmes, eu ia assistir, também via os outros, não é, os filmes que me 

tocavam, os filmes do John Malkovich , não sei o que, não era os americanos, era o que ele filmava com 

os ingleses, com os franceses, filmes finlandeses, russos, não é. A partir daí a gente vê um filme e vai 

procurar Gogol, vai procurara os franceses, chega a Paul Celan, não sou só Guimarães Rosa, não é, eu li 

outras coisas... (ONDJAKI, 2008). 

 

Quando lidamos com a obra de um escritor surgido em meio a este universo 

globalizante, atentar para as interferências, contaminações e hibridações entre as linguagens é 

fundamental. Segundo Shohat e Stam (2006), a característica global dos processos de 

colonização, bem como o alcance global dos meios de comunicação de massa, impele ao 

crítico da cultura a extrapolar o território do Estado-nação. Uma vez que a maioria dos 

posicionamentos políticos em tempos de modernidade periférica passa necessariamente pelo 

reino dos simulacros da cultura de massa, os meios de comunicação são absolutamente 
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fundamentais para qualquer estudo sobre o pós-colonialismo.  

 

Isso era bom na casa do Lima, as bebidas estavam sempre a estalar, eu assim me imaginei já a saborear 

uma fanta bem gelada. E me deram mesmo. [...] 

Entrámos todos, mas até tenho que dizer aqui uma coisa. Nessa altura, em Luanda, não apareciam muitos 

brinquedos nem coisas assim novas. Então nós, as crianças, tínhamos sempre o radar ligado para qualquer 

coisa nova. Mal entrámos no quintal, vi uma caixa de papelão bem grande e restos de esferovite no chão. 

Isso só podia significar uma coisa: havia material novo naquela casa, podia ser fogão, geleira ou outra 

coisa qualquer, e mesmo acho que era essa razão de estar toda gente com bebidas na mão. Eu tinha 

pensado isso tudo, mas calado e, quando entrámos, entendi: na estante, havia uma televisão nova tipo um 

bebé daqueles acabados de nascer.[..] ―chéeeeeee, essa televisão é bem esculú!‖, e todos riram do meu 

espanto assim sincero: era a primeira televisão a cores que eu via na minha vida.[...] Fiquei com inveja 

dos filhos do Lima que todos dias iam ver cores naquela televisão a cores: a tele-novela Bem-Amado com 

o Odorico e o Zeca Diabo, o Verão Azul com o Tito e o Piranha, os bonecos animados do Mitchi, o 

Gustavo com três fios de cabelo e até a Pantera Cor-de-Rosa com o cigarro bem comprido. ―Tudo a cores, 

como uma aguarela bem bonita‖, pensei, enquanto a tia Rosa me fazia festinhas na cabeça (ONDJAKI, 

2007, p.18- 21). 

 

Neste instante, é interessante atentar para os intricamentos dos dois problemas 

propostos neste estudo. Ao mesmo tempo em que a (di)fusão cultural
54

 só foi (e é) possível 

com o advento da globalização, das redes sociais e do imperativo das imagens na 

contemporaneidade, surge outra questão basilar para este estudo, que refere-se a emanação de 

imaginários por exemplaridade do Brasil para Angola. De acordo com o que já foi debatido no 

primeiro capítulo, graças ao poder da oralidade do idioma comum, grande parte dessa (di) 

fusão cultural encontra-se na exportação de novelas brasileiras para Angola. Exibidas desde a 

década de 1970 sem legendas e com forte audiência funcionam como um eco além-mar de 

expressões que se instalam em outros espaços da lusofonia.  

A literatura de Ondjaki não passou incólume por essas experiências e fenômenos. Do 

mesmo modo, a sociedade também não saiu ilesa dessas mudanças sociais. Neste contexto, 

surge um importante aspecto para a análise sociológica dos motivos desta contaminação, 

relacionados, por um lado, com o impacto visual de determinadas imagens e o seu poder 

sugestivo, por outro lado, com a facilidade comunicativa do cinema e, sobremaneira, com os 

rumos que as sociedades modernas periféricas têm tomado nos últimos anos. 

 

 

4.3.2. A diegese 

 

4.3.2.1. Outras histórias em língua portuguesa 

Por meio de um aporte científico que pretende ampliar o olhar e a audição, é possível 
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então ver melhor e, depois, escutar a voz
55

 que os textos de Ondjaki emanam. Ao ver-escutar 

Ondjaki, deparei-me com uma linguagem de início inacessível, que necessitava de um 

glossário para ser melhor compreendida. A linguagem de Ondjaki faz parte de Luanda e, 

numa articulação contínua entre texto e contexto, a ciência não pode ser separada da língua. 

As línguas não são meros epifenômenos culturais, em que os povos encontram uma 

identidade fixa e monolítica. As línguas são um lugar de conhecimento e onde o 

conhecimento está inscrito (Mignolo, 2003). Segundo Bakthin, as linguagens diversas são 

também reapresentações políticas do mundo e, como tais, são inseparáveis do contexto de 

onde partem. 

 

Eu acho que é quase sempre necessário fazer uma distinção entre aquilo que será a minha visão, a minha 

percepção da língua, como é que eu posso falar por Angola, não é. O espaço que eu conheço 

relativamente bem, não conheço tão bem, é Luanda. E Luanda é um país à parte, é uma nação à parte, seja 

do ponto de vista político, financeiro, mas também cultural, mas também lingüístico. Fala-se mais 

português em Luanda do que no resto do país.Quanto mais pra sul você vai, mais há influência das 

chamadas línguas nacionais, não é.Essa postura foi uma postura muito interessante, já na altura das lutas 

de libertação, o partido que veio a ficar no poder, que é o MPLA, tomou a decisão, uma decisão 

consciente institucional, pois nos seu estatuto de partido, que a língua portuguesa era considerada uma 

das línguas nacionais, não era língua do colonizador, língua de Portugal, não. E depois se chamou essa 

língua, língua veicular, era língua oficial dos jornais, da rádio, do poder também, foi denominada língua 

nacional porque hoje ela é a mais nacional, ela é a transnacional, ela é única língua que é falada em todas 

as províncias, inclusive uma pessoa em Cuanhama se encontrar com um Tchokwe , o Cuanhama não 

entende nada do Thokwe, nem vice-versa. Eles vão usar a língua portuguesa como ponte para se 

comunicarem. Então eu acho que tem essa importância que um partido, que um grupo de pessoas, eu não 

vou dizer um partido, um grupo de pessoas, um grupo de homens, gente consciente, deu a essa língua. 

Quer dizer, eu acho que quase que reclassificou a língua, eu acho isso muito importante. Outra coisa era 

ficar com a língua como uma água, e dizer, "ah, não, mas essa língua que não é nossa, nós falamos essa 

língua". Não. Foi ao contrário. Nós falamos essa língua, os portugueses tiveram aqui há 500 anos. Repare, 

já entrou de tal maneira, essa língua também é nossa, portanto, a postura é essa. A nível também oficial, 

ao nível do Ministério da Educação, vamos dizer, a língua portuguesa que é ensinada em Angola nas 

escolas e quando ela é falada em tipos oficiais, ela é muito criteriosa, é muito tradicional, ela é muito 

presa à gramática original, que também não é a gramática original portuguesa, é gramática original 

angolana, porque nós adotamos essas regras gramaticais (...) (ONDJAKI, 2008). 

 

Interessante perceber nesta fala de Ondjaki que a língua é um importante instrumento de 

poder, todavia, numa perspectiva diferente da engendrada por Fanon (1968), quando o autor 

ventila que, principalmente no caso do colonialismo, a apropriação da língua metropolitana 

significa uma espécie de submissão lingüística e cultural que fomenta a eliminação do 

elemento ancestral num dos principais pilares que sustenta uma sociedade, neste caso a língua 

e a cultura. Para Albert Memmi, ―o escritor colonizado, que chegou penosamente
56

 à 

utilização das línguas européias – a dos colonizadores, não esqueçamos – não pode deixar de 
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 A voz não será tratada aqui de maneira conceitual. No entanto, a voz tem um papel importante, já que faço um 

estudo sobre a literatura angolana: ―Criou-se, então, um lugar dos mais fecundos nas literaturas de língua 

portuguesa que aqui vou chamando de ‗entre voz e letra‘‖ (Padilha, 2005, p. 8). A expressão ‗entre voz e letra‘, 

que dá título ao livro de Laura Padilha, refere-se a uma fala literária angolana. 
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servir-se delas para reclamar em favor da sua‖ (1977, p. 99). Neste caso, faz importante 

perceber a ambivalência da colocação de Memmi: ao mesmo tempo que é um processo 

"penoso" e sofrível apropriar-se da língua do colonizador, o que não é o caso de muitos 

caluandas e dos jovens nascidos após a independência angolana, a aprendizagem de uma 

segunda língua por um colonizado, capacita-o para o diálogo com o colonizador, bem como à 

reivindicação de sua língua e cultura. Deste modo, o sujeito colonizado torna-se capaz de 

compreender a língua do Outro, do colonizador, e a utilizará como ferramenta de 

descolonização de sua literatura, de sua história e da sua mente 

No Brasil, a dessacralização ou desauratização da língua, apropriando-me de Benjamin, 

é mais antiga, muito em função das dinâmicas da colonização portuguesa na América e em 

África. Aqui, indubitavelmente, um importante momento da reflexão sobre a língua e o seu 

papel na formação da sociedade brasileira ocorreu durante a Semana de Arte Moderna de 

1922. Manuel Bandeira, em Evocação do Recife, por exemplo, expressa bem o desconforto 

com a imitação da ―sintaxe lusíada‖ pelos intelectuais brasileiros. 

Hoje, não há resquícios da língua do colonizador português, mas sim uma língua própria 

e ressignificada. As línguas indígenas, dos idos da chegada dos portugueses e da formação do 

Brasil, são tão invisibilizadas que o português parece ser a língua nativa desde sempre. Já em 

África, as línguas primárias têm força nas suas regiões de prepoderância. Segundo Cabral 

(1974), em consonância com Ondjaki: ―O português (língua) é uma das melhores coisas que 

os tugas nos deixaram, porque a língua, não é prova de nada mais, senão um instrumento para 

os homens se relacionarem uns com os outros, é um instrumento, um meio para falar, para 

exprimir as realidades da vida e do mundo‖ (p.101). 

 

Uma noite, quantas madrugadas tem? Andas a contar? Eu não. Lhes apanho só, conforme lhes vejo e 

sinto. Atrevo: uma só noite tem bué de madrugadas; cada uma dessas madrugadas tem bué de brilhos. 

Confesso-me aqui, nos lábios da sinceridades: gosto muito disso – acreditar no impossível das palavras, 

lhes maltratar nos português delas, ser livre na boca das estórias e me deixar tar aqui, sentado dentro de 

mim, abismático. E sonhar!, sonhar até chegar nesse quintal onde dentro de mim nascem barulhos e não 

só: nascem brilhos. Vejo búzios que riem à toa e aprendo: posso descansar as vozes como se fossem 

conchas de pousar na areia depois de lhes apanhar numa noite de lua brilhante. Depois do barulho das 

vozes os búzios se calam e eu, no respeito, me calo também (ONDJAKI, 2004, p.110). 

 

Ondjaki, ao escrever da mesma forma em que se fala em Luanda, tem a função política 

de ―petrificar‖ (Santilli, 2007) no papel as especificidades, as idiossincrasias de uma língua 

que corre veloz no caos da cidade. Segundo Manuel Rui (1985): ―O meu texto é tem que se 

manter assim oraturizado e oraturizante. Se eu perco a cosmicidade do rito perco a luta [...] eu 

não posso retirar do meu texto a arma principal. A identidade‖. Assim, ao dar voz aos 

habitantes de Luanda, Ondjaki nos faz ir para além da compreensão: ele nos faz ver e ouvir a 
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cidade. Vemos e ouvimos tanto os ecos da colonização, quanto a conformação de uma 

realidade pós-colonial. 

 

(...) ele diz, pior que os pontapés que eu dou – como já viste, que eu num ligo nada nessas coisas do 

português correcto e sabes porquê?, te ponho, muadiê: porque se o mundo tá torto como tá, deixa lá o 

português ser uns coche massacrado também (ONDJAKI, 2004, p.114). 

 

A língua em que Ondjaki escreve nos demonstra o hibridismo entre o português e o 

quimbundo. O hibridismo que reforça a ideia contrária aos essencialismos tanto do tradicional 

(no caso, o quimbundo) quanto o moderno (o português). A mistura é tal que é difícil separar. 

É nessa outridade que está a voz e a feição de Luanda. Nesta perspectiva, durante nossa 

sessão de entrevistas, perguntei a Ondjaki como ele encarava essa ideia que, muitas vezes é 

subjacente à literatura, de que ela é uma maneira de ―dizer ao mundo‖.  

 

Eu acho que alguns deles, eu estou inserido nesse grupo de escitores, nós queremos dar voz a muitas 

coisas, é obvio. Eu quando escrevi ―Quantas madrugadas tem a noite‖ eu tinha a minha história de ficção 

que eu queria contar, coisas da minha cabeça, não sei o que, mas consciente ou inconscientemente passa 

sempre por assuntos e por subtemas que são preocupações factuais, verídicas, sociais de Luanda, que eu 

acho que vale a pena trazer, eu acho que vale a pena trazer de uma maneira literária e não simplesmente, 

não é uma crônica, um ensaio, ―ah, vamos fazer um ensaio sobre a pobreza em Luanda. Ah, papapá‖. É 

diferente. Ou um manifesto antipobreza em Luanda, escrever um manifesto, não é isso. Eu acho que tem 

que se dar uma roupagem literária a esses problemas. Agora, os problemas estão lá, eles aparecem. 

(ONDJAKI, 2008). 

 

Interessante notar como Ondjaki articulou e reinterpretou a minha questão noutra senda, 

isto é: ao invés de usar da literatura para lançar questões à sociedade, questionamentos muitas 

vezes subjetivos e íntimos, não só ele, mas toda uma geração de escritores angolanos, a utiliza 

como veículo para ―dar voz‖. ―Dar voz‖ a ― coisas da minha cabeça‖, mas também ―dar voz‖ 

a uma totalidade que clama por ser ouvida. É uma outridade que subverte a língua 

institucionalizada em cujas brechas emergem a linguagem, a cultura do musseque, o cotidiano 

urbano, o estilo de vida luandense e, especialmente, um olhar da classe média angolana sobre 

as mazelas da capital e sobre as mudanças sociais do país. Ao escutar os personagens, o 

audível se torna também visível.  

―A escrita é a parada provisória da voz, petrifica o que a voz tinha de móvel‖ (Zumthor 

apud Santilli, 2007, p.236). O resultado é uma espontaneidade nas vozes dos personagens que 

passeiam às nossas vistas através da leitura de Ondjaki. Sobre essa espontaneidade, essa 

recriação e essa retratação literária da língua/linguagem, Ondjaki reflete: 

 

É literatura, é história, tem humor, tem ficção, mas tem um substrato verdadeiro, verídico social, não é. 

Eu acho que é mais isso. E então a língua, o que se passa, é que essa linguagem que falávamos, a 

linguagem urbana de Luanda, ela é tão teatral, tão criativa, tão forte, tão atraente, tão bela, que o escritor, 

o que é que vai fazer? Ele diz, ―pô, esse material é ótimo, quer dizer eu vou lhe dar um toque meu‖. Mas 
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este material, eu acho que muitos desses escritores, o Boaventura Cardoso também, não resistem a 

aproximarem-se de uma coisa que já existe, que é essa linguagem urbana de Luanda. Portanto, eu acho 

que é isso, nem sempre são também preocupações de natureza social não, é também uma coisa estética 

mesmo de ―pô, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom‖. (ONDJAKI,2008). 

 

Neste ponto, Ondjaki sinaliza claramente que a matéria humana, os elementos sociais, 

muitas vezes, são utilizados em favor do preciosismo estético e formal. Por isso, que não 

posso me abster dessas questões. Mais uma vez reitero que a forma e a linguagem muito 

podem revelar sobre mudanças sociais em Angola.  

Sendo assim, no intento de desvelar este processo, há de se fazer uma discussão acerca 

de narrativas que compõem o romance ―Bom dia camaradas‖, ―Quantas madrugadas tem a 

noite‖ e alguns contos dos livros ―Os da minha da rua‖, ―Momentos de aqui‖ e ―E se amanhã 

o medo‖, com o objetivo tornar visível alguns imaginários e alegorias que os textos insinuam.  

 

4.3.2.2. Entre a letra e a voz: o contexto social de Ondjaki 

De acordo com análise de conteúdo, empreendida logo no início desta pesquisa, dentre 

as cinco (5) obras a serem analisadas, todas trazem referências diretas ao Brasil e a cultura 

brasileira. Esta recorrência temática sinaliza e corrobora o papel relevante do Brasil não só 

tocante às parcerias no âmbito da política internacional (de acordo com o que foi discutido no 

primeiro capítulo), mas denota o lugar do país na constituição de imaginários em Angola. É 

necessário frisar que esta análise não se eximirá de trazer à tona e criticar as relações 

assimétricas que o Brasil tem travado com Angola nos últimos 40 anos, em que percebe-se, 

claramente, uma política imperialista do Brasil para com os paises africanos da CPLP. 

Para tanto, faz-se fundamental respaldar a análise das obras de Ondjaki na abordagem 

da dimensão alegórica dos contos e dos excertos dos romances a serem discutidos com a 

análise do discurso bakhtiniana, já que a idéia de hibridismo adotada por Bhabha (2005) - 

trabalhada nos capítulos anteriores e retomada neste capítulo - tem sua origem na análise de 

Mikhail Bakhtin. Entretanto, Bhabha separa uma involuntária mistura de duas linguagens 

sociais dentro de uma mesma afirmação e a confrontação dialógica de duas linguagens na 

forma de uma ―hibridicidade intencional‖. Nos contos destacados e nos romance elegidos, é 

possível encontrar a coexistência de inúmeros narradores, narrativas, formas de narração e 

temas que, no decorrer da enunciação, configuram uma ―heterogeneidade discursiva‖, 

expressão criada por Bakhtin (1999), em que várias ―vozes‖ se exprimem sem que nenhuma 

seja dominante. 

É essa pluralidade de vozes que convida o leitor a uma reflexão pautada em duas teorias 
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fundamentais da obra de Bakhtin: polifonia e dialogismo. Na literatura, polifonia é a 

multiplicidade de vozes em um texto, mediadas pelos pontos de vista e modos de presença no 

mundo discursivo. Muitas das personagens centrais de Ondjaki possuem interdependência e 

espaço para a realização de seus discursos que, embora conflitantes, não anulam ou negam o 

discurso do outro. São discursos polivalentes, que convergem para um fim. Em suas obras os 

discursos são intercalados, fundem-se, sucedem-se, não existe independentemente daqueles 

aos quais são endereçados. A palavra é a revelação de um espaço no qual os valores de uma 

dada sociedade se explicitam e se confrontam. É nesse espaço de enunciação dialógica e 

polifônica que ―os da minha rua‖, os ―camaradas‖, os beberrões da madrugada caluanda e 

uma série de outros personagens resgatam sua memória, ventilam imaginários da vida social e 

afirmam-se como parte de uma modernidade periférica.  

 

Aconteceu aqui, mas poderia ter sido em qualquer outra parte do mundo (ONDJAKI, 2004, p.79).  

 

Agüentas? Môs camba, nome deles, mais velhos e piôs: estórias de Luanda – minha Luanda do mô 

coração, môs sangues aqui derramados. Ndokueto só na conversa, as palavras são as que nós quisermos, 

significado delas tá no nosso coração. Pode ser, avilo? (ONDJAKI, 2004, p.32)  

 

O primeiro discurso, do conto Amarela (que é, na verdade, a primeira frase do conto), 

do livro E se amanhã o medo e o segundo, do romance Quantas madrugadas tem a noite, 

publicados no mesmo ano, sintetizam bem os dilemas da modernidade periférica 

problematizados por Ondjaki. Vozes que enunciam as tensões entre a prosa do mundo e um 

provincianismo robusto. Notadamente, a polifonia ondjakiana assume uma estrutura repleta 

de ambigüidades que se espalham em todas as suas obras.  

As ambivalências e linhas tênues tematizadas por Ondjaki estão intimamente 

relacionadas com as dinâmicas globais discutidas nos capítulos anteriores. A política da 

globalização, que rege os intercâmbios financeiros mundiais, teve grande impacto nos 

paradigmas ideológicos dos anos 1960, 1970, gerando a chamada ―crise das utopias‖. Nesta 

conjuntura globalizante, os grandes temas, épicos, têm seus sentidos esvaziados. O 

esfacelamento das ―verdades‖, do purismo ético e moral, das liberdades, provoca uma guinada 

na visão de mundo dos países periféricos. Prenhes de tradições e mitos, com suas múltiplas 

facetas culturais, esses países podem impor-se neste novo cenário mundial. A valorização da 

heterogeneidade como apregoa Said e Bhabha, o contato entre culturas, o diálogo entre as 

diferenças, deve ser pensado como elemento dialógico, num jogo entre ―presente-passado-
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futuro‖. As especificidades múltiplas de seus respectivos imaginários sociais mesclados pelo 

contato com outras culturas pode ser alcançado por intermédio da literatura, sublinha Tindó 

Secco (2008). 

Para Said, a invocação do passado constitui uma estratégia comum para a interpretação 

do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a divergência quanto ao que ocorreu no 

passado e o que teria esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato passado, 

morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que sob outras formas. No caso específico de 

Angola, a memória parece ser um dever pós-colonial. Para Sarlo (2009), o testemunho 

possibilita a condenação do terrorismo do Estado; a ideia do ―nunca mais‖ se sustenta no fato 

de sabermos ao que nos referimos quando desejamos que isso não se repita. Como 

instrumento jurídico e como modo de reconstrução do passado, ali onde outras fontes foram 

destruídas pelos responsáveis, os atos de memória se tornam uma peça fundamental para a 

transição democrática, para o adentramento numa nova conjuntura social, histórica e política, 

como é o caso da globalização e da modernidade. 

Ainda para Sarlo (op.cit), é evidente que o campo da memória é um campo de conflitos 

entre os que mantêm a lembrança de um passado recente, de subjugo colonial, guerras, crimes 

e corrupção e os que pretendem passar para outra etapa. Mas também é um campo de 

conflitos para os que afirmam ser esse passado recente um capítulo que deva permanecer 

aberto, e que o aconteceu deva ser ensinado, discutido e divulgado. Corroborando com esta 

perspectiva de Sarlo, Santiago (2004) relembra que o engrandecimento do Estado-nação se 

deu por meio do apagamento da memória individual do marginalizado, em favor da 

artificialidade da memória coletiva. Para ilustrar essa ideia, podemos nos remeter ao caso das 

teorias luso-tropicais brasileiras, assim como da ideologia da cordialidade, que fizeram com 

que uma série de idiossincrasias da cultura brasileira fossem usadas a serviço de uma lógica 

dominante, esvaziando muitas vezes o seu caráter subversivo da memória individual. 

―Misturaram-se (as várias culturas) para construir uma outra e original cultura nacional, 

soberana‖ (Santiago, 2004, p.56).  

Quando questionado por mim sobre como a conjuntura social, política e histórica 

interfere em sua obra, Ondjaki rememora o seu passado e perfaz eloquentemente esses 

intercâmbios constantes entre passado-presente-futuro de que nos fala Sarlo (2009): 

 

Olha, eu acho que ela acaba por ser constantemente um pano de fundo, sobretudo nas obras mais longas, 

como é o caso do ―Madrugadas‖ e o caso agora da ―Avó Dezanove‖, como é o casso do próximo romance 

que agora eu to a pensar. O fato é que o ponto de partida são questões sociais, normalmente é Luanda, 

mas são questões sociais. Eu costumo dizer que não há ainda modo pra nenhum angolano, nem vai haver 

nos próximos 50 anos, de pensar Angola sem passar pela guerra. Quer dizer, a nossa realidade é uma 
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realidade política. Nós não somos ainda um país com suficientes anos de história e com suficiente 

respiração na nossa história para que uma pessoa se debruce simplesmente sobre um dos aspectos. Não. A 

política mancha todos os aspectos da nossa realidade, a poesia está cheia de política por causa disso. Não 

estou a falar da poesia panfletária, mesmo a poesia intimista tem política, eu acho. Mesmo a poesia da 

Ana Paula Tavares, quando aparentemente não tem nada, tem, obviamente que tem um pedaço de guerra, 

um pedaço de postura política, um pedaço de resquício disto, daquilo, obvio. São as nossas referências 

contemporâneas. E quando eu digo as nossas, por exemplo, o que eu estava a dizer, o fato de ter 

convivido com Luandino, com Pepetela, com Henrique Abranches, Fernando Costa Andrade, João Melo, 

todos dessa gente, o fato de eu ter convivido com eles, e a minha referência dos meus pais, gente que se 

juntou à guerrilha muito cedo, conheceram-se na guerrilha, casaram-se na guerrilha, isso pra mim faz com 

que eu tenha duas vidas automaticamente. A vida que eu tenho, desde 77, a vida que eu vivi, soviéticos, 

cubanos, patati, patatá, e todas as memórias, mais as da minha avó, que já vem com memórias dos anos 

40,quer dizer, eu tenho as memórias dos meus avós do tempo dos portugueses com as quais muitas vezes 

até os velhos concordavam. Tenho a vivência dos meus pais contra a dos teus próprios pais, porque o meu 

pai andou na guerrilha pra derrubar o sistema que o pai dele, no fundo, que o pai dele colaborou. Bom, o 

meu avô, pai dele, não era propriamente um colonizador mau, não era isso, mas estava inserido num 

sistema que o filho dele queria derrubar. Se tu não tavas na guerrilha tu colaboravas. O meu avô não tava 

na guerrilha, era pescador, tava ali, colaborava com o sistema. O filho dele que ele educa, que ele dá 

dinheiro pra estudar, não sei o que, vai pra Portugal, vai pra Alemanha, vai pra Argélia e volta fardado, de 

barbas, com uma Aká nas costas. Ta bem, gosta dele porque é filho, mas representa tudo que ele não 

gostaria que fosse, ele queira que o filho dele fosse um tipo porreiro , um médico para trabalhar em 

Luanda, mais um branquinho lá do sistema, não é. Isto é complicado. E eu cresço, eu absorvo essas 

histórias, a minha realidade é a realidade da nossa juventude. Todos nós na escola, no dia-a-dia ainda, é 

muito próximo. Ninguém tem uma realidade só de anos 80 ou só de anos 90. Talvez esses meninos que 

nasceram em 95, 2000, já vão começar a ser uma outra história, não é, essa é a realidade dos raper‘s da 

MTV, das outras novelas brasileiras (ONDJAKI, 2008). 

 

Por isso, o testemunho apresenta-se não só como uma forma de discurso, mas também 

como uma produção, fruto das condições culturais e políticas, o que o torna fidedigno. 

Ondjaki não se alija deste processo como se vê na entrevista. Nos últimos anos o autor 

publicou dois romances memorialistas (Bom dia camaradas e Avó Dezanove e o Segredo do 

Soviético), assim como a coletânea de contos (Os da minha rua) voltadas para a sua infância 

na Angola dos anos 1980. Entretanto, esse é um passado muito recente, que acaba sinalizando 

um contexto histórico específico, mas também as transformações sociais e as formas como 

Angola andentra na nova ordem mundial. O universo aberto da globalização, acontecimentos 

dos quais Angola também participa como o restante do mundo, o contato com a cultura 

brasileira pela tele-dramaturgia e pela música popular, bem como a influência do cinema 

hollywoodiano na cultura de massa são temas constantes nessas obras. Em todos os livros 

supracitados, Ondjaki constrói uma alegoria do griot das narrativas orais, no entanto, este 

griot estilizado carece da proveitosa experiência de vida, marca dos ancestrais contadores de 

história. Se essa denota longos anos vividos e por isso confere autoridade para narrar, o 

protagonista-menino perfaz o seu caminho coletando rico material prosaico, que transforma 

em tema esteticamente elaborado.  

Desta maneira, seus textos são marcados pela estética da ambivalência, isto é, ao 

mesmo que permite ao leitor comum o entretenimento prosaico, exige do leitor especializado 
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a argúcia de ir além das facilidades aparentes, a possibilidade de perder-se nos meandros da 

narrativa. Trata-se, evidentemente, da reapropriação e da realocação histórica de antigas 

estruturas a serviço de uma situação diferente. Segundo Padilha (2007): ―O moderno texto 

ficcional angolano situa-se, desse modo, numa outra margem – jamais passível de ser 

confundida com periferia; margem plena de significação, construída como um lugar do outro, 

interseccional e liminar, situado entre voz e letra‖ (p.15). 

É interessante notar que a obra literária do autor oferece, conforme caracteriza Padilha 

(2007), a oportunidade de examinar características de universos periféricos, nos quais o 

imaginário solicita formas particulares de expressão. Em sociedades em vias de 

desenvolvimento, as relações sociais e culturais conhecem aspectos peculiares e sugerem ao 

escritor modos diversos de dizer ao mundo. Entre o tradicional e o moderno, entre o campo e 

a cidade, as fronteiras são tênues. A tradução desse fenômeno requer elementos específicos
57

, 

que parecem muito influenciar a produção de Ondjaki. Neste contexto, faz-se importante 

entender o papel da cidade de Luanda como catalisador dessas dinâmicas: 

 

O ambiente urbano se constitui como um aglomerado de signos em que texturas, sons, tamanhos, cores e 

cheiros atuam, paradoxalmente juntos e dispersos, transformando-se em suporte de representações, de 

imagens, significações e desejos. Assim, a ―fala‖ de cada cidade articula-se a partir de uma semio- Para 

Luandino Vieira, que me deu a beber, em suas estórias, o doce veneno de Luanda. As cidades, como os 

sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as 

suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra 

coisa. (...) De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que 

dá às nossas perguntas. – Ou as perguntas que nos colocamos para nos obrigar a responder, como Tebas 

na boca da Esfinge. (Italo Calvino – As cidades invisíveis) se singular, de tal forma que os produtos ali 

produzidos (de sua arquitetura à literatura) podem ser lidos também como os seus desejos e medos 

(MACEDO, 2001, p.240)
58

. 

 

Para Ianni (1996), essa é uma realidade problemática, atravessada por movimentos de 

integração e fragmentação que, por sua vez, geram tensões e contradições. Esta conjuntura 

repercute no que Ianni sinaliza como ―momento excepcional da realidade social‖ (IANNI, 

1996, p.67). É neste instante que a cidade global ganha relevo. O autor destaca que a cidade 

global é um campo de conflito, como uma formação sociocultural em que grande parte da 

vida social aparece de forma particularmente desenvolvida, acentuada e exacerbada. Para o 

autor, na cidade encontram-se as manifestações mais avançadas e extremadas das 

possibilidades sociais, políticas e culturais do indivíduo e da sociedade. 

Comungando com Ianni, Huyssen (2002) ratifica a importância do papel das cidades 
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para os estudos sobre cultura e subjetividades, visto que as cidades são os principais lugares 

de interação entre forças locais e culturais hoje. Para o autor, um estudo da forma urbana e 

dos imaginários urbanos transnacionais pode fomentar um arcabouço para um estudo de 

homologias interessante e para a análise de culturas globalizadoras e globalizadas
59

.  

A leitura do ―Bom dia camaradas‖, obra publicada no Brasil em 2006, é uma porta de 

entrada importante para este debate. O romance lança o leitor na Luanda dos anos 1980, num 

cenário de pós-descolonização e em plena guerra civil. O protagonista da história é uma 

criança, um menino em idade escolar com gostos, preocupações e angústias próprias de uma 

criança de sua idade. Segundo a crítica literária Muraro (2008):  

 

Bom dia camaradas, obra do jovem angolano Ondjaki, editado em Angola e Portugal em 2000 e em 2006 

pela Editora Agir no Brasil, é uma pequena raridade de 145 páginas dentre outras obras a tratar de 

Angola; traz-nos um relato vivido, irônico e bem- humorado guiado por um narrador (quase) adolescente 

que tateia a presença dos cubanos na educação durante a década de 80 em Angola através do cotidiano de 

um grupo de crianças que crescem aos preceitos da revolução, guerrilha, cartões de abastecimento e 

monopartidarismo. Só isso já seria suficiente para termos uma obra de exceção considerando sua 

abordagem sobre Cuba, no entanto, Ondjaki nos premia com situações de linguagem,momentos 

delicados, muito reveladores do ambiente que permeia a produção : nação angolana no jardim-quintal do 

menino a crescer ao som das folhas do abacateiro. (MURARO, 2008, p.1). 

  

Apesar desta aparente leveza, podemos perceber um tom crítico, embora celebratório e 

eivado de humor na forma como o menino se relaciona com as diversas personagens que 

compõem a sua existência. Vai-se desenhando ante os olhos do leitor as diversas forças e 

tendências presentes na Luanda desse tempo. Uma das personagens centrais na vida do 

pequeno é o camarada António, amigo e cozinheiro da família, que demonstra abertamente 

um saudosismo pelos tempos anteriores à independência. No trecho abaixo, nota-se a mistura 

com uma ironia mal-disfarçada em relação às reais condições de governo e gestão do país. 

 

―Mas, camarada António, tu não preferes que o pais seja assim livre? (...) 

-Ê!, menino, mas naquele tempo a cidade estava mesmo limpa... tinha tudo, não 

faltava nada... (...) 

-Mas ninguém era livre, António... não vês isso? (...) Não eram angolanos que 

mandavam no pais, eram portugueses... E isso não pode ser. 

O camarada António aí ria só. Sorria com as palavras (...)‖ (Ondjaki, 2006, p.17-19). 

 

O camarada António surge como um espectro alegórico, fundamental ao entendimento 

do contexto social no romance. Camarada António é a alegoria da Angola dos tempos 

coloniais, já o narrador-menino seria a nova Angola, pós-independência e que cresce curiosa, 

a passos largos. Nas reflexões de Caldas (2003) sobre história e memória, ―A memória é 
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composição, fluxo rítmico de anexação e criação, momento narrativo, momento textual: 

determinada ordem ―escolhida‖, certa maneira de ler e dizer a experiência com e no vivido 

(...)‖. O romance retrata a intensidade da relação entre história e memória e evidencia que 

existe a consciência de que tudo se encontra em mudança, que o que vai não volta mais, mas 

também há a sempre presente alegria e a certeza de que cada final corresponde a um novo 

começo. O pós-colonial, sendo assim, conforma-se como a desconstrução da polaridade que 

se compõe historicamente no âmbito da relação colonial, mas que se eterniza mesmo depois 

de terminado o colonialismo, como forma de orientar a produção do conhecimento e a 

intervenção política.  

 

Manga Verde e o sal também 

―Na televisão estava a dar desenhos animados da Pantera Cor-de-Rosa e de repente sem avisarem 

começaram a dar D. Quixote e Sancho Pança que todo mundo adorava – mas também não fui lhes avisar.‖ 

(ONDJAKI, 2007, p.65) 

 

A piscina do Tio Victor 

―- Vocês de Luanda não agüentam, andam aqui a beber sumo tang![...] 

- Vocês aqui da equipa do tang não agüentam..., a nossa piscina lá é toda cheia de coca-cola!‖ 

(ONDJAKI, 2007, p.54) 

 

As primas do Bruno Viola 

―Era a minha vez e eles ficaram cheios de inveja porque puseram aquela música do Eros Ramazzotti que 

durava onze minutos.‖ (ONDJAKI, 2007, p.71) 

 

Nos excertos dos contos acima, notamos o adentramento de Angola no universo 

cambiante e colorido da globalização. Referências aos desenhos animados estadunidenses, à 

coca-cola, ao suco tang e a música internacional são uma constante na retratação social de 

Ondjaki. Para este escritor, o contexto político também deve aglutinar as representações da 

―indústria cultural‖. A palavra é a revelação de um espaço no qual os valores de uma dada 

sociedade se explicitam e se confrontam. É nesse espaço de enunciação dialógica e polifônica 

que ―Os da minha rua‖ e os ―camaradas‖ resgatam sua memória e ventilam imaginários da 

vida social. 

Sendo assim, pode-se adiantar que muitos narradores-protagonistas das obras de 

Ondjaki submetidos às circunstâncias históricas do pós-colonialismo e do que Jameson 

chamaria de capitalismo tardio, teriam suas trajetórias comparadas, em sua substância 

concretamente humana recriada pela literatura, com a de muitos jovens mestiços, nascidos na 

camada média da sociedade luandense. Convém lembrar aqui que um personagem não é um 

indivíduo, mas uma criação, um simulacro, uma construção moldada pela sensibilidade do 

artista que pode reunir, em sua figura, uma síntese daquilo que Jameson (1981) denota de 

socialmente simbólico, portanto, algo em que os que tomam contato com o texto, na condição 



Entre “Birras” e “Causos”: Escutando e Visitando a Hibridez em Ondjaki 136 

 

de membros dessa mesma sociedade (ou não), talvez venham a encontrar ali representados.  

A chegada da Tia Dada, proveniente da antiga metrópole, serve de pretexto para a 

apresentação do contraste entre os dois mundos e, especialmente, para a conformação de um 

processo dialógico no texto: 

 

―-Tia, não percebo uma coisa... (...) Como é que tu trouxeste tantas prendas? O teu cartão dá para isso 

tudo? 

-Mas qual cartão? – ela fingia que não estava a perceber. 

-O cartão de abastecimento. Tu tens um cartão de abastecimento, não é? – eu, a pensar que ela ia dizer a 

verdade. 

- Não tenho nenhum cartão de abastecimento, em Portugal fazemos compras sem cartão. 

-Sem cartão? E como é que controlam as pessoas? Como é que controlam, por exemplo, o peixe que tu 

levas? Como é que eles sabem que tu não levaste peixe a mais? 

-Mas eu faço as compras que quiser, desde que tenha dinheiro, ninguém me diz que levei peixe a mais ou 

a menos. 

-Ninguém? – eu estava mesmo espantado, mas não muito, porque tinha a certeza que ela estava a mentir 

ou a brincar‖ (Ondjaki,2006, p. 49-50). 

 

―À medida que íamos andando para o carro, vi que ela estava a procura de qualquer coisa na bolsa dela, 

depois pousou os sacos, e perguntou-me: ―podes ir chamar aquele miúdo para eu tirar uma foto dele com 

o macaquinho?‖ Olhei, fiquei contente. O macaquinho já estava outra vez contente, dava saltos mortais 

no ombro do menino, fingia que tava a catar piolhos na cabeça dele, ou então tava mesmo. 

- Não podes, tia. Não podes tirar fotografias àquele macaco! – disse, enquanto arrumava o saco com os 

chocolates no lugar onde eu ia sentar. 

- Não posso tirar uma fotografia àquele macaquinho tão inofensivo? 

- Não, tia, não podes... 

- E porquê? 

- Não sei se vais perceber... 

- Então diz lá – ela, séria. 

- Não podes tirar fotografias àquele macaco..., por razões de segurança de Estado, tia- eu, sério. 

Mas ela percebeu logo, porque olhou para os FAPLAS lá ao longe, e guardou a máquina num instantinho. 

Sentou-se ao meu lado, e não disse nada no caminho até à nossa casa, fico só a olhar, depois abriu a janela 

e parecia que estava a fazer como eu faço de manhã, a cheirar o ar.‖ (ONDJAKI, 2006, p.41 e 42) 

 

Diante dos trechos acima, é possível depreender que as vozes dos personagens (o 

universo diegético que circunda o menino) possuem independência e espaço para realização 

de seus discursos, embora entre eles haja conflitos. Os constantes embates entre visões de 

mundo, gerações e culturas se estruturam em função de um objetivo (cartografar a cidade de 

Luanda no pós-independência), assim como têm um fio-condutor (resgatar alegoricamente as 

memórias e o imaginário da cidade). Desta maneira, a conjunção destes elementos culmina 

por estabelecer um diálogo que procura dar conta da vida social na cidade de Luanda no 

contexto de transição política, bem como lançar luz sobre o papel de cada tipo social na 

conformação da história e do imaginário social de Angola. As várias vozes convergem para 

um único fim, textualizar, dar relevo à Luanda em meio à complexidade da realidade social de 

uma nova ordem mundial que se aproxima. 

Aponta-se aqui o primeiro conceito sobre dialogismo, expresso por Bakhtin, de que o 

dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, princípio constitutivo do 
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enunciado. Conforme o pensador, todo enunciado é uma réplica a outro enunciado e, em cada 

enunciado, ouve-se pelo menos duas vozes. Toda palavra está relacionada à outra, à de outro 

locutor, existindo assim uma interação entre um discurso atual e outros formulados 

anteriormente. Outro trecho interessante do confronto entre tia e sobrinho, dá conta do 

espanto da tia Dada perante as formalidades revolucionárias necessárias para evitar um 

tiroteio durante a passagem do presidente angolano. Esta conversa quase prosaica projeta 

algumas das perplexidades experimentadas por ambas as partes perante as distintas realidades 

dos seus países. No lento desfiar dos dias, o jovem protagonista apercebe-se das inúmeras 

mudanças que se avizinham na sua vida, das mais vulgares e cotidianas às mais profundas e 

complexas. Num conto de ―Os da minha minha‖, o jovem Ndalu narra com cuidado os 

pequnos rituais de uma República Socialista:  

 

Os quedes vermelhos da Tchi
60

  

―[...] cheiros de antigamente. [...] 

Na cozinha, encontrei o meu cantil antigo. Tinham dado aqueles cantis soviéticos na segunda classe, acho 

eu, e como eram feitos lá para aqueles frios da União Soviética, eram uns cantis que em vez de manterem 

a água gelada, lhe aqueciam masé bué. [...] Era um cantil verde-escuro, que não dava para confundir, era 

soviético mesmo, duro, resistente que durava anos. Fazia lembrar as akás que eu vi num documentário na 

televisão, disseram que se pode enterrar uma aká por 40 anos e desenterrar que ela ainda funciona. O 

Cláudio disse que o primo dele, que é comando, já confirmou que isso é verdade. [...] o meu pai abria as 

portas grandes da janela da sala, e víamos o abacateiro que se espreguiçava para acordar também. Eu e o 

meu pai matabichávamos com todos os cheiros da manhã. [...] 

No Largo 1º de Maio estava uma tanta gente acumulada, bué de escolas já em formação, numa curva, 

todos direitinhos, às espera da vez de marchar. Na tribuna, bem lá em cima, estava o camarada presidente, 

duma camisa azul-clara e um lenço branco a fazer adeus aos pioneiros que passavam. Às vezes penso que 

o camarada presidente, lá em cima e tão longe, não devia ver o povo muito bem. 

Chegou a nossa vez. Um camarada também aí num microfone tipo escondido aquecia a multidão: 

―Pioneiros de Agostinho Neto, na construção do socialismo...‖  

e nós gritávamos, suados, contente, meio a rir meio a berrar 

― Tudo pelo povo!‖ 

ele continuava 

―Um só Povo, uma só...?‖ 

nós de novo 

―Nação!‖(ONDJAKI, 2007, p.57-60) 

 

Interessante notar como, no decorrer de suas outras obras, a verve crítica só se acentua, 

e chega ao desencanto, em muitas narrativas que se dedicam a representar os tempos de 

guerra pós-ocupação. O projeto de nação se esvazia consideravelmente; a guerra e o 

sofrimento constantes colocam em xeque as ideologias que sustentavam a ideia do país 

independente, expõem-se as feridas deste projeto, ao mesmo tempo em que se começam a 

problematizar os referenciais eurocêntricos a partir dos quais a própria noção de país foi 

forjada, no passado, pelo colonialismo europeu.  

 

                                                 
60

 Ver foto 9 nos anexos 



Entre “Birras” e “Causos”: Escutando e Visitando a Hibridez em Ondjaki 138 

 

  

Em ―Quantas madrugadas tem a noite‖ nos deparamos com uma construção intertextual 

em torno da morte de Jonas Savimbi, líder da UNITA, partido de oposição ao MPLA. Para 

além das fronteiras nacionais, Ondjaki inscreve, no espaço morto da guerra, o imperativo da 

sobrevivência e da invenção de novas razões para narrar e existir.  

 

―(...) muitas águas, a cidade ia-se afundar ou o quê? Razão, sabes qual é?, tavam a falar a morte do mano 

mais velho, Kota Savimbi, que afinal tinha amarrado a chuva pra se movimentar lá nos campos da guerra, 

quer dizer, gajo poderoso então, amarrar assim as águas e já não chovia pra ele poder rastejar nos secos 

lugares‖ (ONDJAKI, 2004, p.35) 

 

Em ―Kuíto (três faces)‖, de ―Momentos de Aqui‖ (2004, p. 91-102), Ondjaki apresenta 

uma estrutura circular, quase lacaniana, em que pulsão de vida e morte formam um ciclo 

dinâmico. Kuíto, uma das cidades mais atingidas pelas guerras, vem à tona como um cenário 

de tristeza, perdas e nenhuma esperança. ―As pessoas tinham, por toda a parte, sido 

substituídas pelos cães e pelas suas tristes sombras. A guerra tinha multiplicado desde início 

os corpos fedorentos que descansavam ao ar livre sem ninguém para os enterrar‖ (Ondjaki, 

2004, p. 91). Por mais que seus habitantes relutassem contra o pessimismo implacável, a 

tensão não cede. Diante desta dinâmica, surge uma das cenas mais representativas: até quem 

tinha a chance de sobreviver, como o Avô Bacate, escondido numa caverna, com mantimentos 

suficientes para aguardar a paz chegar, entrega-se ao fim. Segundo o narrador, ele vê se 

dissiparem ―todos os prazeres‖. ―Os normais, os pequenos, os últimos até‖ (p. 99). E a morte 

é triste e desesperada: ―com uma voz pequena ‗Ai mãe, sou tão infeliz...‘‖ (p. 102). Em 

Ondjaki, o Kuíto diegético seria a alegoria dos sujeitos pós-coloniais, que tentam ganhar 

fôlego em meio a dor e ao sofrimente, mas desistem. Todavia, em outros excerti do livro, 

nota-se que esse seria apenas um instante. Como muitos outros que Angola vivencia num 

lusco-fusco. Sobreviver seria, então, a base para a reinvenção do pertencimento, dos laços 

mais provincianos, no intento de superar um projeto ideologicamente superado de nação. 

 

4.3.2.3. Para além da história e do contexto: o Brasil em Luanda, o Brasil em Ondjaki 

 

E tu, Angola:  

Sob o úmido véu das raivas, queixas  

e humilhações, advinho-te que sobes,  

vapor róseo, expulsando a treva noturna. 

 

Com esta epígrafe, Ondjaki envia um recado cálido, duro, porém otimista para Angola, 

via um poema de Carlos Drummond de Andrade, na primeira página do romance ―Bom dia 
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camaradas‖. Esta associação inusitada entre dois mundos literários, onde Ondjaki intervem no 

poema de Drummond e troca ―Aurora‖ por ―Angola‖ impele o leitor a meditar sobre o quão 

umbilical são as relações entre Brasil e Angola. Até que ponto é possível pensar Angola e 

repensar o Brasil? O quanto o Brasil contribui para a construção de imaginários em Angola?
61

 

Somente adentrando nesta vereda é possível responder tal questão.  

A análise de alguns dos discursos do ―Quantas madrugadas tem a noite‖ lança luz sobre 

determinados imaginários sociais que muito podem projetar as idas e vindas das relações 

travadas entre Brasil e Angola. Já no começo do livro, ao convidar um desconhecido para 

tomar umas e outras em troca de uma boa história, o narrador comenta: 

 

Aquilo é a delícia toda – se provas a tua boca só quer já mais, ruína do teu bolso, aquele é mel dos céus, 

não é mais coisa de capurroto, porque maluvo, porque kilombo, mais-velhos do Mussulo bem dados!..., 

ali é mel, e podes galar desde moto simson até carro de deputado a parar no passeio dela, buracos e tudo 

dona, tem mais aquele mel bom? 

até vais pensar que aquilo é pessoal do Brasil a chegar ali, eles que gostam de usar a palavra mel pra 

chamar a pura branquinha, a água que arde, não sabes?, porra, grande matumbo você: aguardente! 

(ONDJAKI, 2004, p.17 e 18)
62

. 

 

Interessante perceber o artifício literário usado por Ondjaki neste diálogo. Ao mesmo 

que faz uso não só do calão angolano, mas também do ritmo da fala do caluanda, o que torna 

o trecho quase ininteligível ao leitor estrangeiro, o escritor faz uma mescla com o calão 

brasileiro, recurso que aproxima o texto do leitor do Brasil. Segundo Prysthon (2002), o 

indivíduo periférico e provinciano pode afirmar-se como um ser cosmopolita tradicional 

(aquele que venera a metrópole moderna),e, ao mesmo tempo, atuar no sentido de transformar 

a sua produção cultural local em parte de um cânone universal. Além disso, é importante 

frisar que em dias de fluxo incessante de informações, tudo que é local recebe o impacto da 

globalização, é que se percebe no excerto acima. A heterogeneidade cultural, a diferença e a 

diversidade ganha contorno por meio do que Santiago (2004) chama de cosmopolitismo do 

pobre. Esta modalidade cosmopolitismo ganha forma nos processos diaspóricos, nas histórias 

e experiências dos ―desempregados que seguem o fluxo do capital transnacional como um 

girassol‖ (p. 52); assim como nos processos de resistência, quando determinados grupos 

sociais assumem-se diante dos processos de globalização, numa reivindicação transnacional 

de escuta de suas vozes. 

Deste modo, podemos depreender que esse contexto fragmentário, cambiante e 

desterritorializado que é a modernidade não implica numa ameaça à memória, mas numa 

                                                 
61

 Ver foto 4 nos anexos 
62

 Ver fotos 11 e 13 dos anexos 



Entre “Birras” e “Causos”: Escutando e Visitando a Hibridez em Ondjaki 140 

 

dinâmica de resistência aos apelos da colonização e/ou da globalização. A memória constrói-

se numa troca constante entre o passado, o presente e o futuro.  

Nesta senda, durante nossa sessão de entrevistas, perguntei a Ondjaki sobre a atenção 

que hoje é despertada em torno das literaturas africanas no mundo de uma maneira geral. Ele 

mesmo possui livros lançados no Canadá, na Inglaterra com traduções em vários lugares do 

mundo.  

 

Felizmente as pessoas mais traduzidas, eu não to a falar de mim, os autores mais traduzidos, por exemplo, 

da Angola e de Moçambique, certamente da Angola é primeiro o Pepetela, depois o Agualusa , depois 

eventualmente o Luandino e depois é que virão os outros. E de Moçambique sem dúvida é o Mia Couto, e 

de Cabo Verde é o Germano D'Almeida. E de Portugal, neste momento, além do Saramago e do Lobo 

Antunes, uma das pessoas mais traduzidas, por exemplo, é o Gonçalo M. Tavares, que é um escritor 

jovem, não é. Então, tirando Portugal, que é uma espécie da África, mas que não é essa África que 

estamos a falar, felizmente para nós os autores mais procurados e mais traduzidos são os melhores. Sabe, 

tem muito pouco de exótico, fácil. Podem ter de exótico intencional das suas obras, isso a gente não pode 

discutir, agora, esse exótico tipicamente ridículo e africano não tem. Portanto, quer queiram, quer não, 

eles estão a traduzir a melhor literatura que neste momento está a ser produzida no nosso país, e isso está 

me deixando descansando. Agora, se eles querem uma literatura mais exótica, não sei. Eu acho que há um 

nível... Eu ia dizer uma coisa errada, não quero dizer que é há um nível de inteligência maior neste 

momento, mas há um nível de cuidado, de intenção, de busca das literaturas muito, de uma literatura 

muito mais universal, que por ser universal tem muita força local, mais do que o inverso . Eu acho que 

está a se processar em todo mundo, as pessoas já não querem ler só as histórias super latino-americanas 

do Gabriel Garcia Márquez, com tudo que ele tem de bom. Querem ler outras tendências, querem ler 

outros Brasis que não o Jorge Amado, e deverão querer outras Áfricas, e aqui estou a falar de África o 

continente, outras como, por exemplo, vão à procura e dão o Nobel ao Coetzee, que sim, não tem nada de 

exótico, é um escritor duro, é um escritor muito bom. Vão buscar o Mia, vão buscar escritores nigerianos, 

senegaleses muito bons. Então eu acho que, não sei, quer dizer, quer queiram, quer não, estão a levar, 

estão a traduzir uma literatura muito interessante, muito boa (ONDJAKI, 2008). 

 

Durante esta reflexão Ondjaki sublinha a força dessa dinâmica moderna periférica, em 

que uma construção universal, consciente ou não, termina por reverberar no local, gerando 

transformações significativas. Já nas páginas derradeiras do romance, a bebedeira continua: 

 

(...) traz aí a primeira saideira... 

Meu, conheces a palavra, saideira? 

Nós, lá no Brasil, lhes pusemos uma nova definição – verdade. Essa palavra saideira é palavra dos 

brasileiros, não é coisa nossa, nós não dizemos isso porque não queremos dizer que vamos sair, que 

vamos abandonar a birra. Pra eles, a saideira é a ultimazinha, ahahah!, o estrago definitivo, as gotas finais 

antes das ralhações da tua mboa casa. Só que nós rimos, e lhes pusemos: nós vamos tomar agora as 

saideiras, porque nós pra sair daqui precisamos de várias! (ONDJAKI, 2004, p.181). 

 

É sempre assim, como dizia o kota Odorico, onde se dão acontecências revelosas, os jornaleiros aparecem 

abutremente, tendo as notícias factuais como não, inventando mesmo se for preciso (ONDJAKI, 2004, 

p.159). 

 

(...) e como não vives em jassanã nem aqui tem nenhum comboio das onze horas,( ...) (ONDJAKI, 2004, 

p.111). 

 

Obrigado a retrabalhar as representações oriundas do centro, o indivíduo provinciano 

distorce-as, ressiginifica-as, uma vez que não pode assimilá-las integralmente. Seja dando um 



Entre “Birras” e “Causos”: Escutando e Visitando a Hibridez em Ondjaki 141 

 

outro sentido a ideia da ―saidera‖; seja aproximando a personagem protagonista da novela ―O 

bem amado‖, de Dias Gomes, de si, chamando-o respeitosamente de ―kota‖ e fazendo uso das 

apropriações da língua portuguesa com autoridade; ou transformando ―Trem das Onze‖, 

celébre canção de Adoniran Barbosa, na desculpa ideal para mandar descer mais uma ―birra‖ 

bem à moda caluanda. Neste contexto, brota o ambiente ideal para o nascimento do conceito 

de cosmopolitismo periférico (Prysthon, 2002a) e o cosmopolitismo do pobre (Santiago, 

2004). Daí a ressurgência e emergência de tradições, identidades e modernidades alternativas. 

Um bom exemplo disso é o caso dos artistas modernistas brasileiros, do início do século XX. 

O cosmopolitismo como fenômeno urbano, diz Prysthon (2002a), de avanço tecnológico, de 

utopia do novo, emerge com pertinência para a formação de um modernismo local. Após um 

primeiro estágio de identificação total com a metrópole (basicamente Paris, a Meca de artistas 

latino-americanos e de várias partes do mundo no início do século XX), as vanguardas 

artísticas passaram a recorrer à combinação de urbanidade moderna, transnacional e 

tecnológica, e raízes nacional/regionais e populares para a formatação de uma modernidade e 

de um modernismo estritamente ―originais‖. 

A modernidade agora, (e já faz algum tempo) está em todas as partes, o discurso da pós-modernidade 

parece apenas mais um episódio (ainda significativo) dentro de uma transformação da própria 

modernidade ocidental. A questão não é mais modernidade versus pós-modernidade. (...) A questão é o 

que Arjun Appadurai identificou como modernidade à larga e o que os outros descrevem como 

modernidades alternativas. (HUYSSEN, 2002, p.20). 

 

Neste sentido, em comunhão com Huyssen, o cosmopolita periférico busca definir a 

modernidade por uma instância ambígua – ser e estar na periferia e desejar estar no Centro, no 

caso do texto de Ondjaki, o centro seria o Brasil, em que a periferia é um modelo de 

modernidade alternativa, incompleta e contraditória. Vale lembrar que Ondjaki, no momento 

em que o encontrei no Rio de Janeiro para a nossa sessão de entrevistas, em 2008, disse-me 

que estava morando no bairro das Laranjeiras por tempo indeterminado para escrever um 

novo romance. Desde então, o escritor tem passado algumas temporadas aqui no Brasil e já 

promoveu três edições do curso de escrita que participei no Rio de Janeiro.  

O cosmopolita periférico é um dos sujeitos principais da construção de um novo viés do 

conceito de cosmopolitismo. Por meio desse sujeito e da instabilidade dos Centros 

(especialmente desses novos centros, como é o caso do Brasil), as fronteiras reais e 

imaginárias se dissolvem e se recriam, assim como surgem novas. Eis aí a pertinência da 

noção primeira de descentramento apresentada no segundo capítulo. Em meio às contradições 

desse sujeito cosmopolita periférico que vive com a cabeça e os pés em Luanda, Prysthon 

(2002a) ventila que a experiência urbana é fundamental para esse indivíduo. Neste sentido, 
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Ondjaki reflete: 

 

Eu não sou um escritor muito de investigação, não é, ainda. Ainda não me dediquei, por exemplo, à 

investigação histórica, investigar mesmo para depois produzir um livro de ficção, ainda não aconteceu, 

poderá acontecer. Então vê-se isso nas minhas obras. Eu sou fruto da minha contemporaneidade. Mesmo 

a minha infância ela é contemporânea, obviamente. E depois há o contemporâneo. Eu saio do mundo e 

escrevo o "Quantas madrugadas tem a noite", que se passa no fim dos anos 90, 2000, quando estávamos a 

viver esse tempo, não é. Então do mesmo modo eu não faço uma investigação do que poderia ser mesmo 

que não tratado de modo pitoresco, exótico, daquilo que é mais tradicional na cultura tradicional. Vê-se 

isso na minha obra. A minha obra é cultura urbana, é recente, é retratação, é diálogos, é mundo urbano, 

não é. Eu não vou, posso pôr um ou outro feitiço, mas eu não sei nada sobre feitiços. Portanto, seria 

arriscado e menos sincero da minha parte estar aí praí. Como eu não gosto muito de escrever sobre coisas 

que não entendo, é por isso que não posso escrever sobre o Cunene, nunca tive lá, conheço mal, quer 

dizer, não me vem esse apetite literário de escrever sobre uma coisa que eu desconheço. É muito 

complicado pra mim. Há pessoas que não se aventuram bem no desconhecido (Ondjaki, 2008). 

 

Curioso notar no discurso de Ondjaki o reconhecimento de que a sua obra é ―mundo 

urbano‖ e de que ele é ―fruto da contemporaneidade‖. Do mesmo modo, percebemos as 

reverberações dessa experiência nos sujeitos cosmopolitas periféricos que encontramos em 

―Quantas madrugadas tem a noite‖. Diante desta perspectiva homológica, podemos intuir os 

dilemas vividos por esse sujeito cosmopolita periférico, quando o escritor diz que não escreve 

sobre determinados temas por falta de conhecimento e exemplifica que não pode escrever 

sobre o Cunene
63

 porque nunca esteve lá, muito embora tenha estado em Estocolmo, Toronto, 

Recife, Maputo, Rio de Janeiro, Nova York, Lisboa, Londres e etc. O ideal cosmopolita 

confere uma conotação positiva ao fato de que se multiplicam, com a globalização as 

possibilidades de perceber o mundo a partir de um lugar fora do contexto espacial e simbólico 

de comunidades imaginadas. Esse convite à hibridação é inerente às biografias 

contemporâneas, de forma geral, e encontra na figura do migrante "pós-colonial" sua 

representação emblemática. O cosmopolitismo como hibridação increve-se assim no 

horizonte das possibilidades, como alternativa ao universalismo eurocêntrico. (COSTA, 2006, 

p. 95).  

Partindo para o livro de contos do autor, em ―Os da minha rua‖, aprofunda-se em alguns 

enredos que são pinceladas no romance ―Bom dia camaradas‖. Deste modo, a construção 

alegórica das camadas da diegese possibilita a imersão do leitor nos meandros do cotidiano da 

capital angolana e notar quão próximas estão as duas margens do Atlântico (a saber, o lado 

brasileiro e o lado angolano). Há narrativas pelos fragmentos que retratam a miscelânea entre 

a cultura brasileira e o imaginário social da cidade angolana. Seguem alguns excertos de 

contos de ―Os da minha rua‖ e de ―E se amanhã o medo‖:  
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O portão da casa da tia Rosa
64

 

(...) O meu pai sintonizou o rádio numa estação que tocava, para mim, para as rolas, para a tia Rosa e para 

o tio Chico, uma música do Roberto Carlos: "por mais que eu faça, não adianta, você nem nota, minha 

existência; e os dias passam correndo, vou acabar te perdendo, e os dias passam correndo, vou acabar te 

perdendo... (ONDJAKI, 2007, p.78). 

 

No galinheiro, no devagar do tempo 

Ninguém falava noutra coisa. O assunto era só o fim da telenovela Roque Santeiro e ainda por cima um 

colega da escola leu numa revista que o Roque, no fim, não ficava na cidade de Asa Branca, e pior, que o 

Zé das Medalhas ia morrer afogado. Só sei que fiquei bem triste em pensar na morte do Zé das Medalhas 

(ONDJAKI, 2007, p.92). 

 

A libélula 

[...]Na aparelhagem o som acontecia contínuo, ininterrupto. O doutor solidificara este hábito 

domingueiro: sentar-se no fresco da sua varanda ouvindo, durante extensos momentos, a voz de Adriana 

Calcanhoto [...]Ele, no mesmo instante pensava: esta voz, sim, pode ser dividida. A voz de Adriana, 

empurrando a tarde: ―será que a gente é louca, ou lúcida... quando quer que tudo vire música‖ 

No intervalo de voz, a libélula decidiu acordar, mover-se em zum-zum aberto, e aterrisar junto aos 

apontamentos do doutor. Gatafunhos, memórias recusadas, esquebras de horas mais sensíveis que 

escusava aceitar como suas. ―Eu perco o chão, eu não acho as palavras‖ – a voz cantava.[...]Foi depois da 

libélula que reparou na mulher encostada ao seu portão, de olhos fechados, pareceu-lhe, a ouvir a música 

de Adriana: ―tenho por princípios nunca fechar portas, mas... como mantê-la abertas, o tempo 

todo...‖[...]O portão foi aberto pela mão certeira do doutor, enquanto a outra executava um gesto afável 

que a elucidou. Aquele homem não era facilmente perturbável. ―Lá mesmo esqueci que o destino, sempre 

me quis só...‖ – cantava Adriana.[...]A mulher pousou o copo, respirou fundo. 

- Sabe porquê que pedi água aqui na sua casa? 

- Não. 

- Por causa da música... Esta voz tão doce. 

- Adriana. 

- Como? 

- Adriana Calcanhoto, cantora brasileira. 

- É poeta? 

- Também 

- Não... O senhor. O senhor é poeta? 

- Ah, eu! Não, sou médico. E a senhora? 

- Eu estou cá de férias. 

A libélula progrediu no terreno. Finalmente mexeu-se, mas caminhando. [...] À mulher pareceu justo que 

fosse sua a iniciativa de partir. A música parecia terminar e, a voz, era uma voz difícil de recordar no 

ouvido da memória. 

- Adriana, disse? 

- Adriana Calcanhoto. Brasileira. 

- Muito obrigada pela água. 

- De nada. Já sabe, beba sempre devagar. 

- E agradeço antes de morrer! 

O doutor quase sorriu. Os lábios contorceram-se apenasmente uma tentação de sorriso. Talvez. [...] O 

portão fechou-se. 

A sede tinha passado. 

A mulher, caminhando lentamente pelo passeio, entendeu que era a pedra que valorizava a instalação. 

Ouviu passos. A música começou: ―minha música quer estar além do gosto, não quer ter rosto, não quer 

ter cultura.‖ 

Entre duas folhas acastanhadas – numa janela de poeira – a mulher viu: a libélula, parada, ondulava o 

corpo. Fosse uma dança. Sob a suas patas, a pedra brutalmente vulgar repousava. Entre a memória do 

homem e a redoma inquebrantável do vidro (ONDJAKI, 2004, p.13-22). 

 

Nos trechos transcritos acima, vê-se claramente que o imaginário construído 

historicamente em torno da música popular brasileira e das telenovelas transpõe os seus 

                                                 
64

 Ver fotos 6 e 7 dos anexos 



Entre “Birras” e “Causos”: Escutando e Visitando a Hibridez em Ondjaki 144 

 

limites geográficos e passa a orientar, também, a vida social em Angola. Em função disso, o 

imaginário é a evidência concreta da carga simbólica presente nas sociedades complexas cuja 

cultura não se explica a partir de um só elemento, mas a partir de uma pluralidade de aspectos 

integrados pela via simbólica. Sendo assim, pode-se afirmar que uma dimensão importante 

deste estoque simbólico angolano é ventilado pela sociedade brasileira.  

No entanto, apesar de vê-se esses elementos de troca numa relação de irmandade entre 

os dois países, há uma assimetria incômoda ao se buscar olhar esses diálogos e interlocuções 

sob um outro prisma. ―Se desse uma novela russa eu provavelmente hoje estaria escrevendo 

sobre as novelas russas. Agora, eu acho que, eu não quero também dizer que pra mim não é 

uma coisa fulcral nem gigantesca, mas há uma relação muito grande entre a Angola e o 

Brasil em todos os níveis”
65

 (ONDJAKI, 2008).  

É interessante atentar que nesta dinâmica ambivalente da modernidade periférica, em 

que há uma clara disputa de forças, poder e influências, o intelectual termina por se posicionar 

também de maneira tensa e negociada. Segundo Ondjaki, a telenovela é só um recurso de 

retratação social, ―mas‖ que ―há uma relação muito grande entre os dois países em todos os 

níveis‖. Em outro momento da entrevista, Ondjaki reflete: 

 

Começa pela escravatura de não sei quem, depois ―vocês praticam candomblé?‖. ―Nós não, candomblé é 

uma coisa vossa‖. "Não, mas veio da Angola". "Não, da Angola saiu umas pipocas quaisquer, foram no 

bar, encontraram lá umas coisas vossas e fez uma coisa que é capoeira, candomblé, patati, patatá. São 

brasileiras". "Ah, mas vocês não têm lá o santo, não sei o que". "Ah, mas o orixá...". "Nunca ouvi falar 

nesse orixá. Ouvi falar por ti coisas do Brasil, coisas vossas"."Vocês não dançam capoeira". "Dançamos. 

A capoeira que está lá foram os mestres brasileiros que foram lá e ensinaram". "Ah, mas a capoeira veio 

de lá". "Não senhor, de lá não veio nada, a capoeira. De lá veio umas quedas...", porque eu já investiguei 

uma coisa sobre, havia um embrião de capoeira, que era uma outra luta que havia lá, que é a basula, que é 

uma arte de quedas, 10, 12 quedas, que depois com a música, com o barco, com os escravos, com o 

berimbau, com não sei o que, deu naquilo que hoje é a capoeira. Agora, é uma coisa brasileira, não é uma 

coisa... Não há capoeira em Angola. É um estilo, chama-se capoeira angola. Em benguela, capoeira de 

estilo benguela. Não é, quer dizer, eu acho que não é preciso forçar. Há um diálogo natural, há um diálogo 

ótimo, um fluxo cultural natural, é óbvio. Qualquer angolano ao ver um brasileiro falar ou dançar 

identifica-se muito mais facilmente com um brasileiro do que com um português, mas a mesma relação de 

idéias passa com um moçambicano. Se tiver aqui um moçambicano e um português a dançar 

possivelmente eu consigo dançar com a moçambicana e não consigo dançar com a portuguesa. É mais 

proximidade rítmica até, isso por razões óbvias, sim, por conexões históricas óbvias
66

. (ONDJAKI, 2008) 

 

Ao mesmo tempo em que Ondjaki tenta evidenciar que as aproximações e diálogos 

entre os dois países são ―naturais‖ e ―rítmicos‖, ele não consegue se apartar das incidências 

históricas e políticas dessas aproximações e diálogos. Essa dinâmica, tão moderna periférica, 

também ganha contornos no texto literário. Segue outro trecho de ―Quantas madrugadas tem a 

noite‖: 
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Palavra bebe-se, meu, pura verdade. Eu, minhas viagens antigas, meus conhecimentos: uma vez, antiga 

missão, outras coisas da vida – o partido, as deslocações, a pátria e os camaradas... Fomos no Brasil, 

afamada terra das miúdas; nossos primos, mas não querem dizer isso, porra, afinal a carapinha mete assim 

vergonha? Mesmo o puro mbumbu aí da Bahia, você pensa quê?, está só a falar 

raíziz, nossas raíziz  

mas lhe pergunta inda onde é Luanda, onde fica Angola? Vai pensar tas a falar é dança 

sim, sim, dança afro 

porra, muadiê, aqui tem dança afro? Isso é quiê então, dança afro?! Eu filipei, isso já depois das birras, 

bramas!, geladinhas, filipei mesmo 

afro, a puta que vos pariu... tão só aí a falar à toa...  

me disseram pra não falar assim no país do outro, que eu tava grosso. Grosso, avilo?, grossura é 

desconhecer que a nossa quindumba veio do outro lado do mar, isso é que grossura, eu lhes disse mesmo, 

e é grossura das vistas, da mente, obscuridade maior. (ONDJAKI, 2004, p.117-119) 

  

Na primeira parte do excerto, notamos a construção de um imaginário social por 

exemplaridade, quando o narrador diz Fomos no Brasil, afamada terra das miúdas; nossos 

primos, mas [...]. A conjunção adversativa antevém uma crítica ferrenha ao desconhecimento 

do povo brasileiro sobre África, bem como um descontentamento com o distanciamento dos 

países.  

 

Todos dias encontros, um dia de palestra, porque literatura negra! Ai?! Literatura mais negra? E branca 

também? Já‘gora, mulata? Como é que vai ficar mas essa literatura mulata? E aí não tava grosso, falei 

puramente bem, as à-vontades todos, arregacei môs discursos improvisados, deambulei: África do Sul, 

aparteides, separatismos; e virmos mais agora na literatura também a querer fronteirizar?! Nada, avilo, 

recusei-me 

o camarada: diga-me lá a cor da literatura desse livro que tem aí entalado no suvaco.... fashovor: é 

literatura mestiça? 

Os brasucas me despediram em palmas, que seim senhor, a literatura não era mais pra ser do terreno do 

aparteide, porra, meu, porque literatura negra?, e branca ainda?! 

Mas isto pra te dizer: fomos, lá mais pro fundo dos quintais – porra, muadiê, Angola é grande?, porque 

deste duas voltas no bacio berraste Angola é grande? 

Brasil então é enorme, tá nos a deixar no chinelo, aquilo é mais que assustador na distância, o pesadelo 

todo. (ONDJAKI, 2004, p.117-119) 

 

Já nesta segunda parte, em meio a este processo dialógico e polifônico, é possível notar 

o posicionamento do autor no debate. O narrador, Adolfo Dido, diz que fica enraivecido com 

a tentativa dos brasileiros, seus primos das terras de tantas miúdas bonitas, de rotular a 

literatura produzida em África. Neste instante, esquecemos de Adolfo Dido e suas peripécias 

fúnebres, e ouvimos a voz Ondjaki. ―Se a literatura africana é negra, onde está a branca, a 

mulata? Se é pra ser assim, literatura de cor negra e de cor branca, vamos fronteirizar como na 

África do Sul?‖ Sobre essa crítica, Ondjaki reflete em entrevista: 

 

A diversidade sempre existiu em Angola. E é esta diversidade, por isso é que pra mim não faz sentido que 

venha um angolano qualquer, ou um português ou um brasileiro, dizer, ―não, o angolano é aquilo. Não, a 

literatura angolana é aquilo‖, porque ninguém fazia isso no Brasil. Ninguém chega perto do Luiz Assis 

Brasil e diz, ―não, você é do sul, você escreve lá umas coisas lá de Porto Alegre, de não sei o que. 

Desculpe, isto não é literatura brasileira‖. Ninguém pode chegar ao nordeste e dizer ao outro, ―é, não 

pode, desculpe lá...‖. Quer dizer, não interessa isso. Mesmo que o autor seja super local, super Amazônia, 
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super nordeste, super Rio Grande do Sul, ele é brasileiro. Ele está a referir, um, nem todos teremos a 

capacidade, enfim, de fazer um carnaval literário bem feito, para dizer, "não, aquela obra é a súmula da 

cultura angolana, da cultura brasileira (ONDJAKI, 2008). 

 

Na última parte, Ondjaki concilia, em meio a seus dilemas, receios e afirmações de 

sujeito cosmopolita periférico, e traz à cena uma memória afetiva-literária, o escritor 

brasileiro Manoel de Barros: 

 

Mas fomos, lá looonge, e um kota nos recebeu aí no sítio dele, que lá então sítio é a pura fazenda, já com 

lavra, imensidão, boi, às vezes até pista d‘aviação. Tas a rir?, pura verdade mesmo, o kota, muito porreiro, 

comida tava-se bem, pura branquinha, toda cachaça, os mimos! Afinal, à noite, o kota começa a metralhar 

perguntas, de hábitos e estórias, se em Angola tinha lobisomem? Oh!, só nós, tá a ver, né?, queríamos já 

rir, mais o copo em cima então, toda boa disposição – mas o kota só queria isso mesmo, lhe contássemos 

cada um uma estória, de preferência cada um contava estória da província dele, ou mesmo falar da 

comida, porque funji, porque mandioca, porque peixe do rio, e kota, avilo, num te conto, papéis dele, 

lápis de molhar na boca e sem vergonhas, começa a rabiscar ali os puros poemas, oh!, nossas estórias ali 

logo bem reinventadas nos dons da poesia, o kota era craque então! E ainda sem mais vergonhas nos deu 

ali as composições dele, nos perguntava 

assim tá de acordo com vossas estórias?, vossas crenças? 

Nós íamos mais dizer o quê?, hoje vou te dizer: alinda poesia!, muadiê, eu num sou escrevedor de 

poemas, vivo isso, sou pura poesia sonora, mas aquilo!, aquilo era poesia a sério, sabes o quê, aproveitar a 

lágrima da tibaria pra não dizer que aquela lágrima afinal era o puro poema? Isso me aconteceu, avilo. 

Aquela poesia tava então a me aguar, palavras no chão, como ele dizia, o kota era dado a uns bichismos, é 

isso mesmo, não tem outro termo, aí entendi: combustível do lápis dele era baba da lesma. Tas a rir?, é 

porque não tavas lá: poesia dos pirilampos, das moscas, até as palavras merda e foder ele inclui lá, meu, 

não há porque maneirismos, isso-não-se-diz e aquilo-não-se-escreve, o que vier veio, mesmo como um 

gajo se vem, assim ele se vinha: poesia dele, sangue dele: o kota tinha o nome puramente posto, como ó 

no Manoel só pra chatear, um camba meu lhe alcunhou 

Kota, se você fores a Angola, ficas já Manel do barro! 

yá, assim foi, Brasil, e as palavras dele – isso sim me impressionou, palavras que ele ouvia de nós, 

deixava na boca dos tabacos e não pedia licença pra nos cuspir as nossas próprias palavras. Poesia, 

muadiê?, poesia é a beleza de te cuspirem em cima e inda te porem os lábios a rir. Aguentas? (ONDJAKI, 

2004, p.117-119). 

 

Diante do exposto, faz-se fundamental ressaltar que o pensamento bakhtiniano elaborou 

uma ideia do discurso e da narrativa pautada na pluralidade das vozes, de vozes autônomas 

denominadas de heteroglossia. Como conseqüência da idéia de heteroglossia tem-se também 

a noção de dialogismo. Para Bakhtin, toda palavra é híbrida por natureza e toda palavra viva é 

dupla, dialógica, isto quer dizer que a linguagem é essencialmente social, só existe em ação 

(quando há um processo de interlocução). Levando-se em conta a condição pós-colonial na 

qual Angola está inserida, pode-se afirmar que o lugar da fala se dá pela dialógica entre o 

local e o global, entre o particular e o universal, entre o provinciano e o cosmopolita, 

sobretudo hoje, em meio ao processo acelerado de mundialização cultural e globalização 

econômica. 

Por mais obscuras (ou obscurecidas) que sejam as relações sociais entre Brasil e 

Angola,a partir da análise cuidadosa da obra ondjakiana, percebe-se a existência de uma 

dinâmica de interferências, interlocuções e diálogos muito intensa entre ambas as nações. Para 
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além disso, é importante atentar que em todas as obras trabalhadas o leitor depara-se com 

coisas surpreendentes que desafiam a compreensão daquele que, através da leitura, for visitá-

lo desprevenido ou com expectativas de encontrar apenas as aventuras de um menino, como 

outro qualquer.  

 

4.3.2.4. Um ar de cinema em Ondjaki: interferências e interlocuções 

 

A proposta deste tópico é mostrar que as formas de interação, interseção e diálogo entre 

o cinematográfico e o literário, não se circunscrevem apenas ao trabalho de adaptação fílmica 

de textos literários ou à incorporação, por parte da literatura, de elementos e estratégias 

oriundos do discurso cinematográfico, mas se dão também através de diálogos implícitos, 

citações, evocações oblíquas, transposições e cruzamentos imprevistos que podem desvelar 

sinais importantes das mudanças sociais vividas por países periféricos nos últimos anos. 

Reiterando tal pressuposto, a partir da análise de conteúdo, foi possível quantificar vinte e três 

(23) citações ao cinema, sejam alusões literais ao aparato cinematográfico ou a um estilo de 

escrita cinematográfico.  

Diante deste panorama, as constantes interferências entre o cinema e a prosa, 

caracterizadas por uma forte intertextualidade, terminam por singularizar a obra de Ondjaki 

em meio à produção literária angolana. Tendo em vista isto, é interessante perceber o 

incontestável impacto que o cinema tem sobre a literatura, em termos conceituais, estilísticos 

e temáticos. As narrativas visuais do cinema, produto cultural que (quase) todos têm acesso, 

compete diretamente com as narrativas literárias no gosto do público consumidor de cultura. 

 

(...) embora recentes, como também foi ressaltado logo antes, o cinema e a TV potenciadores de públicos, 

já marcaram indelevelmente nossa imaginação coletiva. A partir de 1897, os escritores cresceram e se 

formaram com o cinema e logo depois com a TV; em escala mundial, assim como com o telefone e hoje 

com os computadores e os passeios virtuais. É possível reconhecer tais marcas e presenças, e elas ajudam 

a definir determinadas características da literatura do nosso tempo (AGUIAR, 2003, p.130). 

 

Ondjaki tem clareza desse processo.  

 

Olha, eu, quer dizer, tudo na vida são lições não é, quer dizer, na minha. Há outras pessoas aí que andam 

com a mala e com a mochila cheia de certezas. Pra mim, tenho uma outra convicção e algumas 

impressões, e a impressão que eu vou ficando do cinema é que ele me foi alterando de fato, sobretudo a 

sensibilidade, não é. Lembro por exemplo, quão impressionante foi ver o filme, não sei se foi 94, 93, o 

filme "O piano", que é da senhora, da menina, da muda, e tal. E aí eu vi aquele filme e eu dizia, "há 

qualquer coisa aqui de muito belo neste filme". Vi o filme no cinema, depois comprei o filme, e comecei a 

vê-lo, vejo muitas vezes esse filme e lá está. O que me impressiona nesse filme é isso, é a conjugação 

entre a imagem e a música. Obviamente, há uma banda sonroa incrível feita pelo Michael Nyman, mas 

nem é a questão, a questão é, aquela banda sonora no filme, depois a gente vem saber sim que é de um 

pianista famosíssimo, mas no filme as músicas são dela, são daquela personagem, não é. E é a música que 
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ajuda a trazer pra aquele filme toda essa ambiência de solidão, ela ta naquela ilha, ela é trazida pra a ilha 

por um homem que ela não ama, de repente ela descobre o outro homem que é o Harvey Kietel , não é. O 

Harvey Kietel que vive ali, assim meio nuns casos amorosos com umas índias, ele já tem as pinturas não 

sei o que, mas que depois não fica insensível à musica dela, né. No princípio vê o piano e as teclas como 

um modo de troca e diz, ―não, eu dou-te o piano, mas comprando as teclas. Três teclas tiras o sutiã, mais 

uma tecla tiras a blusa, mais não sei quantas teclas tiras a coisa‖. Sim, mas ali é um processo de sedução 

duplo. Se para ele era no início uma transação quase material, mas agora é que ele também vai gostando 

daquela música, vai gostando de ouvir, de escutá-la na sua arte. E o sacrifício pela arte, é através da arte 

que ela vai recuperar, através da música que ela vai recuperar o seu piano, e através do corpo também. 

Mas claro, depois pra os dois já não é nada disso, e de fato aproximam-se. Esse é um filme, por exemplo, 

em que todos os elementos conjugam e a chuva desse filme... é isso que eu digo, que depois eu vou 

aprendendo, eu não me lembro agora o que é que era nem que cena era, mas lembro que foi num filme, 

talvez seja francês, que eu vi uma cena muito bonita em que chovia muito e havia um coche, aquelas 

carruagens, né, com cavalos, que chega a uma casa e acontece não sei o que. E passados muitos meses eu 

escrevi um conto que está no livro, ―Momentos de aqui‖, que é o conto da escultura, não é, é o conto, 

como é que chama, do homem que ajuda a mulher a sair do coche, a chover, vão a correr, então ele vai a 

correr muito mais à frente, mas depois fica a chuva parada para deixá-la entrar e quando ela entra é um 

espaço cheio de esculturas, ele era um escultor. Isso já não estava no filme. Mas é isto, né. Um filme, uma 

música, um momento pode depois despertar. E eu acho que como eu não via tantos filmes em Luanda, por 

isso que eu falei nesse filmes da Europa, e, sobretudo nos filmes europeus que se dedicam de fato a 

sentimentos, mais do que a porrada, não é, aqueles filmes do "Arma mortífera", do Mel Gibson, não sei o 

que. Bom, ta bem, a gente vai ver domingo à tarde, se diverte, dá umas gargalhadas, eles disparam mil 

tiros, mas não é isso que muda a sensibilidade de uma pessoa. O filme do Lars Von Trier, que no fim toca 

os sinos, não sei o que das nuvens, tu sabes qual é? Não tem não sei o que das nuvens. Sabes qual é? o da 

moça que tem o rapaz, depois ele lá na plataforma petrolífera, lá na plataforma onde ele tem um acidente 

e ela julga que é culpa dela, e quanto mais ela fizer coisas... auto-flageladoras (eu completo). Isso, ele vai 

melhorando e de fato isso acontece, ela convence disso e ele vai melhorando, melhorando, melhorando. 

Esse filme, por exemplo, um impressionou-me imenso, né. E essa atriz que agora eu não me lembro do 

nome, ela é brilhante essa atriz. Bem, ele também é um grande ator, também não me lembro do nome 

dele, então, esses filmes de fato que mexem com coisas mais profundas do que um tiro ou um assalto, eu 

acho que esses filmes foram me dando um background, que hoje eu noto que é, sobretudo pós-contos , eu 

noto que eu parti muito alguns desses contos, e os contos que estão Em se amanhã o medo são contos 

sobre sentimentos, sobre pessoas, sobre pequenos momentos na vida de uma pessoa, parte muito de uma 

mistura, óbvio, que é a minha sensibilidade mais esses contributos do cinema e da música. Eu acho que é 

nesse sentido que me terá influenciado. Mais do que dizer, "ah, mas o livro tal é cinematográfico porque 

você gosta de cinema". Bom, isso é uma conseqüência natural, eu não ando aqui a apostar, nem li sobre 

isso, técnicas cinematográficas para a escrita, ou técnicas para o livro parecer mais cinematográfico, eu 

não fiz isso, quer dizer, quer as pessoas acreditem, quer não, não faço isso. Agora, há uma influência 

intrínseca, deve haver (ONDJAKI, 2008). 

  

Ondjaki em sua produção literária, mais uma vez, não se abstém de discutir esta forte 

influência, uma vez que o dado imagético ganha também contornos importantes da sua 

literatura. Inclusive, vale ilustrar, segundo o escritor, dentre suas grandes influências literárias 

estão duas histórias em quadrinho (Asterix e Obelix e O surfista prateado), juntamente com 

Jorge Amado, Guimarães Rosa e Ionesco.  

Durante o curso de escrita criativa, ao comentar os exercícios literários dos alunos, 

constantemente Ondjaki comparava determinados estilos de escrita ou de conteúdo com 

cineastas e enredos de filmes. Dentre algumas dessas alusões, surgiram o diretor sérvio Emir 

Kusturica e o japonês Akira Kwrosawa. No que tange ao seu texto, a referência 

cinematográfica surge o tempo todo, não só na forma do texto, mas no conteúdo.  

Segundo Pellegrini (2003), o que se capta nestas obras, em primeiro lugar, é um 
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contexto demonstrativo em vez do contexto verbal. A imagem tem, portanto, seus próprios 

códigos de interação com o espectador, diversos daqueles que a palavra escrita estabelece com 

o seu leitor. Tratando-se do texto ficcional de Ondjaki, tanto nos contos quanto nos romances, 

notam-se modificações nas noções de tempo, espaço, personagem e narrador, estruturantes 

básicos da forma narrativa, que ajudam a entender um pouco melhor a qualidade e a espessura 

dessas sinergias. Assim sendo, pode-se perceber uma conexão muitas vezes clara, outras vezes 

apenas sugerida entre as narrativas de Ondjaki e os elementos das linguagens visuais. Para 

Pellegrini (2003), no que tange à produção contemporânea, por exemplo, há uma gama de 

soluções narrativas que provavelmente se devem aos novos modos de ver o mundo e de 

representá-lo, instaurados a partir da invenção da câmera cinematográfica.  

Assim, faz-se vital refletir sobre estas influências, sobretudo no contexto literário 

angolano, que vem passando por mudanças circunstanciais nos últimos anos e pode elucidar 

importantes questões sobre os diálogos e interfaces com cultura, a sociedade e a história do 

Brasil. Desse modo, pode-se compreender como se opera seu destrinchamento para uma 

melhor apreensão da correspondência obra e sociedade.  

A respeito da pertinência das ideias de Antônio Candido sobre a formação de um 

sistema literário articulado com o elemento social e a perspectiva de Pedro Lyra (1995) acerca 

da dinâmica das gerações, em que baseei metodologicamente a periodização da história da 

literatura angolana, ainda no primeiro capítulo, segue a dicussão de Ondjaki sobre o seu lugar 

entre as gerações da literatura angolana:  

 

E eu acho que esse contexto [nacionalista] está naturalmente a diluir-se. Isto que tu dizes, não é só 

Agualusa, tem Ana Paula Tavares, tem o José Luiz Mendonça, João Maimona, tem um outro que agora... 

Ele chama-se Lupito Feijó, poeta, né. Essa geração, eles surgiram juntos, Carlos Ferreira, Café, eles 

surgiram juntos no final dos anos 70, alguns no início dos anos 80. É uma geração ainda um pouco com 

um marco ainda na Angola, Angola MPLA, um socialismo, mas já é a poesia do João Maimona, a poesia 

do José Luiz Mendonça, e mesmo da Ana Paula Tavares, é uma coisa... E depois temos o caso, por 

exemplo, de uma lucidez extrema, que é o Rui Duarte Carvalho, que escreve, tu pegas um livro do Rui 

Duarte Carvalho de 72, é parecido com o de 79, é parecido com o de 89 e é parecido com o de 98, porque 

são todos bons e todos universais, e, no entanto ele era um nacionalista ferrenho, do empelar, altamente 

comprometido com a causa nacionalista, mas tinha talvez uma visão menos política e mais humanista e 

mais universal da coisa. Eu te garanto que há episódios políticos em que todos eles estiveram envolvidos, 

quer dizer, da Angola, todos eles, Paula Tavares, Rui Duarte, Luandino, Manoel Rui, etc, mas tiveram 

envolvidos de maneiras distintas. Eu sei que há coisas que mesmo que pedissem a Ana Paula pra fazer, ela 

nunca faria, como coisas que pediram ao Rui pra fazer e ele não fez, outros pediram e fizeram. Ah, é uma 

ordem. É a velha história. Ta bem, você obedece a ordem, ta num contexto político, ta num contexto até 

militar, ta num contexto governamental, mas até quanto é que você vai aceitar as ordens? Qual é o seu 

limite? Amanhã dizem, "em nome do partido vá ali buscar sua irmã e mate". Você vai? Sim, há quem vá e 

há quem diga, "desculpe, isto eu não faço‖. E há quem muito antes disso diga, "não, não, nem a minha 

irmã, nem o fulano que eu não conheço. Isso que você está a me pedir pra fazer eu não faço". Essa é a 

lucidez de cada um (ONDJAKI, 2008). 

 

Noutro momento da entrevista, Ondjaki se situa num novo contexto social, um espaço e 
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uma temporalidade moderna periférica: 

―Esta geração, a minha geração, equivalente à minha, que está em Portugal, que agora está com trinta, 

trinta e cinco, quarenta, é a geração do interrail
67

 , é aquela viagem da Europa que tu compravas o bilhete 

e podias andar de comboio. O José Luiz Peixoto é geração interrail , a Patrícia Portela é interrail . Patrícia 

Portela viveu anos na Bélgica, depois viveu não sei onde, viveu não sei onde, volta pra Portugal, claro, 

com uma bagagem, obviamente, não é a bagagem típica do português. Outro qualquer muito bom que 

nunca saiu do Alentejo. Não to a discutir a intensidade e o valor da obra, esse do Alentejo pode ser 

intensíssimo, mas esse do Alentejo não viveu em Bruxelas, é outra história. Eu tenho um percurso, o 

escritor pode ser ótimo e aparecer no Cunene, a pessoa esteve no Cunene em Luanda e não conhece Paris, 

Londres, Lisboa, Rio, África do Sul, tem outra escrita, pode ser até melhor do que eu, mas é outra escrita. 

Eu acho isso interessante. Então era necessariamente o angolano mal ter a oportunidade de começar a 

viajar, e nós escritores também, isso tinha que aparecer, o eco da movimentação universalista tinha que se 

traduzir de alguma maneira na literatura, embora depois é interessante como é que há uns que fiquem 

presos ao universo Angola, ao universo Luanda e outros não, vão mais por outras direções. Nossa 

literatura de um modo geral, com a grandíssima exceção do Agualusa é toda presa a Angola e 80% ta 

presa a Luanda, porque nós não saímos de Luanda. O Manoel Rui só começou a escrever esses dois livros 

sobre Huambo quando a guerra terminou. Ele foi lá, ele viu as pessoas, ele voltou pra Luanda e "porra, 

minha próxima história é sobre Huambo", eu to a deduzir, mas penso que terá sido isto. Porque é que não 

escreveu antes sobre Huambo? Não tinha acesso. Não tinha acesso físico.Portanto não tinha acesso 

afetivo, sensorial (ONDJAKI, 2008). 

 

Ondjaki ventila, no primeiro trecho, que o nacionalismo está a diluir-se, muito embora 

reconheça o papel e a importância desse contexto sócio-histórico na literatura dessa geração. 

Corroborando com isso, situa-se como ―Geração interrail‖. O ―interrail‖ é um bilhete de trem, 

que vaga por quase toda a Europa, entretanto, curiosamente, é uma proposta que se volta para 

um público jovem, de mochileiros, pois existe um desconto razoável para jovens com menos 

de 26 anos. Quando Ondjaki se posiciona neste lugar, ele sinaliza que teve a possibilidade de 

exercitar uma ―mirada estrábica‖ para e pelo mundo e, para, além disso, se coloca como 

integrante de uma geração que teve acesso à prosa do mundo. Sua obra acaba por carregar as 

marcas dessas viagens e experiências de sujeito desterritorializado e diaspórico. Segundo o 

escritor, esses ecos universalistas tinham que se traduzir na literatura, no entanto, por mais 

que os escritores tenham saído de Angola (ou como exilados ou como mochileiros), a grande 

maioria da literatura angolana continua atrelada ao universo de Luanda. Surge neste instante, 

o sujeito cosmopolita periférico, inebriado por contradições e dilemas. Ao mesmo que 

gostaria de estar no centro, vive e delicia-se com a periferia.  

Segundo Almeida Cara (2006), existe uma ―tendência mais à moda na literatura 

angolana contemporânea que repudia a ideia de nacionalidade como mito ultrapassado com a 

intenção de abraçar um viés mais menos provinciano e mais plural, ―valorizando a 

fragmentação como princípio geral, caindo nos braços de uma desejada cidadania mais 

mundializada e forçando o imaginário a vagar a mercê das práticas retóricas-discursivas que 

insistem na miragem de procurar ‗valores culturais típicos‘ (...)‖. (p.155). Neste sentido, a 
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obra de Ondjaki tematiza estes universos não só no seu conteúdo, mas, sobretudo, na forma. 

As interferências e meandros das sinergias entre cinema e literatura em Ondjaki podem 

revelar aspectos importantes acerca dos ecos de modernidade em seu texto. Faz-se 

fundamental pensar sobre quais meios a literatura dispõe para discutir seus temas principais. 

O que a forma literária traz como complemento? Que movimento opera para se inserir no 

cinema? 

Para Johnson (2003), enquanto um romancista tem à sua disposição a linguagem verbal, 

com toda a sua riqueza metafórica e figurativa, uma cineasta lida com pelo menos cinco 

materiais de expressão diferentes: imagens visuais, a linguagem verbal oral (diálogo, narração 

e letras de música), sons não verbais (ruídos e efeitos sonoros), música e a própria língua 

escrita (créditos, títulos e outras escritas). O próprio Ondjaki também reflete sobre isso:  

 

O filme também tem outras sugestões que o livro não tem, não é. Tem a música, tem o som, tem os 

silêncios, não é. Num livro, por mais silêncio que uma pessoa queira causar é um silêncio causado por 

voz, eu tenho que descrever o silêncio. No filme não, eu ponho uma cena silenciosa, ela é uma cena 

silenciosa, São maneiras, por exemplo, distintas, de gerar silêncios (ONDJAKI, 2008).  

 

Todos esses materiais podem ser manipulados de diversas maneiras. A diferença básica 

entre os dois meios não se reduz, portanto, à diferença entre a linguagem escrita e a imagem 

visual, como se consuma dizer. Se o cinema tem dificuldade em fazer determinadas coisas que 

a literatura faz, a literatura também não consegue fazer o que cinema faz (Johnson,2008, 

p.42). Segundo Muraro (2008b), numa análise comparativa entre o romance ―Bom Dia 

Camaradas‖ e o documentário ―Oxalá Cresçam Pitangas‖ (co-dirigido por Ondjaki): 

 

A literatura angolana tem já um breve histórico por outras artes, escritores como Ruy Duarte têm 

performances, por várias mídias, com trabalhos para a TPA e documentários de viés antropológico; outros 

como Pepetela, por exemplo, já tiveram suas obras bordejadas pela câmera, ―As aventuras de Ngunga‖ 

pretence ao enredo de ―Na cidade vazia‖ de Maria João/ Godot; Manuel Rui já teve ―Quem me dera ser 

onda‖ adaptado para o teatro e televisão. Além disso, há realizações do cinema em que o enfoque é 

Angola como ―Rostov/ Luanda‖ de A. Sissako ou a produção cubana ―Caravana‖, ambas com enfoque 

temporal na década de 80 (MURARO, 2008, p.1). 

 

A obra literária de Ondjaki é um excelente laboratório para observações das mudanças, 

em que o narrador, personagem, tempo e espaço, estruturantes básicos da forma narrativa, 

sofrem abalos sérios. Sendo assim, meu objetivo é citar passagens extraídas das obras de 

Ondjaki, evidenciando a produção de sentido implicada em certa construção do olhar pela 

montagem cinematográfica, dentro da questão mais geral do ―ponto de vista‖ que domina uma 

narração. Essa questão do ―foco‖ do qual emana a ―voz narrativa‖ envolve uma descrição de 

formas e procedimentos que, até certo patamar de observação, mobiliza noções comuns à 
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literatura, ao teatro e ao cinema (Xavier, 2003). Em face de todos, trata-se de examinar a 

partir de que perspectiva uma história é contada, um drama é concebido, personagens são 

desenhadas em menor ou maior detalhe, permanecendo mais misteriosas ou mais 

transparentes para quem acompanha o relato. Em termos temáticos, teremos Luanda como 

espaço e o discurso de seus personagens em diferentes temporalidades.  

 

Então assisto ao seu segredo: a velha desmonta-se, osso por osso, conseguindo transferir a sua ossada 

para o repouso dos sub-lençóis; absurdamente espantoso, fantasmagórico, mais não sei dizer – 

absolutamente! Antes de se desmontar num lado já se está a montar do outro, desenvolveu o treino ao 

longo dos anos, imagino: no primeiro dia só a mãozinha; depois de uma semana o braço esquerdo, que o 

destro convém mantê-lo pronto; mais tarde os membros inferiores, quem sabe mesmo arriscar a bacia; já 

bem treinada, a coluna vertebral, a nuca, o tronco; e, num dia vitorioso – a morte desatenta, o tempo 

embriagado -, o corpo todo numa transladação lúcida e anatomivamente improvável. A velha. E eu vendo-

a: osso por osso, devagarmente, ela desmonta-se à luz do luar, e remonta-se em baixo dos lençóis
68

, num 

segredo só seu de auto-montagem, cuidadosamente, uma falangezinha e o esquema pode comprometer-se, 

uma vértebra a menos e a coluna desmorona, que técnica!, que rápida suavidade no transporte da ossada, 

lá está ela, mais um ossinho, um estalido, crack!, outro ossinho e o corpo embora dividido está uno, 

porque mal desaparece da sentadura onde ela se desmonta com precisão, aparece na deitadura onde ela se 

remonta com exactidão (ONDJAKI, 2004, p.101 e 102). 

 

Neste conto, do livro ―E se amanhã o medo‖, percebemos que a objetividade relativa da 

imagem filmada ecoa na literatura do autor, numa nova maneira de organizar a matéria 

narrada. Por meio da montagem, manifesta-se uma orientação mais espacial do que temporal 

da realidade, isto é, uma corrente de imagens visuais perpassa o conto, aglutinando tempos e 

espaços diversos. Eu assisto, E eu vendo-a,desmonta-se à luz do luar, e remonta-se em 

baixo dos lençóis denotam a objetividade do olhar. Um olhar de quem está por trás da câmera, 

que busca registrar cuidadosamente esse momento único, em que um segredo é desvelado. 

Segundo Pellegrini (2003), ―com o intercâmbio e a interpenetração dialética daquilo que se vê 

e daquilo que se diz, cria-se algo novo na literatura.‖  

―Aí, aconteceu- me aquilo que às vezes me acontece: comecei a ver tudo tipo em 

câmara lenta, como se fosse um filme a preto e branco:‖ (ONDJAKI, 2006, p. 120), o que nos 

deixa entrever como a técnica narrativa perpassa duas linguagens simultaneamente. É da 

perspectiva deste vão, de porta entreaberta, de linguagens entrecruzadas que surge uma 

pergunta: como o texto de Ondjaki pode sinalizar a entrada de Luanda na modernidade 

periférica? 

Os contos e romances de Ondjaki nos apresentam a realidade luandense por caminhos 

distintos. Em ―Quantas madrugadas tem a noite‖ o tom cinematográfico muito lembra um 

filme neo-realista. Há poesia, mas há aridez.  
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 Grifo meu. 
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Mambos da estupidez, meu: lembram quando tavam a caçar albinos pra curar sida?, antes de se falar das 

virgens, ali naquelas bandas do Roque tava a ser problemático então ser albino! Duvidas? Num foste lá? 

Granda Maka: época da caça total, albinos a gastar cumbú na tinta pra cabelo e bigode, uns já não saiam 

de casa mais de três meses, outros bem agasalhados só, catinga aí no pleno meio-dia, ai uê, a cor é um 

problema, avilo!, vê só o que dá, não é só aqui, não é só os albinos, é no mundo todo! África do sul- 

lembras, porque aparteide, porque brancos e pretos e indianos e coloridos? Estupidez, meu, tu já galaste 

mesmo, te tocarem uma sirene nos ouvidos pra tu bazares na tua buala? O quê, eu, mentira? Num sabias? 

Janesburgo: fim de tarde, o puro cenário, vais pensar que é filme, não, era realidade dura mesmo, as 

sirenes a tocar e tu mesmo, bléque, só podias ir no maximbombo dos bléques; se eras apanhado, 

chicotada!, bofa, ou cadeia mesmo. Tiro também, de vez em quando – brancos maldispostos.
69

 Duvidas? 

Violência, avilo, loucura das raças, uns mais que outros? Onde é que isso tá escrito na bíblia? Se li?, não, 

nunca li, mas porra, não pode ser: se tu tens mais cumbú que eu, tudo bem, tu me pagas as birras; se eu 

tenho mais estória que tu, eu te ponho as danças falantes, e vamos navegar aqui, nas borbulhas da cerveja. 

Mas, porra, cor virar documento? Essas makas, avilo essas makas que te falo, porra, coitado do Jaí, o gajo 

é professor, abdicou das corrupções, só vive disso e tinha mesmo que ir dar aulas. E agora a maka da sida, 

se diziam que os líquidos do nguimbo dos albinos é que tinham o puro milongo? O muadiê passou mal... 

Calma, já te conto onde é que entra o Burkina. É preciso inda molharmos mais uns coche o discurso.‖ 

(ONDJAKI, 2004, p.28-29) 

 

Com o arcabouço contextual adquirido no decorrer do texto, em meio as proximidades 

do mercado Roque Santeiro, podemos visualizar o cenário humano que compõe a cena: 

vendedoras de rua, jovens cantando rap, crenças tradicionais, candongueiros, estudantes, 

delinqüentes, malandros – todos em um mesmo espaço, ora apartados, ora acolhidos por uma 

cidade com mais de cinco milhões de pessoas. Avenidas marginais, mercados, aos musseques, 

ruas de poeira e lama, mar, escola, chuva, tudo envolto em um trânsito caótico, todos parecem 

ir ao mesmo lugar, vindos de lugar nenhum, os de fora. Soma-se a isso a trilha sonora: o 

kuduro que o puto
70

 PCG tanto gosta de ouvir. Sobre essa dinâmica, de que o texto literário 

não só descreve narrativamente, mas também pode mostrar, Xavier explica:  

 

Diante de um texto literário, é preciso entender que a distinção, feita pelos teóricos, entre contar (tell) e 

mostrar (show) não perde sua clareza se reconhecermos que o mostrar aí não pode ser assumido em 

sentido literal, pois é o significado das palavras que produz o ―ver‖ (que é, em verdade, um imaginar que 

ativamos com prazer). A ―cena‖ no romance não é algo tão palpável como a cena, em versão literal, 

própria ao teatro e ao cinema, mas isso não impede que se entenda, na literatura, a oposição entre tell e 

show como escolhas do escritor. Da mesma forma, dizemos que a câmera ―mostra‖, mas há toda uma 

literatura voltada para o seu papel como narrador no cinema, que nos permite dizer que a câmera narra 

(tell), e não apenas mostra. Isso porque ela tem prerrogativas de um narrador que faz escolhas ao dar 

conta de algo: define o ângulo, a distância e as modalidades do olhar que, em seguida, estarão sujeitas a 

uma outra escolha vinda da montagem que definirá a ordem formal das tomadas de cena e, portanto, a 

natureza da trama construída por um filme. Portanto, dizer que um flime ―mostra‖ imagens é dizer pouco 

e muitas vezes elidir o principal (XAVIER, 2003, p.74). 

 

Outro aspecto formal importante na literatura de Ondjaki, que pode ajudar a elucidar 

sobre os caminhos trilhados pela sociedade angolana na contemporaneidade e pelo seu 

sistema literário, refere-se à multiplicidade de soluções narrativas utilizadas pelo autor, que 

conglomera uma série de artifícios e convenções, isto é, recursos de composição, montagem e 
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modos narrativos que a teoria da literatura procura mapear, destinada a criar a ilusão do 

simultâneo, buscando fazer com as palavras o que o cinema faz com as imagens.  

 

(...) e afastou essas idéias pra poder olhar mais bem a besta, enquanto podia, porque ele também sabia que 

a qualquer momento a vida dele podia terminar ali, dentes caninos enormes no pescoço albino dele, e 

nada de nada interrompia aquele momento de pause, como quando pões no vídeo pause-estilo e ficas a 

apreciar a imagem assim paradinha, os pormenores todos, o Cão ali só mexeu um bocadinho a ponta da 

orelha e o abanar muito curto da cauda enorme que ele tinha, a KotaDasAbelhas corrigiu posição de 

mãos, e na parede havia de tudo, estátuas, decorações de crucifixos de Cristo e outros menos santos, 

livros poucos, cristaleira de copos de cristal antigos e mais panos no chão, quase não se via chão, se via 

era mais mantas e tapetes assim asiáticos, e na cabeça do albino Jaí a única idéia que tava a aparecer lá no 

fundo e que queria entender mas não entendia, era a semelhança de tudo aquilo com um cenário, ele 

esmifrou os pensamentos pra entender e se lembrou que tudo aquilo lhe lembrava masé o inferno, estórias 

da infância contadas pelo kota Diarabí, cego só dum coro, e o Jaí entendeu qual era a idéia no fundo da 

cabeça dele, começou a tremer mais e mais, recuou outra vez na sala, e pensou que o cão, as orelhas 

enormes tipo chifre e aquela cor assim escura do negro das formigas que lhe mordiam nas nádegas da 

infância, aquele cão lhe lembrava mesmo é o diabo! (ONDJAKI, 2004, p.142 e 143). 

 

Segundo Xavier (2003), o filme narrativo-dramático, a peça de teatro, o conto e o 

romance têm em comum uma questão de forma que diz respeito ao modo de disposição dos 

acontecimentos e ações das personagens. Quem narra escolhe o momento em que uma 

informação é dada e por meio de que canal isso é feito. Há uma ordem das coisas no espaço e 

no tempo vivido pelas personagens, e há o que vem antes e o que vem depois ao nosso olhar 

de espectadores, seja na tela, no palco ou no texto. 

Seguindo esta perspectiva, em ―Bom dia camaradas‖, o plano fecha-se em um narrador 

pré-adolescente que tateia a presença dos cubanos na escola - através do cotidiano de um 

grupo de crianças que cresce em meio aos preceitos da revolução, guerrilha, cartões de 

abastecimento e monopartidarismo. Fazendo uso de uma ideia muito próxima a de um plano-

sequência, Ondjaki não só projeta um olhar de câmera à cena, como também traz à baila 

referências intertextuais a um ―take‖ de muito suspense: 

 

O bigode do professor de Geografia 

―O camarada professor de Geografia era um homem baixinho com uma barriga redonda e um bigode 

muito fininho tipo dos artistas dos filmes. Falava quase sempre baixo e tinha pouca paciência nas aulas. 

Um dia no intervalo até alguém disse que ele não gostava de nós. Não sei. [...] 

O resto da turma não riu. O suor no ―mapa de África‖ tinha aumentado. O giz foi largado da mão suada e 

caiu de repente no chão – mil pedacinhos do nosso medo – num estrondo quase nenhum mas que eu podia 

aqui dizer que foi ruidoso. O camarada professor virou-se. Até nos pareceu que o bigode dele também 

estava irritado conosco. O Nuno parou de rir e teve medo. 

Os passos do camarada professor foram lentos até à porta. As mãos dele fecharam a porta com estrondo e 

susto de filme de terror – e o calor também. Deve ter sido espanto o que sentimos quando ele falou: 

- Ó seus filhos da puta, vocês tão a brincar com esta merda ou o quê? 

Desde da pré-cabunga até à sétima classe, eu nunca tinha ouvido um professor dizer um disparate em 

plena sala de aulas. O medo estava connosco. 

- Pensam que a merda do salário que me pagam aqui é suficiente pra vos aturar? Ahn? E não vale a pena 

irem fazer queixinhas nos vossos pais. 

Fez uma pausa terrível de filme de suspense. 

- Vocês tenham muito cuidado... Muito cuidado mesmo. 
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Nós a tremer. O tempo não queria passar. 

- Se um dia destes lerem no jornal que o professor de tal matou umas pessoas..., não tenham dúvidas: sou 

eu mesmo! Ouviram bem, seus filhos da puta? 

A tarde estava quieta sem passarinhos de fazer bocadinho de barulho. Nada. O medo era tanto que 

ninguém engolia cuspe para não fazer ruído com a bola da garganta. O camarada professor olhou o 

relógio e bocejou mais uma vez. Quando sino tocou ninguém se mexeu. 

- Podem sair – ele disse, devagarinho. [...] 

O camarada professor de Geografia tinha o bigode dos maus dos filmes.‖ (ONDJAKI, 2007, p.83- 85) 

 

Segundo Muraro (2008b), é sempre pelo olhar que o narrador-menino de ―Bom dia 

Camaradas‖ esboça as sobreposições nos planos de narração. Os olhos do narrador são como 

a câmera e as descrições detalhadas das cenas funcionam como um plano cinematográfico. 

Esta menção de Muraro ao romance também pode ser estendida ao livro de contos ―Os da 

minha rua‖, uma vez que em seus contos as tramas são desenroladas pelo mesmo narrador-

menino. Interessante perceber que aliado ao uso de técnicas cinematográficas, encontramos 

também diversas alusões ao aparato cinematográfico, notadamente, cinemas e filmes, 

situando a importância da sétima arte, como indústria, na constituição de imaginários da vida 

social. 

 

Jerri Quan e os beijinhos na boca 

―Eu não consegui entender aquilo muito bem mas parece que o pai da Irene não gostava que ela desse 

beijinhos na boca do Mateus. Ouvi dizer que o pai dela não gostava de negros mas eu até via muitos 

negros lá na casa dele a beberem e comerem com ele e todos a rirem juntos. Não sei. Se calhar um rapaz 

negro a dar beijinhos na boca da Irene já era uma coisa diferente. [...] 

- Queres ir ali pra sala do meio, Mateus? – todo mundo riu, ele ficou bem atrapalhado. A Irene demorou 

para chegar mas depois apareceu. Ela estava bem bonita com um vestido branco daqueles que o vento 

gosta de levantar nos filmes. [...] 

Atravessámos um pequeno descampado e vi uma espécie de casa bem grande toda pintada tipo Pantera 

Cor-de-Rosa. Na entrada havia bué de gente a imitar assim uns pontapés de karaté e na parede um póster 

bem grande dum chinês bem pequenino a bater em bué de muadiês. Li devagar a soletrar numa 

dificuldade de palavras compridas: ―A grande desfora‖, a Irene riu mas o Mateus não, e falou com calma: 

- É ―desforra‖, tem dois érres. Então, já sabes ler? – perguntou, enquanto comprava os bilhetes da 

primeira vez que eles dois, de mãos dadas, me levaram a um cinema verdadeiro. 

Chamava-se Cine Atlântico e era a maior sala com a maior quantidade de cadeiras e tanta gente a fazer 

barulho que nunca mais o filme começava. [...] e a tela toda branca se ascendeu de luz brilhante antes 

mesmo de as luzes se apagarem e aquela toda gente fazer um silêncio de espera e logo depois assobiar 

forte para a fuga geral dos passarinhos quando todos começaram a gritar ―Jerri Quan!, Jerri Quan!‖. 

Bateram palmas e eu também. [...] 

O filme começou e era bom. Afinal Jerri Quan era o nome do artista e ele batia male!, ninguém lhe 

agüentava, o nome do bandido careca era Kisse e quando soltaram o tio do Jerri, depois da corrida de 

patins, o Kisse levou só bué de pontapés na cabeça até desmaiar. Vi o filme quase todo sem olhar para os 

lados, nunca tinha visto um ecrã assim tão grande e o som também era bem cuiante, única coisa foi que 

quando deram aquelas letras no fim senti que tinha sido bem ferrado pelos mosquitos. (ONDJAKI, 2007, 

p.27-29)‖ 

 

A ida ao Namibe
71

 

―No último dia de manhã é que meu pai se lembrou de tirar fotografias a todos. Eu também aproveitei uns 

pássaros que o primo Zequinha já tinha conseguido matar, pus todos assim no chão perto dumas pedras e 

fui buscar a arma de chumbo. Fiz um póster de joelho no chão estilo filme cobói e o meu pai tirou uma 

foto que eu tenho até hoje, também com chapéu que me ficava grande mas que tinha assim aquele estilo 
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do Trinitá.‖ (ONDJAKI, 2007, p.42) 

 
Os óculos da Charlita  

―O Paulinho contava filmes do Bruce Lee, do Trinitá e dos ninjas enquanto, num outro muro, atrás da 

trepadeira, o Gadinho espreitava a nossa infância de riso e atrevimento. [...] 

Todas as filhas do senhor Tuarles viam muito mal. Mas a Charlita – que tinha os óculos grossos, amarelos 

e feios – ria de ser a única da casa que conseguia ver bem as telenovelas e os sorrisos nas bocas nítidas de 

todas as personagens.‖ (ONDJAKI, 2007, p.32-33) 

 

Essa multiplicidade de soluções, isto é, as possibilidades de montagem de enredo, 

planos-sequência e citações ao aparato cinematográfico, englobam desde a construção prolixa 

de personagens infinitamente díspares e planas, até a presença tradicionalmente marcante de 

heróis problemáticos em conflito com um mundo hostil; desde a perspectiva da pintura 

homogênea e realista de ambientes e atmosferas, até a refração de espaços múltiplos e 

simultâneos, territórios desterritorializados, traduzindo, deste modo, a sensação do caos 

globalizado; desde o tempo como duração, que se perde ou recupera pela memória, pelo 

sonho ou pelo desejo, até a experiência de um eterno presente, pontual e descontínuo; desde a 

morte do sujeito e o desaparecimento do narrador, até sua presença soberana. Vai assim 

ganhando contorno, também na literatura angolana pós-colonial, a relação entre a literatura: a 

técnica cinematográfica e a dinâmica de suas imagens de celulóide em movimento invadem a 

técnica literária e suas palavras estáticas no papel.  

Epstein (1921) apud Singer (2001) ventila que é inegável entre o desenvolvimento do 

romance – relacionado, sobretudo, com a subversão da ordem cronológica da narrativa – e a 

conquista pelo cinema de uma linguagem própria (cortes, planos, angulações) uma 

convergência bastante acentuada. Para este autor, a rapidez mental, a estética da sugestão, o 

abraço da efemeridade e outros traços da sensibilidade moderna são elementos comungados 

pela literatura e pelo cinema. 

No entanto, a narrativa literária está irremediavelmente presa à linearidade do discurso, 

ao caráter consecutivo da linguagem verbal, e só pode representar a simultaneidade 

descoberta pelo novo conceito de tempo de modo sucessivo. Assim, o que ele cria é uma série 

de artifícios e convenções (recursos de composição e modos narrativos que a teoria da 

literatura procura mapear), destinada a criar a ilusão do simultâneo, buscando fazer com 

palavras o que o cinema faz com imagens. 

De certa forma, então, a convencionalização do tempo nas narrativas, vale dizer, a 

tentativa de capturá-lo, de corporificá-lo textualmente, fez com que ele viesse a se tornar a 

principal personagem das narrativas modernas. Segundo Pellegrini (2003), ―Tempo fluente‖, 

―tempo intemporal‖, ―tempo em estado puro‖, ―sinfonias temporais‖, ―tempo rituais e 
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cíclicos‖ e ―eterno retorno‖ são denominações usadas para as múltiplas possibilidades de 

representação temporal que a narrativa moderna desenvolveu, num maior ou menor, porém 

inquestionável, vínculo com a imagem em movimento. Num instante de tensão de "Os da 

minha rua", o narrador dispara: 

 

Como num filme, sempre me acontecia isso: eu olhava as coisas e imaginava uma música triste; depois 

quase conseguia ver os espaços vazios encherem-se de pessoas que fizeram parte da minha infância. De 

repente um jogo de futebol podia iniciar ali, a bola e tudo em câmera lenta, um dia vou a um médico 

porque eu devo ter esse problema de sempre imaginar as coisas em câmera lenta e ter vergonha de me dar 

uma vontade de lágrimas ali ao pé dos meus amigos (ONDJAKI, 2007, p.99 e 100). 

 

Assim, ainda segundo Pellegrini (2003), a espacialização do elemento temporal operada 

pelo cinema (que é como conseguimos ver o tempo fluir) vai produzir profundas alterações 

nas formas de perceber o espaço e representá-lo na literatura, assim como ―sentimos‖ e 

―vemos‖ no excerto citado acima. Em primeiro lugar, ele perde seu caráter estático, passa a 

ser dinâmico, fluido e ilimitado, heterogeneamente construído e descontínuo, como o tempo 

que agora o conduz. O principal elemento também passa a ser a simultaneidade; a distância 

pode ser abolida, e os mais diferentes e longínquos lugares aparecem postos em contigüidade. 

Trata-se da bidimensionalidade, nova categoria usada para representar o mundo, possível por 

recursos de montagem. 

A ―espacialização do tempo‖ ou a ―temporalização do espaço‖ empreendida pela 

câmera há mais de cem anos permite que hoje, nas narrativas contemporâneas, as realidades 

ficcionalmente representadas não sejam únicas, mas plurais, incluindo ―mundos possíveis‖ no 

tempo e no espaço – como faz Ondjaki, no seu constante retorno a infância (a saber, nos 

contos de Os da minha rua - 2007 e no romance Bom dia camaradas – 2001), ao recriar 

mitologias e mundos oníricos (como no romance O assobiador – 2002 ou no conto Coração 

de porco, do livro E se amanhã o medo - 2005) construídos pela memória, pelo sonho ou pelo 

desejo (daí seu parentesco com o fantástico).  

Pelligrini (2003) alerta que, num outro diapasão, esses mundos possíveis também 

podem envolver uma espécie de fuga da realidade circundante para as sensações provocadas 

pelas drogas, álcool, sexo, violência e desordens mentais.  

 

Durante dois dias a exibição perdurou, numa ânsia que crescia por si e alimentava de horas e olhares, 

tendo originado que a máquina fosse já outra, repleta de decorativos tradicionais, besuntada de cores 

vivas, vítima de peso duplicado pelas oferendas que as suas bagageiras abarrotavam. Crianças, aleijados e 

idosos, bebés de colo e cães vadios, nuvens e sóis, centopéias negras e pássaros brancos, marinheiros e 

putas pobres, comerciantes e doidos serenos, pescadores com estórias de sereias e ventos místicos, 

farmacêuticos e padres, bêbados e beatas, o governador e a esposa gorda e até um caixeiro viajante, 

estiveram todos na praça, no terceiro dia, aguardando as primeiras palavras do inventor da escultura já 

carnavalesca. A velha mais velha do povoado (sendo por isso a mais sabedora e intuitiva) viu o mundo e o 
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povoado banhados pela névoa da sua lágrima idosa e todos então souberam: era uma maquina de se 

pedalar para longe (ONDJAKI, 2004, p.25). 

 

Amarela 

―- Tem algo pessoal contra as vacinas? 

- Contra todas, não. Apenas contra essa. 

- A de febre amarela? 

- Exactamente. Como já referi, tive a oportunidade de conhecer outras febres, mas nunca uma de cor 

amarela. Nutro uma certa curiosidade por essa febre específica. 

- Ouça, não pode sair daqui sem tomar uma vacina – disse, resignado mas resoluto. – Tem alguma 

sugestão? 

Olhei para a porta trancada. Voltei a olhar em frente. O seu cotovelo voltou a pousar sobre a secretária. 

Uma certa apatia invadiu-lhe o rosto. 

- Aceito uma vacina contra raiva. 

- Muito bem. Parece-me apropriado. O mundo não está para brincadeiras.‖ (ONDJAKI, 2004, p.85 e 86) 

 

Ondjaki, como vimos nestes contos de ―E se amanhã o medo‖, desenvolve este sistema 

de fuga da realidade, em que se tem, então, um mundo intersticial, com uma lógica particular 

que consiste em estar no meio, em estar suspenso entre o verdadeiro e o falso, o possível e o 

impossível, na dependência do ―acredite se quiser‖, que rompe completamente as antigas 

convenções realistas e que, de uma forma enviesada, conserva ecos kafkianos. Este elemento 

de representação, à luz de Pellegrini (2003) materializa a idéia de bidimensionalidade, uma 

vez que acomoda os vários mundos possíveis, fragmentos de ordens e naturezas diferentes 

colocados lado a lado, os quais, superficialmente, não têm nada em comum, mas configuram a 

transposição literária da colagem e da montagem.  

Em todas essas formas de expressão, o fato de estar presente o ato de narrar permite o 

uso de categorias comuns na descrição dos elementos que organizam a obra em aspectos 

fundamentais. A narrativa é uma forma do discurso que pode ser examinada num grau de 

generalidade que permite descrever o mundo narrado (esse espaço-tempo imaginário em que 

vivem as personagens) ou falar sobre muitas coisas que ocorrem no próprio ofício da narração 

sem que seja necessário considerar as particularidades de cada meio material (a comunicação 

oral, o texto escrito, o filme, a peça de teatro, os quadrinhos, a novela de TV). Nesta senda, 

Xavier (2003) ventila que na descrição do mundo que a narração constrói, pode-se falar em 

tempo, tipos de ação e de agente (personagens), ou mesmo descrever certos procedimentos de 

quem narra, sem levar em conta se o que se usa são palavras ou imagens.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

En el pátio de la casa en ruínas el viejo árbol sigue dando 

frutos. (Alejandro Jodorowsky) 

 

Intensamente marcada pela História e pelas questões sociais, a literatura de Ondjaki traz 

em seu bojo as tensões entre memória e modernidade periférica como uma de suas matrizes 

de significado. A brusca ruptura no desenvolvimento cultural do continente africano, o contato 

com o mundo ocidental estabelecido sob a atmosfera do choque, bem como a intervenção 

direta na organização de seus povos constituíram elementos de peso na reorganização da 

sociedade angolana. Tão recente, e feita no complexo quadro da conjuntura internacional dos 

anos 1970, a independência não daria conta do desejo de acertar o passo na direção do projeto 

utópico que mobilizara os angolanos. Como herança, o colonialismo deixava uma sucessão de 

lacunas na história angolana e muitos escritores, falando de diferentes lugares no país e sob 

diferentes perspectivas (CHAVES, 2005, p.45). 

Desta maneira, o período chamado pós-colonial é também uma usina de perturbações. 

Para Russell Hamilton (1999), antes de qualquer elucubração sobre esse instante da história, é 

necessário entender bem o sentido do ―pós‖ quando aplicado a situação colonial. Para tal, o 

estudioso estabelece um paralelo com a expressão pós-modernismo:  

 

O pós-modernismo transcende o modernismo, tanto o científico, racional do iluminismo como, no âmbito 

literário, o romântico e realista do século XIX e, no século XX, o Modernismo Hispano-Americano e 

brasileiro. Portanto, em termos estéticos, o pós-modernismo é uma espécie de vanguardismo. Com 

respeito ao pós do pós-colonialismo, penso que temos que levar em conta que o colonialismo, ao 

contrário do modernismo, traz logo à mente uma carga de significadores e refe rentes sócio-econômicos: 

Portanto, os antigos colonizados e os seus descendentes, mesmo com o fim do colonialismo oficial, 

avançam para o futuro de costas, por assim dizer. Isto é, ao contrário dos pós-modernistas, que carregam o 

passado nas costas mas que fixam os olhos no futuro, os pós-colonialistas encaram o passado enquanto 

caminham para o futuro. Quer dizer, que por mal e por bem o passado colonial esta sempre presente e 

palpável (HAMILTON, 1999, p.16-17). 

  

Assim chega-se à contemporaneidade, momento histórico que vem para consolidar a 

sensação de perplexidade diante da inviabilidade do projeto acalentado por tantos anos. A 

continuidade da guerra, as imensas dificuldades no cenário social, o esvaziamento das 

propostas políticas associadas à independência, a incapacidade de articular numa concepção 

dinâmica a tradição e a modernidade compuseram um panorama avesso ao otimismo. 

Novamente, regressa-se ao passado, a várias dimensões do passado, para se tentar 

compreender o presente desalentador (Sarlo, 2008).  

Como um processo que não se totaliza, porque deve ser, por natureza e definição, 
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revitalizado a cada passo, a construção da identidade incorpora indagações e questionamentos 

também sobre os anos da luta que levaram ao 11 de novembro, dia em que se proclamou a 

independência do país. Novas vozes são convocadas num evidente processo de 

desmistificação. A retrovisão, instrumento poderoso do historiador, é apropriada pela 

literatura para que se refaçam os ciclos (Chaves, 2005). Ainda sob os efeitos colaterais dos 

fatos muito recentemente vividos, uma significativa parte da produção literária angolana se 

vai dedicar à pesquisa histórica e a retratação social como base da criação. 

Neste sentido, percorrer as ruas de Luanda em meio às linhas de contos e romances é 

experimentar sensações contraditórias, oriundas das descontinuidades e desigualdades 

fomentadas durante o período colonial, desde a sua constituição até o seu posterior 

desenvolvimento. Assim, ao lado da história dos primeiros colonizadores, as ruas da capital de 

Angola também exibem as marcas de sua modernização tardia e a dolorosa condição de 

capital de um país periférico na ordem mundial, expressas no descuido, na sujeira, na 

desigualdade social gritante e no caos urbano (MACEDO, 2008, p. 215). Foram as 

contradições dessa cidade africana vista e vivida a partir da literatura, que me conduziram a 

problematizar a entrada de Angola na modernidade; o lugar do Brasil nestas dinâmicas 

modernas e as relações ali estabelecidas entre literatura e a vida social. Para tanto, procurei 

enfatizar a profunda ligação que a literatura angolana estabelece com o real extratextual. A 

ficção não se traduz diretamente em realidade imediata, uma vez que a literatura inventa sua 

própria realidade, sua verdade diegética, por meio de procedimentos técnicos, de linguagem e 

montagem, que a distanciam da acepção rígida de documento e, até mesmo, de representação 

do real. No entanto, é fundamental perceber que essa verdade inventada pode ser muito mais 

viva e reveladora de uma experiência histórica e social, do que se ela se limitasse a reproduzir 

a realidade. Deste modo, tenho convicção de que a Luanda do texto e do contexto social é 

muito maior que este meu esforço em abarcá-la.  

Sobre a literatura africana contemporânea, que considera pós-realista, pós-nativista e 

transnacional, Appiah (1997) endossa o ímpeto de contestação das narrativas legitimadoras do 

Ocidente moderno, em nome de um humanismo, provisório e contingente, porém necessário. 

Através da escrita, Appiah acredita que os romancistas, contistas e poetas contemporâneos da 

África pós-colonial estão buscando a superação de sua condição de Outro, no instante em que 

se recusam a ser parte da engrenagem de alteridades forjadas pelo colonialismo e pela 

inerente fetichização de um mundo pós-colonial e neocolonial. Appiah aposta nas relações 

transnacionais para superação dessa condição de alteridade, superando o nativismo que 

celebrava e fixava as origens, étnicas, raciais e nacionais. 
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Em sentido semelhante, Boaventura de Sousa Santos (2004) investe na proposta de um 

―pós-colonialismo de oposição‖, que seja ao mesmo tempo desterritorializado (já que se 

baseia na tradução de diferentes projetos parciais de emancipação social) e situado, uma vez 

que a tarefa da tradução busca definir contornos identitários para o sujeito pós-colonial 

localizado num território específico, ou seja, aquele advindo da experiência colonial 

portuguesa.  

Já Stuart Hall (2003, p. 41) compreende a cultura contemporânea como essencialmente 

diaspórica. Nela, a África pós-colonial atua como metáfora das histórias suprimidas, das rotas 

culturais fragmentadas, das genealogias apagadas (p. 41-42). Para o autor, a perspectiva aberta 

para o sujeito pós-colonial aponta para a superação dos ―modelos fechados, unitários e 

homogêneos de ‗pertencimento cultural‘‖, em direção a ―processos mais amplos – o jogo da 

semelhança e da diferença – que estão transformando a cultura no mundo inteiro‖ (p. 47). 

Ondjaki ao escrever romances e contos abre outro espaço de reflexão, nesta mesma 

senda multifacetada que sinalizam Souza Santos (2004), Appiah (1997) e Hall (2003). Não se 

trata simplesmente de recontar lendas, mitos ou fábulas, mas, sobretudo, de revitalizar e 

problematizar através da escrita aos filamentos da vida social. Ondjaki em sua obra traz à 

baila o impasse criado entre a recusa de uma tradição imposta pela empresa colonial, como 

diriam os modernistas do século XIX, a negação de uma ―tradição do novo‖, assim como 

sublinha a impossibilidade de retomar integralmente à tradição que é ancestral, que fora 

submetida aos grilhões do colonialismo. Esse novo (ou outro) sujeito angolano, envolto nos 

dilemas da modernidade periférica, vivencia todas as angústias, impasse e urgências de ter 

que romper com a convenção que se tentou impor, todavia, está ciente de que tais convenções 

forjaram novos espaços de atuação no mundo social, espaços em que surgem personagens 

antes silenciados, como os pobres, os negros, os putos, as mulheres, os albinos, os anões e 

toda uma sorte de tipos que ganham a cena na prosa da ficção, alçados ao estatuto de 

protagonistas do que se pode chamar de outra história.  

O texto de Ondjaki ventila a necessidade de se ter uma leitura que não busque sob as 

palavras do discurso unicamente seu sentido habitual, mas a possibilidade de outras versões. 

Esta seria a base de um procedimento alegórico que procura descontextualizar aquilo que 

parece estar fixado e ser intransponível, para inseri-lo em outros lugares onde ganharia novo 

significado (Benjamin, 1987). Afinal, a realidade não é única, mas sim plural, temporária, 

alegórica. Com uma verve irônica, por vezes ácida, que perpassa não só o conteúdo, mas a 

própria linguagem, Ondjaki faz do humor e do apuro estético um modo de abordar um tempo 

de carências materiais, desorganização social e ideológica, que preponderavam nos idos da 
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independência. Nos textos analisados, o processo de desagregação do projeto utópico começa 

a ser tratado como um anúncio de mudanças sociais importantes. Assim, a não linearidade é 

latente, isto é, há uma ruptura com a compreensão superficial. Entretanto, para que se 

chegasse a tal momento, o autor se utiliza do artifício do embate, do choque entre a visão de 

mundo de uma criança, as lembranças de um morto, as peripécias e desventuras de seres 

fantásticos que negociam papéis humanos e mundanos em um universo surreal, assim como 

todo um imaginário que paira em seu entorno. Desta maneira, o escritor opera uma 

reconstrução da realidade capaz de trazer para dentro do racional aquilo que não pode ser 

controlado.  

 As obras trazidas para o debate encontram-se no instante em que narram narrativas 

que narram narrativas
72

, fazendo dessa vertigem recursiva uma reflexão sobre o narrar, seu 

valor, sua verdade e sua função. Se por uma questão metodológica não se deve confundir 

dialogismo e polifonia, ao mergulhar na obra de Ondjaki, esta metodologia sofre abalos. 

Muito embora o menino e o morto contem as histórias, eles não se configuram como 

narradores onipotentes, oniscientes e onipresentes que dominam as personagens, as tramas, o 

tempo e o espaço. O menino, por exemplo, funciona como o estopim que inicia os embates e 

conflitos que trazem à tona uma profusão de vozes, diálogos entre inúmeros elementos que 

compõem instâncias discursivas. O presente, passado e futuro de Luanda, cenários, espaços e 

imagens são vozes, e dialogam entre si, tudo e todas as personagens criam, contam, pulsam a 

trajetória dessa cidade que cresce junto com o menino. 

De maneira sucinta, pode-se depreender que a relação história/ficção constitui a base do 

discurso literário angolano que emerge ―de situações conflituais em processo de 

autonomização (político, cultural, social)‖ (MATA, 2002, p.223). Esse fato decorre da 

necessidade de criar a história do país a partir da literatura. Deste modo, é possível perceber 

que há no discurso das obras discutidas, um percurso que comunga dos ecos da colonização, 

tanto do ponto de vista estético quanto sociológico e histórico-ideológico. Todavia, não há 

mais a coesão de outrora, em que ―a palavra literária era subsidiária da acção contestatória‖ 

(MATA, 2002, p.13). 

Neste instante é possível notar os ecos da modernidade periférica nos meandros do texto 

e do contexto. Na concepção do seu trabalho artístico, a apropriação da modernidade 

periférica, contraditória, incompleta e fragmentada não dispensa a evocação dos bens de raiz. 

Afinal, as ambivalências são uma característica primordial dos contextos periféricos. Neste 

                                                 
72

 Grifo meu 
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instante, se cruzam dois tempos e dois espaços, mirando-se para uma tão almejada e longíqua 

totalidade. A perspectiva de Ondjaki incorpora o senso histórico, social, político e cultural, 

mas não dispensa a invenção e o apuro formal. Pelo contrário, a imaginação do escritor 

percorrerá os espaços vazios, as frestas que os discursos já formulados não podem preencher 

e, de forma deliberada, a história irá se completar e fragmentar num continuum.  As fronteiras 

tornam-se difusas, sem limites pré-estabelecidos entre o factível, o científico, o analítico e o 

artístico. Os elementos diegéticos partem de uma noção do real, do vivido, para que outras 

noções surjam, inclusive, as mais experimentais e vanguardistas, como é o caso da ―escrita 

cinematográfica‖. 

 O passado, assim visto, é a matriz da indagação, é o porto para se interrogar a respeito 

do presente, é um exercício de prospecção do futuro. Esse apreço pela memória é negociado 

dentro do espaço vivido. O leitor é lançado diante de situações que são angolanas, mas não só, 

pois Angola vem mudando e abrindo-se para o mundo. Objeto do olhar atento de seus 

narradores, a mudança social e as personagens de Luanda apresentam-se como sujeitos da 

História, da que foi experienciada e da que é contada. Convertida para o mundo diegético, 

ficcional, a base da memória, do contexto social, confunde-se com as subjetividades, pintando 

com cores fortes um quadro mais intenso do que o oferecido por uma descrição etnográfica ou 

uma análise de dados documentais. 

A memória partilhada em Ondjaki nos aproxima das modernidades entrelaçadas de que 

falamos anteriormente, em que a polifonia é um vetor apto a conduzir o balanço de ações 

sobre o qual o leitor pode refletir. O narrador já não dispõe de autoridade total, porque é um 

sujeito fragmentado e múltiplo como a própria modernidade periférica. Ora cético, ora crente, 

sua atitude é de desconfiança e reflexividade, não dando muito espaço para a desilusão e as 

sombras. A contradição moderna periférica é alegre. Fugazmente alegre. Nesse compasso de 

alegria efêmera, Ondjaki dramatiza a perda, elabora a experiência protagonizada por uma 

nova geração, que ele denomina de ―Geração Interrail‖. Essa geração anda em negociação 

direta com a ruptura imposta pelas gerações anteriores e, nesse complicado processo histórico, 

passa a se reconhecer e se formar numa sociedade em que a fragmentação e a fratura são 

dadas do cotidiano.  

Para Chaves (2005), ―o gesto de refletir incisivamente sobre a formação da realidade 

que o rodeia e as formas que ela vai ganhando é um ato de resistência quase natural do 

escritor angolano‖ (p.61). Ondjaki atem-se a isso. Vivendo os paradoxos do presente, Angola 

cresce, desde 2007, em torno de 13,5% ao ano, considerada por empresários do mundo todo 

como o novo ―Eldorado‖. Ao mesmo tempo, 65% dos seus habitantes vivem abaixo da linha 
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da pobreza e a expectativa de vida gira em torno dos 48 anos. Entre os ecos das conquistas do 

passado, que devem ser celebradas sempre, e um futuro incerto, surge um escritor que tem o 

seu imaginário povoado por dimensões do passado, mas que nos leva, junto com ele, a um 

exercício de pensar a sua contemporaneidade e de pensar num futuro que não se perdeu 

perante a crise das utopias. Um futuro que se reelaborou criticamente e está, de maneira 

ambivalente, nas mãos dos jovens angolanos. 

Desta maneira, podemos depreender que a ficção de Ondjaki se constrói por intermédio 

de diálogos constantes entre as tradições e a modernidade periférica, entre presente e passado, 

entre as vozes da memória e as letras da própria escrita. Por mais que Ondjaki afirme que não 

assinou ―contrato de Pátria‖ com ninguém, por mais que diga que não é só angolano, a grande 

maioria de suas obras é memorialista e esforça-se em trazer à tona a realidade de contrastes da 

sociedade angolana até o instante em que o jovem Ndalu sai de Luanda e vai viver em Lisboa. 

Ondjaki torna-se um intelectual em trânsito, e lhe são permitidas todas as ambigüidades do 

sujeito pós-colonial periférico. Ser periférico, mas querer estar no Centro. Estar no Centro, 

mas com os pensamentos, sonhos e desejos voltados para a periferia. Estes são elementos 

constitutivos dessa grande alegoria que é a obra de Ondjaki. Uma alegoria de uma Angola que 

reflete, critica, mas cai de amores por todas as contradições de seu ―xão‖, como faz 

AdolfoDido. Uma alegoria de uma Angola que cresce curiosa e cheia de vida como as 

crianças do Bom dia camaradas e de Os da minha rua. Uma alegoria de uma Angola 

cinematográfica e surrealista, onde tudo é possível, como em tantos outros contos de Ondjaki. 
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Hoje 



 

 

Foto 1 | Luanda (Foto: Rui Romão) 

 

Foto 2 | Luanda (Foto: Rui Romão) 

 

Foto 3 | Luanda (Foto: Rui Romão) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 | Luanda (Foto: Rui Romão) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luanda 
Ontem 



 

 

 

 

Foto 6 | Ainda no quintal da Tia Rosa, a fazer estilo 
para a foto... Ao fundo pode ver-se as portas da gaiola 

das pombas da Tia Rosa... 
(acervo pessoal de Ondjaki) 

 

 

Foto 5 | esta foto foi tirada na casa da Tia Rosa e do 
Tio Chico, personagens que aparecem no livro “os da 

minha rua”. Cresci a brincar neste quintal, entre as 
correrias (muitas vezes sozinho) ao fim da tarde, e a 
brincadeira entre a cozinha externa da Tia Rosa e a 
parte de frente do quintal, onde ficava a gaiola das 

pombas (falei sobre isso no conto “o portão da casa da 
tia Rosa”). Lembro-me bem dessa metralhadora que 
seguro na foto, fazia um barulho quase agradável ao 

ser pressionado o gatilho, e deve ter sido prenda 
deles... Como não fui à creche, esse foi o grande 

quintal da minha infância... 
(acervo pessoal de Ondjaki) 



 

 

 

Foto 7 |esta foto foi tirada pelo meu pai, ao fim da tarde. A árvore que se vê ao fundo é o 
abacateiro das cenas finais de “bom dia camaradas” e também de “ODMR”... Devíamos 
estar a brincar quando nos chamaram para tirar a foto. O menino que aparece comigo é 
Jika Kissassunda, o meu vizinho, o dono do guarda-chuva azul, do conto o “voo do Jika”... 
(acervo pessoal de Ondjaki) 

 

 

Foto 8 | nesta foto, que gosto muito, por ser bela e a preto-e-branco, está a minha irmã 
mais velha, Tchissola, a minha mãe, Sita, e eu. Foi tirada na praia, talvez no Mussulo. 
(acervo pessoal de Ondjaki) 

 

 



 

 

Foto 9 | foto tirada ao fim do dia, possivelmente um domingo, nas praias da Ilha de 
Luanda, da esquerda para direita estão: Tchissola, Lelinha (uma “prima”), Ndalu (eu), 
Kiesse e Dilo, todos amigos e quase “primos”, filhos de guerrilheiros que andaram com os 
meus pais na guerrilha... Todos eles fazem partes de diversas estórias da minha infância e o 
Kiesse, se já não faz parte, fará um dia parte de estórias que faltam contar sobre a 
infância... (acervo pessoal de Ondjaki) 

 

 

Foto 10 | esta foto foi tirada no Mussulo, e gosto dela porque me lembra todo esse 
universo infancioso de todos os fins-de-semana que passávamos no Mussulo... Mas não 
só, esse barco, o nosso primeiro, chamado “Tchindaya”, também é objecto-âncora de 
inúmeras memórias que guardo desse tempo. Na foto, além de mim, está a minha mãe e a 
minha irmã mais nova, a Yala. (acervo pessoal de Ondjaki) 
 

 



 

 

 

 

Foto 12 | por razões até estéticas, esta é uma das 
minhas preferidas fotos da infância... Vê-se o 

meu pai com a magreza que então o 
caracterizava, o cigarro e a “sunga” típicas da 

época... E eu, com um rosto estranho, misto de 
choro e reclamação... Gosto da foto pelo 

movimento e pela água do Mussulo nela... 
(acervo pessoal de Ondjaki) 

 

Foto 11 | esta foi tirada no Namibe, durante as 
férias que deram origem ao conto “A ida ao 
Namibe”... A imagem serviu-me, durante os 
momentos em que escrevi o conto, para me 

lembrar dos tons e das cores todas que eu 
conheci na província do meu pai... Que hoje é 

Namibe, e antigamente se chamava 
Moçâmedes... Na foto é possível ver os “fatos 
olímpicos” que eu e a Tchissola vestimos, e a 

arma, pressão de ar, que eu usava para falhar as 
tentativas de caçar passarinhos. Infelizmente a 

Micaela não está na foto, mas foi durante essas 
férias que a conheci. 

(acervo pessoal de Ondjaki) 

 


