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RESUMO 

Depois de- cinco séculos de exploração portuguesa, Angola recorre à 

luta armada como o único meio de conquistar a independência política. 

Os romances O Esplendor de Portugal, de António Lobo Antunes, e A 

Geração da Utopia, de Pepetela, por captarem o clima de tensão que 

perdurou durante o processo de descolonização, oferecem a 

possibilidade de um diálogo em que procuramos flagrar os sentimentos 

de identidade que por parte tanto dos angolanos quanto dos 

portugueses, surgiram fundamentados na emergência de uma nação em 

detrimento da retração da outra. 

Palavras-chave: identidade, nação, colonialismo, guerra, utopia. 
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RESUMEN 

Después de cinco siglos de explotación portuguesa, Angola recurrió a la 

lucha armada como único medio de conquistar la independencia 

política. Las novelas O Esplendor de Portugal, de António Lobo 

Antunes, y A Geração da Utopia, de Pepetela, por captar el clima de 

tensión que perduró a lo largo dei proceso de descolonización; ofrecen 

la posibilidad de un diálogo en el que buscamos sorprender los 

sentimientos de identidad nacional que, tanto por parte de los angolanos 

cuanto de los portugueses, surgieron fundamentados en el nacimiento 

de una nación~ en detrimento de la agonia de la otra. 

Palabras-clave: identidad, nación, colonialismo, guerra, utopía. 
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Nós vos pedimos com insistência: 

Não digam: Isso é natural! 

Diante dos acontecimentos de cada dia. 

Numa época em que reina a confusão, 

Em que corre o sangue, 

Em que o arbitrário tem a força da lei, 

Em que a humanidade se desumaniza ... 

Não digam nunca: Isso é natural! 

A fim de que nada passe por imutável. 

Bertold Brecht 
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Oh Pátria, nunca mais esqueceremos 
, 

Entre as brumas da ória, O Pátria sente-se a voz 

os heróis do 4 de f eve iro 
Dos teus egrégios V ' a há-de guiar-te à vitoria! 

Levantemos nossas vozes libenadas 
E teu braço vencedor 

para glórla dos povos africanos. 

Asa 
Pela 

Deu mundos novos ao Mundo! 

mas! 
r Orgulho ·o lutaremos pela Paz 

~~ffio nas forças progressi ·ta · do undo 

~~~nhões marchar,marchar! 



INTRODUÇÃO 

Este estudo baseado em uma perspectiva comparatista 

pretende investigar duas literaturas: a angolana, representada pela 

produção de Pepetela, no romance A Geração da Utopia 1 e a 

portuguesa, enfocada na obra de António Lobo Antunes, com o 

romance O Esplendor de Portuga/2. Considera-se uma aproximação 

entre textos ficcionais escritos em língua portuguesa. Nosso trabalho 

tem como base a literatura comparada e a possibilidade comparatista 

apontada por Benjamin Abdala Junior em Literatura, História e 

Política3
, que aborda o macrossistema das literaturas de língua 

portuguesa. 

O macrossistema das literaturas de língua portuguesa é uma 

construção teórica a partir do conceito de sistema literário nacional 

de Antonio Candido, que pretende dar conta do complexo universo 

formado pelas literaturas dos países que têm o Português como 

língua oficial. Dentro do universo de uma língua modelada a partir 

da Idade Média e modernamente conhecida como Português -

resultado da mescla do idioma falado em Portugal até a época dos 

descobrimentos com as influências que sofreu por conseqüências do 

contacto com as Colônias - temos literaturas articuladas, a saber 

dos diversos países que adotam o Português como língua oficial. 

'Utilizaremos a lª. edição, publicada pela editora Dom Quixote, Lisboa, 1992. 
2Utilizaremos a 2ª. edição, publicada pela editora Dom Quixote, Lisboa, 1997. 
3 Abdala Jr., 1989. 
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As literaturas angolana e portuguesa seriam, então, 

pertencentes ao macrossistema das literaturas em Português. O 

conceito aponta para um âmbito político, de solidariedade entre os 

países, como demonstra Benjamin Abdala Junior no texto 

"Necessidade e solidariedade nos estudos de literaturas de língua 

portuguesa "4
• 

Retomando o pensamento de Antonio Candido5
, temos a 

definição de literatura como '"um sistema de obras que estão ligadas 

por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas 

dominantes duma fase". Os denominadores são por ele divididos em 

características internas (a língua, os temas e as imagens) e externas 

(elementos de natureza social e psíquica literariamente organizados), 

que se manifestam historicamente, fazendo da literatura um aspecto 

orgânico da civilização. 

Nesses denominadores temos: um grupo de produtores 

literários com determinado grau de consciência de seu papel e, em 

contrapartida, um grupo de receptores das obras dos primeiros, 

constituindo o público, aliado a um mecanismo transmissor - a 

linguagem. A Literatura seria, então, um "sistema simbólico, por 

meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo 

transformam-se em elementos de contacto entre os homens e de 

interpretação das diferentes esferas da realidade"6
. 

Ao enfocar a literatura produzida nos países de língua oficial 

portuguesa, Benjamin Abdala Júnior parte da constatação da 

4Abdala Jr., 1966. 
5Candido, 1976, p.13. 
6Ide111, p. 23-24. 
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existência de uma tradição sócio-histórico-cultural comum 7, que 

permeia as obras literárias. O macrossistema, então, fornece um 

esteio para o estudo comparativo, uma vez que articula os diversos 

sistemas literários nacionais. 

Os dois autores aqui estudados são contemporâneos, 

detentores de produção considerável e reconhecidos no âmbito das 

literaturas de língua portuguesa, o que pode ser depreendido não só 

pelos prêmios angariados, como pela difusão das suas obras, já 

traduzidas em vários idiomas. 

António Lobo Antunes ( 1942), médico psiquiatra, é hoje, ao 

lado de José Saramago, um dos maiores expoentes da prosa 

portuguesa. Participou como médico-alferes da Guerra Colonial em 

Angola, para onde foi enviado em 1971 , servindo o exército 

português por mais de quatro anos. De volta a Portugal exerceu a 

medicina psiquiátrica no Hospital Miguel Bombarda, onde seu pai 

também já havia atuado como médico. 

Lobo Antunes iniciou-se no mundo literário em 1979, com 

dois romances: Memória de Elefante e Os Cus de Judas, que 

juntamente com Conhecimento do Inferno, de 1980, formam uma 

trilogia; mas foi o impacto causado pela publicação do segundo 

romance que marcou sua carreira como escritor, tanto pelo assunto -

a Guerra Colonial - quanto pelo tipo de escrita utilizado. 

Em entrevista a Javier García, do perióàico espanhol El País, 

de 1° de maio de 1999, afirma que escreve com o único propósito de 

aprimorar as técnicas literárias, sem um objetivo definido e sem 

7Abdala Jr., 1989, p.16. 
15 



pretensões políticas ou soc1a1s argumentando que os livros podem 

trazer alguma luz transmitir sentimentos mas nada além do que foi 

exposto principalmente ao se considerar que as pessoas não têm 

tempo para ler. 

Na mesma entrevista diz que o fato de não estar vinculado a 

qualquer partido político ou instituição o deixa mais livre para 

escrever. Embora o teor da maioria dos seus escritos demonstre o 

contrário, diz ainda que não sabe se o passado português é um dos 

seus fantasmas apenas pelo fato de pertencer a esse povo, com uma 

grande mescla de raças, de grandes contrastes e que seus romances 

oferecem um espaço onde pode expor isso. 

Mesmo que Lobo Antunes afirme a Javier García que não 

sabe se a sua experiência de dois anos no exército português e dois 

anos da guerra em Angola influenciou sua ~ida. Admite, entretanto 

que a proximidade da morte de alguma forma deixou-lhe marcas. 

Três anos depois, Maria Luisa Blanco, após uma série de conversas 

que manteve com o escritor ao longo de dois anos, confirmou: "A 

guerra marcou sua biografia, a sua própria ética e a sua estética 

como escritor "8
. 

Arthur Maurício Pestana dos Santos ( 1941) sociólogo, 

adotou o codinome de Pepetela (equivalente a pestana em Mbundo 

uma das línguas faladas em Angola) na guerrilha, onde exerceu a 

função de Comissário Político· foi militante no Movimento Para 

Libertação de Angola (MPLA) partido pelo qual ocupou o cargo de 

Vice-ministro da Educação no governo de Agostinho Neto - primeiro 

presidente de Angola - logo após a independência. 

8Blanco, 2002, p. 64. 
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É um dos maiores romancistas angolanos da atualidade. (e o 

que mais produz) e afirma ao contrário de Lobo Antune.s, seu 

compromisso político sua preocupação social com a (re)escritura da.

História com o resgate da memória coletiva e com a construção da 

identidade do país. As narrativas de Pepetela têm um denominador· 

comum: a preocupação com a formação da Nação angolana. Angola é 

um país novo, com menos de trinta anos de autonomia, e ainda 

procura sua definição. A propósito desse tema, assim se manifesta o 

escritor, em entrevista a Michel Laban: 

Evidentemente, eu penso que a nossa literatura precisa de ir à 

tradição - e eu~ sempre que posso, tento ir, procurar raízes. Isso é 

uma sociedade com muitas fontes - não são fontes propriamente 

africanas, mas que são diversas, conforme as regiões, conforme 

as culturas e as etnias· mas depois toda a influência europeia, 

quer de Portugal, quer do resto da Europa, quer do Brasil, etc. Há 

um caldear de culturas, aqui, e nós temos que ir procurando raízes 

daquilo que faz uma certa identidade. E aí, sim, aí é uma busca 

consciente de ir buscar certos valores, certos referenciais à 

cultura tradicional9
• 

O primeiro livro de Pepetela, As Aventuras de Ngunga, foi 

publicado em 1976 para ser usado nas escolas angolanas, com o 

objetivo duplo de formação e informação, pois, além de já trazer a 

reflexão sobre a consciência nacional, o texto em Português serviria 

ainda como elemento facilitador para a aprendizagem do idioma, 

tanto para adultos quanto para crianças, já que uma das estratégias da 

luta de libertação era a alfabetização de adultos em língua 

portuguesa, o que ajudaria na criação da consciência nacionak. O 

projeto inicial era escrever para si próprio e para os companheiros de 

9Laban, 1991, p. 812. 
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guerrilh~ em um processo de trocas - enquanto estes aprendiam o 

idioma português o escritor a língua mbunda. 

Uma peça de teatro A Corda, e um romance, Muana Puó 

ambos de 1978 antecederam Mayombe ( 1980), que escrito 

simultaneamente com a pnme1ra, trouxe para o escritor -o 

reconhecimento no cenário das letras angolanas e, por extensão, 

naquelas de língua portuguesa. 

Em muitas de suas obras há uma preocupação em resgatar as 

formas orais de narração (As aventuras de Ngunga Mayombe 

Parábola do Cágado Velho), a reconstrução da História (Yaka), a 

atualização dos mitos (Lueji) o confronto entre a tradição e a 

modernidade (Parábola do Cágado Velho) com o intuito de tentar 

construir pela Literatura a Identidade Nacional: 

Eu gosto é exactamente, de fazer ficção e, sobre essa ficção, 

reflectir sobre certos problemas que se põem - fundamentalmente 

esse da nação ... , poderá haver outros. ( ... ) Aliás, penso eu nessa 

fase que nós vivemos, na fase da formação de uma nação, em 

todos os países isso aconteceu, sempre houve escritores - e não 

só escritores -, outro tipo de intelectuais, artistas, etc. - que 

reflectiram sobre esse problema da formação da nação e as suas 

obras desenvolvem-se com esse fundo, com essa base. Penso que 

um fenómeno internacional universal... 1º 

Publicados na década de 90 do século XX, os dois romances 

espelham o momento histórico pelo qual passavam os países cujas 

literaturas estamos confrontando. Acreditamos a partir de Antonio 

Candido, que, independentemente da vontade consciente de seus 

'ºIdem, p. 775. 
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autores, as obras literárias refletem o momento social vigente, como 

elucida Edward Said: 

O papel do intelectual é, antes de mais nada, o de apresentar 

leituras alternativas e perspectivas da história outras que aquelas 

oferecidas pelos representantes da memória oficial e da 

identidade nacional - que tendem a trabalhar em termos de falsas 

identidades, da manipulação de representações distorcidas ou 

demonizadas de populações indesejadas ou excluídas e da 

propagação de hinos heróicos cantados para varrer todos que 

estiverem em seu caminho 11
• 

Quando, então, como no caso dos autores objetos deste 

estudo, existe uma vontade consciente manifestada em um projeto de 

escrita que pretende iluminar profundamente quer experiências de 

ordem pessoal (Lobo Antunes), quer a construção de uma identidade 

coletiva (Pepetela) o resultado estético mostra inter-relações 

complexas com a História, a Sociologia, a Antropologia, entre outros 

campos do saber. 

A representatividade do período abrangido pelos dois 

romances aqui estudados reside na ruptura, sob o aspecto político, de 

uma História que Portugal escreveu em cima de uma região da 

África, desde que Diogo Cão por lá aportou, bem como nos 

movimentos nacionalistas que despontaram, por motivos opostos, 

tanto ali como em Portugal. 

De um lado havia o desejo, por Portugal, da manutenção dos 

territórios africanos, conforme podemos observar por uma Nota 

oficiosa do Governo Salazar: 

11Said, 2003, p.39. 
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Alheios a todos os conluios, não vendemos, não cedemos, não 

arrendamos, não partilhamos as nossas colónias, com reserva ou 

sem ela de qualquer parcela de soberania nacional, para satisfação 

de nossos brios patrióticos. 12 

Por outro lado, a luta pela liberdade empreendida pelos povos 

destes mesmos territórios. Os movimentos de libertação que 

surgiram em Angola e culminaram na luta armada abordada nos 

romances tiveram origens na manifestação dos anseios de liberdade 

dos povos oprimidos por séculos de colonialismo. A resposta de 

Portugal às tentativas de libertação foi uma dura repressão chamada 

Guerra Colonial - uma guerra que durou mais de quatorze anos, ao 

cabo dos quais Angola conquistou sua independência política. 

Porém, um futuro incerto aguardava a ex-colônia, que por mais vinte 

e cinco anos não conheceu a paz13
• 

Embora nosso estudo se restrinja às relações entre as 

literaturas de Portugal e Angola, não podemos ignorar que, na virada 

de página da História, a metrópole perdeu, ao mesmo tempo, essa 

colônia e todas as outras que ainda possuía em África (Moçambique, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe). Esse fato é 

importante porque, num tempo histórico relativamente curto, 

presenciamos o surgimento, na África, de várias Nações, enquanto o 

Império Português, um dia dilatado pela fé, recuava ao pequeno 

retângulo na costa ocidental da Europa, empurrado pelo Oceano 

Atlântico contra as fronteiras da Espanha. O mesmo Oceano, que um 

dia possibilitara a expansão, devolvia-o à Península Ibérica. 

12Almeida, 1979, p. 232. 
13Portugal chamou de Guerra Colonial aquela travada pelo país, a partir de 1961, contra 
as independências de todos os territórios africanos. Angola chamará a mesma guerra de 
Luta de Libertação Nacional. 
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Por retratarem o clima de tensão durante os anos do conflito, 

pretendemos estabelecer um diálogo ent!'e A Geração da Utopia e O 

Esplendor de Portugal, procurando flagrar, por meio dessas obras, o 

sentimento de identidade14 que se manifestou tanto em Angola 

quanto em Portugal, que se justifica pela emergência de uma nação -

Angola, em detrimento da retração de outra: Portugal. 

As novas velhas identidades constroem-se numa linha de tensão 

entre o demos e o ethos e contra a identificação entre ambos. até 

há pouco julgadas na problemática, e que o estado nacional 

liberal levou a cabo. A crise desta forma de Estado acarreta 

consigo a problematização de tal identificação. Cabe, pois, 

perguntar: quem sustenta a nova ou renovada tensão entre o 

demos e o ethos? 15
• 

Para recontextualizar as identidades, alteradas a partir do 

momento em que o elo metrópole/colônia deixou de existir, partimos 

do conhecimento do primeiro fator de dominação, consumado pela 

imposição do idioma do colonizador, que abordaremos no capítulo l. 

No capítulo II trataremos de questões ligadas à História de 

Portugal e Angola. Ao considerar a África como um espaço ignorado 

milenarmente, sob o aspecto cultural, procuraremos, através da 

História, as justificativas para a empreitada colonizadora que se 

verificou nesse continente. Dentro do contexto africano, apontaremos 

as tentativas de destituição da História, da memória e, por 

conseguinte, da identidade dos vários povos que habitavam o espaço 

que hoje conhecemos como Angola. Tentaremos recuperar o período 

14Entendemos identidade na concepção de Benjamin Abdala Jr., como uma categoria 
que abrange identidades tanto individuais como de grupos (Fronteiras mtíltiplas, 
identidades plurais, p. 34 ). 
1ssantos, 1999, p. 148. 
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anterior à chegada do homem branco e, a partir daí, seguindo uma 

breve cronologia, mostrar como se efetuou a ocupação . desse 

território, desde o período de descolonização até a atualidade. 

Paralelamente, ainda com base na História, tentaremos 

entender as bases em que Portugal conseguiu manter um império. 

Com uma produção histórica que só começou a ser divulgada a partir 

da Revolução de Abril, dentre as publicações recentes, seguiremos o 

percurso apontado por Valentim Alexandre em Nova História da 

Expansão Portuguesa 16
• 

No Capítulo III, partindo do conceito de Nação, analisaremos 

CQ~O surgiram as identidades nacionais tanto em Angola como em 

Portugal. 

A seguir, retomaremos os autores, baseando-nos na 

perspectiva que têm sobre as experiências passadas na Guerra, e que 

os levou a transformá-las em romances, que constarão do capítulo 

IV. 

No Capítulo V faremos a análise das duas obras propostas, 

iniciando o confronto a partir dos títulos. Para O Esplendor de 

Portugal retomaremos a base histórica constante do capítulo III, uma_ 

vez que é nesse contexto que se pode compreender a aura proposta 

no título do romance de Lobo Antunes. A Geração da Utopia sugere · 

que a pesquisa se encaminhe para a obra de Thomas More, que 

inaugurou a terminologia de que se apropria Pepetela: "utopia". Pela 

leitura de A Utopia, tentaremos desvendar sua proposta de escrita. 

16 Alexandre. /n: Oliveira Marques, 1998. -
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Como os autores, embora abordando a mesma temática, 

divergem na forma como a apresentam, optamos por anali~ar as 

obras separadamente, seguindo o percurso das personagens. 

Acreditamos que é por intermédio destas que será possível 

perceber a crise de identidade que se instaurou tanto em Portugal, 

como em Angola após a independência das colônias portuguesas. 
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1. A LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Resistência e identidade 

Tomando como pressuposto o estudo feito por Benjamin 

Abdala Junior em "Necessidade e Solidariedade nas Literaturas de 

Língua Portuguesa"17
, pode-se dizer que a relação literária entre a 

ex-metrópole e uma das ex-colônias é estabelecida levando-se em 

conta que a Península Ibérica tem, pelo passado colonizador e pelas 

invasões que sofreu, uma grande mestiçagem cultural e, mesmo que 

hoje já se integre na Comunidade dos Países Europeus, ainda se 

encontra em posição semiperiférica em relação aos vizinhos de 

continente, especialmente no caso de Portugal, o que por vezes o 

leva a uma identificação maior com as ex-colônias - a periferia do 

mundo. Como observa Abdala Junior, 

Esse descentramento solicita uma teoria literária descolonizada, 

com critérios próprios de valor. Em termos de literatura 

comparada, o mesmo impulso nos leva a enfatizar estudos pelos 

paralelos - um _conceito mais amplo que o geográfico e que 

envolve simetrias socioculturais. Assim, os países ibéricos 

situam-se em paralelo equivalente ao de suas ex-colônias. Ao 

comparatismo da necessidade que vem da circulação norte/sul, 

vamos promover, pois, o comparatismo da solidariedade, 

17 /n: Revista brasileira de literatura comparada, n. 3, 1996. 
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buscando o que existe de próprio e de comum em nossas culturas

( ... ) is. 

O território português, descentralizado econômica. e 

culturalmente em relação às grandes potências, mesmo distanciado. 

pelas condições geográficas das ex-colônias, mantém com elas uma. 

aproximação, entre outros fatores, por meio da língua em que .. 

expressa sua literatura. 

Em conseqüência da política expansionista adotada pela 

Península Ibérica já no final do século XV, sob a égide da 

evangelização e da civilização, a língua portuguesa foi a primeira a 

expandir as fronteiras, imediatamente seguida pela espanhola (apesar 

de ser esta a forma convencional de denominar a língua falada na 

Espanha e nas ex-colônias, mais correto seria dizer Castelhano, pois 

--foLa língua de Castela que se impôs a todo o Estado depois da 

unificação dos reinos - embora ainda persistam outras no país). Esse 

fenômeno prosseguiu com o Francês, o Holandês e o Inglês, línguas 

dos países que, com diferentes propósitos dos alegados por seus 

precursores - embora os fins fossem os mesmos -, invadiram os 

espaços "recém-descobertos". Esses espaços também se 

configuraram como local de encontro e interação com o outro. 

Mas o colonizador deixou um instrumento de comunicação do 

qual se valeram os colonizados, de tradição ágrafa: em Angola -

(como nas demais colônias de Portugal), a língua portuguesa, da qual 

se apropriaram e utilizaram como arma de resistência, como novos 

calibans. A propósito da utilização desta nomenclatura, Salinas. 

Portugal justifica-a como "A grande metáfora shakesperiana de um 

11/dem, p.89. 
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Caliban monstruoso a roubar a fala do proscrito e feiticeiro Próspero 

serviu para criar um adjetivo que metaforizando a metáfor~ quis 

definir as literaturas africanas 19 

A língua portuguesa é o nosso troféu de guerra", afirma 

Pepetela no Jornal de letras, artes e idéias de 8/2/94, reiterando -a 

fala de outro grande escritor angolano, Luandino Vieira, no mesmo 

jornal, em maio de 1989, e ainda, anteriormente, a de Amílcar 

Cabral, líder do movimento nacionalista na Guiné-Bissau20
• Este 

afirma ainda que: 

O português (língua) é uma das melhores coisas que os tugas nos 

deixaram ( ... ) é um instrumento para os homens se relacionarem 

uns com os outros ( .. . ) se queremos levar para a frente o nosso 

povo, durante muito tempo ainda, para escrevermos. para 

avançarmos na ciência, a nossa língua tem que ser o português. E 

isso é uma honra. É a única coisa que podemos agradecer ao tuga, 

ao facto de ele nos ter deixado a sua língua depois de ter roubado 

tanto da nossa terra21
• 

A adoção do idioma do colonizador para a produção literária 

deve-se, em parte à maior facilidade de difusão entre a população 

letrada, uma vez que as línguas nativas não estavam - como ainda 

não estão - totalmente sistematizadas. No caso específico de Angola, 

a legislação não propiciou o estudo das línguas locais, pois valendo-

'9I>ortugal, 1999, p. 9. 
20 Amílcar Cabral (l 924-1973) foi o fundador do PAI (Partido Africano da 
IndependSncia), transformado posteriormente em PAIGC (Partido Africano para a 
Independencia da Guiné e Cabo Verde). 
21Cabral, 1975. 
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se do decreto 77, Nórton de Matos22
, proibiu seu uso nas escolas das 

Missões católicas em 1921. 

Essa atitude pode ser explicada pela forte ligação entre a 

Igreja católica o Estado português, elo que remonta à época da 

formação de Portugal. Não seria de estranhar, pois, que, no período 

colonial, Igreja e Estado mantivessem em acordo o projeto da 

civilização pela evangelização, já firmado no início da dominação, 

com o rei do Congo, na época em que este reino pertencia ao Império 

português. Além do mais, confirmava-se, com a imposição da língua, 

o poder do colonizador sobre o colonizado. 

Uma vez que os territórios já estavam ocupados, a "ocupação 

efetiva" implicava a conservação da soberania, o que aparece no 

artigo 1 O, no alinhamento com os 'Actos Gerais ' de Berlim e 

Bruxelas. Sob esse aspecto, as Missões contribuíram para harmonizar 

as leis imperialistas, conforme podemos verificar pelo decreto 5.778 

de 10 de maio de 1919, que cria doze Missões civilizadoras no 

ultramar: 

Levar a essas sociedades embrionárias e primitivas os benefícios 

da nossa civilização, elevando-as e derrubando-lhes os 

preconceitos, criar nelas uma família nova, ensinando-lhes a 

nossa língua, revelando-lhes as nossas glórias e impondo-lhes os 

nossos costumes e tradições, deve ser o objectivo das nossas 

missões. 23 [grifo nosso] 

22José Mendes Ribeiro NÓRTON DE MA TOS (1867-1955) foi general do antigo Corpo 
de Estado-Maior colonialista, Ministro da Guerra e Alto-comissário em Angola. 
Demitiu-se do último cargo em 1915 e reassumiu em 1921. 
23Almeida, 1979, p. 136. 
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Respaldadas pelo Artigo 6 do Capítulo 1 da Conferência de 

Berlim, que garantia a liberdade de expressão religiosa nas r.egiões 

demarcadas e sob domínio das potências européias, as Instituições 

protestantes, menos comprometidas com o sistema, conseguiram agir 

com mais autonomia e, em parte, burlar as leis vigentes no território 

português, o que não impediu, entretanto, o encerramento de 

duzentas instituições no norte de Angola24
• 

A colonização era um fato consumado e, na língua, como em 

outros aspectos, não era possível fazer uma tábula rasa do passado e 

agir como se o idioma do colonizador nunca tivesse existido. Uma 

vez disseminada entre os jovens que freqüentavam as escolas, essa 

língua serviu de elemento facilitador, nas lutas de libertação 

nacional efetuado nos contatos não só entre os guerrilheiros, 

provenientes de diferentes etnias, como entre eles a as populações 

locais. Assim, contrariando os propósitos do dominador, o que era 

um instrumento de repressão passou a ser nas mãos do dominado, 

instrumento de subversão, arma de resistência. 

Embora inicialmente a língua escrita estivesse mais 

circunscrita aos setores administrativos e às Missões, as elites 

angolanas já tinham acesso a ela e no final do século XIX, 

utilizaram-na para expor inquietações e anseios, na atividade 

jornalística ou literária, recorrendo ainda ao bilingüismo. 

A opção por uma língua de maior veiculação e mais prestígio 

que as nativas foi uma atitude (política) adotada pelas lideranças 

políticas e culturais também depois da independência até porque, no 

24/dem, p.151. 
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contexto colonial, a literatura era produzida para o público externo 

mais do que para o interno. 

Isso é compreensível no início das produções literárias, se. 

considerarmos que apenas uma pequena parcela da população estava 

alfabetizada, condição que limitava o alvo das obras - o público

leitor. Mais tarde, quando a literatura angolana estava ganhando 

autonomia e adquirindo contornos nacionalistas, a ditadura_ 

salazarista, sob a forma de censura, tentou amordaçar os intelectuais, 

que passaram a agir na clandestinidade, fator que contribuiu para 

-reduzir o âmbito de divulgação das produções literárias. 

Entretanto, se a princípio a utilização oficial da língua 

portuguesa teve um caráter prático como expressão literária, nas 

relações internacionais e como elemento unificador de um país em 

formação, o reverso da medalha mostra, em contrapartida, a gradual 

perda de elementos culturais associados às línguas nativas. 

Se há uma preocupação de Portugal com a preservação do 

idioma nas suas ex-colônias, Angola também tem a sua por meio de. 

Pepetela, tanto na atuação como escritor, como na de cidadão: em 

uma pesquisa feita pelo escritor na cidade de Luanda há quase vinte 

anos, chama a sua atenção o desconhecimento das línguas maternas 

por parte das novas gerações, conforme declara em entrevista a 

Michel Laban: "( ... ) dois terços das crianças com menos de 14 anos 

de idade só falavam o português - já não falam kimbundo, umbundo 

ou kikongo: só português .. . ". Sua proposta é desenvolver-esforços

para a adoção de um bilingüismo regional25
, o que não parece fácil 

25Laban, 1991, pp. 814-815. 



num país que se expressa em nove grandes línguas e mais de trinta 

dialetos falados. 

Conforme lembra Salinas Portugal, o problema língua 

européia/línguas nacionais africanas já tinha sido enfocado em 1969, 

no Manifesto Cultural Panafricano de Alger, que apontava a 

necessidade de: 

( ... ) revalorizar as nossas línguas, aquelas herdadas dos nossos 

pais, sem, porém, pôr em causa a unidade profunda das nossas 

nações ( ... ). É preciso redobrar os esforços para fazer das nossas 

línguas africanas instrumentos eficazes do nosso 

desenvolvimento26
• 

Mesmo que Pepetela venha~ progressivamente, apresentando 

nos seus romances as marcas do '"português de Angola", confessa 

que o faz com certa parcimônia: 

( ... )é um processo consciente. Agora, há um problema que a mim 

me preocupa: muitas vezes a utilização desta linguagem -

chamemos-lhe híbrida-, sendo utilizada literariamente, acho que 

deve ser utilizada com cautela, porque, muitas vezes são 

fenómenos absolutamente temporários. ( ... ) E parece-me que o 

esforço será de se ver, realmente, aquilo que é estrutural. ( ... ) Há 

essa preocupação ... Ir avançando com a linguagem falada na 

literatura - mas aquela que dá mais ou menos a garantia de certa 

estabilidade27
• 

Considerando-se que o Português é a língua do "outro", a sua 

adequação à realidade local é um recurso utilizado pelos escritores 

dos países colonizados, pois no processo de calibanização ela se 

26I>ortugal, 1999, p. 31. 
27Laban, 1991, p. 815. 
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transformou, simultaneamente, num instrumento de resistência e de 

identidade nacional. 

Pepetela pertence a uma geração de escritores que usou a 

palavra como arma de resistência e hoje, distanciado da literatura 

colonial, pode recriar a língua portuguesa para reinventar os mitos e 

recuperar a História da "comunidade imaginada", a sua Nação. 

Se por um lado o português apagou as línguas das nações 

colonizadas ou, no mínimo, deixou marcas nos países que dominou, 

a recíproca, em maior ou menor escala, também pode ser verdadeira. 

Nenhum país moderno saiu impunemente das conquistas. · Se o 

dominador obrigou o dominado a falar sua língua, missionários, 

administradores, comerciantes, desterrados e imigrantes também 

precisaram conhecer as línguas nativas não só por uma questão de 

sobrevivência, em alguns casos, como também para melhor atender 

às necessidades das metrópoles. 

Os colonizadores utilizaram-se ainda do expediente de levar 

para seu país de origem alguns nativos, a fim de que aprendessem o 

idioma. Em troca, deixavam no lugar os degredados, categoria da 

qual o país queria livrar-se - e que variava de ladrões, assassinos, 

prostitutas até opositores políticos, episódio que podemos constatar 

não só pela História como também pela literatura -, de Camões a 

Lobo Antunes. O objetivo era que se interassem das línguas e dos 

costumes locais e passassem informações que poderiam ser de 

grande valia para o futuro dominador. 

Assim, o intercâmbio entre os idiomas do dominado e o do 

dominador assegurou as trocas culturais, fenômeno hoje conhecido 
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como globalização, que se tomou mais verificável a partir do 

processo de colonização. 
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II. QUESTÕES HISTORIOGRÁFICAS 

1. África: o silêncio da história 

A visão eurocêntrica da História fez que a África fosse 

relegada ao esquecimento, a partir do pressuposto de que os egípcios 

e os cartagineses foram os primeiros a fazer História no continente 

africano. Tão equivocada quanto esta é a idéia de que com exceção 

do Egito, de Cartago e da região da Líbia a África - um imenso 

vazio - só passou a ter História após a invasão do Islão e das 

descobertas marítimas portuguesas. 

De fato, havia uma recusa a considerar o povo africano como 

criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram 

através dos séculos por caminhos próprios e que os historiadores 

são incapazes de aprender a menos que abandonem certos 

preconceitos e renovem seus métodos de abordagem. Da mesma 

forma, o continente africano quase nunca era considerado uma 

entidade histórica. Ao contrário, enfatiza-se tudo o que pudesse 

reforçar a idéia de que, em tempos muitíssimo remotos, teria 

havido uma cisão entre uma •África Branca" e uma "África 
• • 28 

egra que se ignoravam entre s1. 

O relevo os fatores climáticos - umidade equatorial e áreas 

desérticas-, as grandes extensões de terra levaram à crença, ainda na 

antiguidade clássica, de que aquelas regiões, por inóspitas, não 

~'BOW, M. Amadou Mahtar. ln: História da África, 1985, p. i. 
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poderiam estar habitadas. Isolada, com clima adverso e fauna hostil -

na visão dos aventureiros - , a Africa permaneceu milênios fechada 

sobre si mesma, alimentando o imaginário europeu com imagens de 

monstros marinhos, sereias, antropófagos, gigantes e pigmeus, lendas 

às quais, com a invasão do Islão, se sobrepuseram outras crendices e 

superstições. 

A inauguração, no século XV, da chamada Era dos 

Descobrimentos e a conseguinte expansão ultramarina européia pôs o 

homem branco em contato com reinos desconhecidos até então, mas 

detentores de uma longa história, conservada na tradição oral. Ainda 

que o interior da África se conservasse em mistério, muitos 

viajantes. em trocas de informações com as populações das regiões 

costeiras, travaram conhecimento com esse universo desconhecido e 

encarregaram-se de coletar histórias e difundi-las. 

Por meio da tradição oral podemos conhecer uma parcela da 

forma de ser do mundo africano, conservado na memória das tribos 

graças às tradições culturais que ficaram sedimentadas na memória 

dos homens, sobretudo dos anciãos. Os griôs, assim chamados, são 

considerados os depositários das mais puras tradições tribais, que 

guardam ciosamente; elas servem para ensinar, sob a forma de 

crônicas, fatos que remontam a tempos primevos. Através do que os 

especialistas chamam de memória "étnica", são passados os códigos 

que regem as comunidades, com o intuito de prevenir as 

transgressões e zelar pela manutenção dos valores educacionais, 

políticos e religiosos: "neste sentido, a oralidade é uma instituição de 
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prestígio e os ' mestres da palavra' possuem um estatuto de poder que 

não pode ser negligenciado"29
. 

As narrativas podem versar sobre o mundo sobrenatural, 

magias e feitiçarias , muitas delas vinculadas à epopéia das tribos, à 

história das dinastias reais, cantando os feitos heróicos dos 

antepassados (certamente aqui com alguma subjetividade), em 

detrimento dos adversários. Mantendo alguma semelhança com os 

aedos do mundo indo-europeu~ buscam exaltar a história de 

determinado grupo étnico, conforme o explicitado por Le Goff: "O 

primeiro domínio onde se cristaliza a memória coletiva dos povos 

sem escrita é aquele que dá um fundamento - aparentemente 

histórico - à existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos 

de origem"30
. 

Às vezes se toma difícil reconhecer uma personagem dentro 

da narrativa, porque os griôs empregam nomes diferentes para 

designar o mesmo herói. Isso acontece porque nessa cultura as 

pessoas são portadoras de vários nomes, segundo a linhagem, a mãe., 

o pai e a origem étnica, nomes adotados no âmbito mais estrito, 

estranhos para outras comunidades, e ainda porque eles não são 

definitivos e podem mudar de acordo com a função que o indivíduo 

venha a desempenhar no grupo, ou fora dele. 

Embora haja uma preocupação com a compilação da narrativa 

oral por parte de africanistas, como Leo Frobenius, Maurice 

Delafosse e outros estudiosos europeus, eles acreditam que ela tenda-

29Portugal, 1999, p. 35. 
3°Le Goff, 1996, p. 428. 
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a desaparecer com o advento da escrita e de outros meios de 

comunicação. 

Se a tecnologia moderna está substituindo os meios pelos 

quais a África expressava a sua tradição, por outro lado esses 

mesmos recursos, quando disponibilizados para os arqueólogos, 

antropólogos, etnólogos e historiadores não contaminados pela visão 

eurocêntrica da História, podem expor para o mundo esse continente 

que por tanto tempo esteve alijado do contexto de civilização. 

A partir da expansão do Islão, a escrita foi difundida numa 

parte do território africano, na língua árabe, em línguas européias ou 

nas próprias línguas nativas~ ainda que isso não ocorresse de forma 

sistemática. Hoje, todavia, admitimos que as fontes escritas não são 

o único recurso para reconstituir o passado de uma civilização. A 

predominância da oralidade, como vimos, não se presta a afirmar que 

a África não possua memória; como justifica Salinas Portugal: "( ... ) 

não fica privada da sua história, nem é votada ao obscurantismo ou 

amputada na comunicação entre seus membros"31
• 

Devemos considerar ainda que as divisões dos períodos 

históricos adotados no ocidente partem da visão européia, de quem 

somos herdeiros culturais. Desta forma, tanto a história do 

continente americano como a do africano ficaram condicionadas à 

chegada dos europeus, e, embora não possamos ignorar que foi a 

partir da expansão marítima que a História da África nos foi 

apresentada, é necessária a distinção entre ela e a História da Europa 

na África. Assim, negar a História da África subsaariana, onde se 

encontra Angola, um dos países cuja literatura é objeto de nosso 

31Portugal, 1999, p. 37. 
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estudo, ou pressupor que ela só começou a ser "escrita" a partir do 

processo de colonização é um equívoco que as jovens nações. estão 

empenhando-se em desfazer. 

Nisso se mserem muitos escritores que se assumem como 

novos griôs, na medida em que derrubam os mitos criados pelo 

colonialismo, recuperam as tradições da oralidade e as introduzem 

em textos literários, como nos elucidam Montenegro e Morais: 

( ... ) se todo o sistema literário se caracteriza pela construção de 

uma memória que se erige em tradição, a escassa tradição escrita 

explicar-nos-ia essa consciência (habitual em literaturas 

emergentes dum processo de silenciamento público) de que a 

(única) tradição operativa e produtiva em que se insere é a 

tradição oral e é aí que se produz essa "miragem oral" que se 

revela no texto negro-africano32
• 

1.1. Angola 

1.1.1. A memória destituída 

Quando chegaste, mais velhos 
contavam estórias. Tudo estava no 
seu lugar. A água. O som. A luz. Na 
nossa harmonia. ( .. . ) 

Manuel Rui 

Angola, como toda ex-colônia, sofreu o impacto do invasor, 

que lhe destruiu a cultura e lhe alterou a História. Não mais as 

320s autores justificam: "Quando utilizarmos o termo negro-africano, fá-lo-emos como 
sinónimo de África subsaariana, sem qualquer conotação rácica; portanto, a literatura 
negro-africana terá, indistintamente, como sujeitos da produção indivíduos negros, 
mestiços e brancos". Idem, p.38. 
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histórias contadas e encenadas ao redor da fogueira, onde os mais 

velhos passavam a sabedoria ancestral para as nova~ gerações. 

Se expôs ao mundo uma África até então desconhecida, ao 

apoderar-se do espaço físico e impor sua língua e cultura, a 

colonização portuguesa ignorou milênios de História e rompeu um 

elo de uma cadeia que só depois da independência as ex-colônias 

estão tentando reconstituir. 

Le Goff33
, baseando-se em estudos de psicólogos e 

psicanalistas que pesqmsaram acerca da recordação e do 

esquecimento, esclarece, sobre as manifestações, conscientes ou não, 

;;que o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, a censura, 

exercem sobre a memória individual". A partir dessa constatação, 

mostra que o mesmo recurso foi utilizado nas disputas pelo poder, 

quando se tratou da memória coletiva, argumentando que a 

apropriação desta sempre esteve presente quer individualmente, quer 

em grupo, quando o objetivo era dominar determinada sociedade: 

"Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses 

mecanismos de manipulação da memória coletiva". 

A produção científica acerca da África de língua portuguesa, 

com exceção dos informes administrativos, relatos de campanhas 

militares, declarações, testemunhos, pode ser dividida, 

quantitativamente, em dois blocos: a dos portugueses e a dos 

estrangeiros. 

Certamente os estrangeiros ocuparam-se melhor deste oficio; 

acreditamos que, por muito tempo, foram os únicos dignos de 

33Le Goff, 1996, p. 426. 
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credibilidade, uma vez que os próprios colonizadores se 

encarregaram de deturpar os fatos: 

Não é fácil escrever a História de Angola, porque a grande 

maioria dos documentos ou livros que há foram feitos pelos 

colonialistas, que deformaram grosseiramente a realidade. Mesmo 

esses livros são difíceis de encontrar. Mas, utilizando alguns 

documentos e livros que existem e algumas narrações feitas pelo 

próprio povo, pode-se fazer uma idéia do que sucedeu em Angola 

desde há séculos até hoje34
• 

A História de Angola, de 1929, foi o único livro escrito em 

parceria com um nativo; como era de se supor, a questão colonial 

não foi abordada. O isolamento imposto pela ditadura, 

primeiramente, e depois a censura foram os responsáveis pela lacuna 

de quase quatro décadas, até que surgissem duas novas produções 

acerca da colônia, marcadas pelo ponto de vista do colonizado. 

A História de Angola, escrita pelo Movimento para 

Libertação de Angola, MPLA-Grupo de Trabalho História e 

Etnologia, apresenta uma visão da História Geral, desde a Pré

História, abordando os períodos Pré-colonial ( 1490-1595), Colonial 

(até 1940) e Contemporâneo ( 1940-1961 ). 

Angola - Cinco séculos de exploração portuguesa, de 

Américo Boavida, escrito no exílio em Marrocos, é centrado em 

questões mais atuais e específicas da efetiva ocupação do território 

angolano: o novo código de trabalho rural, o reformismo colonial, 

povoamento e genocídio, contexto econômico e aspectos 

internacionais. 

:uPélissier, 1996, p. 8 16. 
39 



Ainda assim, essas obras não foram inicialmente publicadas 

em Angola. O livro do MPLA teve a primeira edição, em 19~5, no 

Porto, e o de Américo Boavida em Marrocos, em 1966, no idioma 

francês. 

A produção portuguesa não se preocupou muito com a 

História dos africanos ou fez apenas referências superficiais, a ponto 

de não chegar a estabelecer as bases da historiografia do período 

colonial, o que seria importante para compreender os problemas 

atuais. Diante do que lhe parece um descaso, Pélissier endossa a 

frase pronunciada por um historiador português (que ele não 

identifica): "Os portugueses não gostam de História, mas de mitos". 

Baseando-se no fato de que a colonização efetiva da África 

negra só ocorreu a partir do século XIX, afirma que o desprezo pela 

História levou a distorções que serviram de base para que os 

portugueses, com o intuito de consagrar os direitos sobre a terra, 

sustentassem que a possuíam há cinco séculos, o que deu margem 

para os africanos revidarem que haviam sofrido esses cinco séculos 

de exploração e escravidão Uustificando-se o título do livro de 

Américo Boavida). 

Embora não tenham resultado mais do que crônicas coloniais 

sem rigor histórico, durante muito tempo, para sabermos um pouco 

mais sobre Angola, uma das formas era dar crédito aos missionários, 

com autorização oficial, e ainda a algum oficial administrativo 

interessado na recolha e preservação de documentos. Não podemos 

negar que eles constituem uma importante fonte de informações, mas 

a maioria limitou-se a enaltecer a missão civilizadora do colonizador 

e glorificar seus an.tepassados, como verifica Pélissier. "Estes 

40 



autores só descrevem qualidades do africano na medida em que 

servem para realizar as do seu vencedor"35 

A Monarquia e as pnme1ras Repúblicas construíram uma 

galeria de heróis, sem muito custo, como denuncia Pepetela no 

romance Yaka36
, quando se refere ao segundo conflito luso-cuamato, 

de 1904: "( ... ) se adivinhava uma vitória ficando para sempre nas 

páginas de ouro da Pátria Portuguesa e os seus actores seriam todos 

condecorados e teriam prémios excepcionais( ... )". 

Heróis que se queriam imortalizados por meio de seus nomes 

inscritos nas placas de ruas e denominações de cidades nas colônias. 

Até o momento da independência de Angola, das dezesseis capitais 

de distritos, quatro eram topônimos africanos, mas oito haviam 

recebido o nome do que se chamava até então "grandes coloniais", a 

saber quatro oficiais, três estadistas e um comerciante explorador. 

Das outras quatro, uma levava o nome de um Santo metropolitano e 

três eram topônimos portugueses. 

Na Literatura, como já vimos anteriormente, podemos 

encontrar ainda outros exemplos da violência contra a cultura dos 

colonizados, como o que se verificava nas escolas orientadas pelas 

Missões, onde, paralelamente à catequização, as crianças, muitas 

vezes em condições precárias, eram alfabetizadas num idioma que 

não era o delas - "uma indiana de chinelos que ensinava no cabano 

da escola a alunos sem tabuada nem livros a escreverem números e 

letras tortas em papel de embrulho ( ... )" (OEP, p. 17); "o cabinda 

escrevendo no português ensinado nas missões ( ... ) o padre 

35Pélissier, 1983, p. 54. 
36I>epetela, 1988, p. 82. 
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perguntando nomes de cidades que não veriam nunca, Beja, 

Coimbra" ( OEP, p. 4 7) - , aprendiam sobre dinastias que, UJ,11 dia, 

descobririam alheias e cultuavam os mitos e símbolos de uma pátria 

que desconheciam, como ilustra o fragmento abaixo: 

( ... ) no dia de Camões projectavam para eles na parede do posto, 

discursos do Marechal Carmona, desfiles de bombeiros, os 

meninos da Mocidade Portuguesa perfilados em saudações 

romanas , inaugurações de barragens ( ... ) os contratados de 

bandeirinhas verdes e encarnadas a hesitarem no que fazer com 

elas, davam-lhes ( ... ) um pacote de bolachas e uma medalha de 

Fátima, berravam-lhes - Viva a Pátria - eles respondiam sem 

entusiasmo ( ... ) - Viva a Pátria - e eram deixados em paz até o 

dia seguinte agitando as bandeirinhas. ( OEP, pp. 17-18) [grifo 

nosso] 

Por não haver, na historiografia colonial, salvação fora do 

modelo cristão europeu, os heróis locais jamais teriam espaço nela. 

Para manter uma dominação, nada mais eficiente que apagar a 

língua, os mitos, os heróis, a História, enfim a identidade do 

dominado. 

O projeto colonizador-evangelizador empreendido pela Igreja 

católica e o Estado português manteve uma atitude coerente com os 

seus princípios, conforme podemos ver, explicitamente, por uma 

Carta Pastoral do Cardeal Cerejeira, figura eminente no governo 

salazarista, já no ocaso do Império, em 1961: 

Tentamos atingir a população nativa em extensão e profundidade 

para ensinar a ler, escrever e contar, não para os fazer "doutores". 

( ... ) Educá-los e instruí-los de modo a fazer deles prisioneiros da 

terra e protegê-los da atração das cidades é o caminho que os 
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missionários católicos escolheram com devoção e coragem, o 

caminho do bom senso e da segurança política e social para a 

província ( ... ). As escolas são necessárias, sim, mas escolas onde 

ensinemos ao nativo o caminho da dignidade humana e a grandeza 

d - 37 a naçao que os protege. 

1.1.2. A ocupação 

É certo que podias ter pedido para 
ouvir e ver as histórias que os mais 
velhos contavam quando chegaste! Mas 
não! Preferiste disparar os canhões. 

Manuel Rui 

Os habitantes ongmats do atual território de Angola eram 

caçadores e coletores e falavam a língua Koisan. Durante o primeiro 

milênio da era cristã, esse povo perdeu a predominância, com a 

expansão do povo Banto - também caçadores e coletores, mas já 

agricultores -, que se expandiu em pequenos grupos pelo continente 

africano. Entre os séculos XIV e XVII, esses grupos, já organizados, 

constituíram uma série de reinos, sendo o Congo o principal deles. 

Em 1482 chegou à desembocadura do rio Congo uma frota 

portuguesa comandada por Diogo Cão, que encontrou um reino com 

uma boa base administrativa e política, além de um comércio 

sustentado por meio de trocas. Foi o primeiro contato dos nativos 

com os portugueses. 

37 Almeida., 1979, p.372. 
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Além do reino do Congo, havia outro - Ngola ou Ndongo - , 

de semelhante prestígio e organização, com o qual os portugueses 

tomaram contacto a partir das incursões para o interior, à procura de 

escravos. Ali se confrontaram com a hegemonia do chefe mbundo 

Ngola, cujo nome eles generalizaram para todo o território 

conquistado às chefaturas africanas e que veio a denominar a capital 

da região. Posteriormente, esse reino se desfez em virtude das muitas 

lutas empreendidas com o reino vizinho e com os portugueses que se 

estabeleceram naquela região. 

A partir da "descoberta" de Diogo Cão, Portugal partiu para o 

processo de exploração, protegido, inicialmente, pela capa 

evangelizadora aliada ao comércio. Ainda que os dois reinos 

opusessem alguma resistência, ela sempre se mostrou isolada, e, para 

impor domínio, o invasor teve a seu favor a constante rivalidade 

entre eles, com os quais chegou a · manter alianças - mais duradouras 

no caso do Congo. 

A dominação prosseguiu, mais tarde, por meio de expedições 

militares contra os povos do interior, onde as guerras e a escravidão 

reduziram a população de dezoito milhões em 1450 para apenas oito 

milhões em 1850. 

A partir da Conferência de Berlim38
, que em 1884 dividiu a 

África entre as potências coloniais européias, Portugal intensificou a 

penetração militar, mas só conseguiu "pacificar" o interior depois de 

38A Conferência de Berlim consagrava a partilha pela efetiva ocupação da África. 
Realizada entre o final de 1894 e o início de 1895, reuniu 14 países estipulando os 
regulamentos e oficializando a ocupação dos novos territórios. Foi o instrumento legal 
por meio do qual se justificaria a dominação das nações pobres pelas potencias 
européias e que veio a contornar as tensões criadas pela disputa de mercados durante a 
expansão do capitalismo. 
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trinta anos de campanhas militares ( 1890-1921 ). Mesmo assim, a 

população nunca deixou de se opor à dominação. 

Ainda que a presença de Portugal na África remontasse ao 

período das grandes navegações e ;'descobertas marítimas", a partir 

do Tratado de Berlim só se justificaria pela '"ocupação de fato", o 

que ocorria ainda de modo reticente, pois até 1900 o número de 

colonos portugueses em Angola era estimado em dez mil. 

Mabel V. Jackson afirma que uma larga parte da população 

branca, na África portuguesa, era constituída, até ao século XX, 

por criminosos e exilados políticos, conhecidos por "degredados". 

Alguns deles eram acompanhados pelas suas "mulheres", 

recrutadas nos orfanatos e nos reformatórios da época. A sua 

presença teria reforçado a miséria e a ineficiência das colônias.39 

Incentivada a emigração, a população branca em Angola 

chegou a oitenta mil em 1950 e, no final de 197 4, pouco antes da 

independência, já eram trezentos e cinqüenta mil. A economia 

colonial era parasitária, baseada na exportação de produtos minerais 

e agrícolas, mantidos os lucros nas mãos de intermediários 

portugueses. 

Os colonos partiam na ilusão de uma vida melhor do que a 

que tinham nas terras natais: tratava-se de uma emigração, na sua 

quase totalidade, de homens adultos, solteiros, ou casados não 

acompanhados das mulheres ou dos filhos, que ficaram no campo 

arruinado. 

39Almeida, 1979, p. 9. 
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Esses emigrantes podem ser divididos em duas categorias, de 

acordo com Memmi: o colonizador "que se recusa" e o ql,le 'se 

aceita''. O segundo quase sempre vai para a colônia para ocupar um 

cargo pré-determinado ou recomendado por alguém e pautará "sua 

ideologia pela sua vida"; podemos percebê-lo no retrato que o autor 

nos mostra: "Geralmente, o homem é jovem, prudente e policiado, 

sua espinha dorsal é flexível, seus dentes afiados"4º. Imbuído dessa 

mentalidade, ainda que não tenha um respaldo oficial, empenha-se 

em conquistar o seu espaço, justificando os meios pelos fins. Assim, 

não hesitará em apossar-se das terras, valer-se de privilégios ou criá

los para si, ditando a lei no seu território e ascendendo a uma 

posição social que jamais teria na metrópole. 

O colonizador que não se aceita como tal pode assumir duas 

atitudes: ao chegar à colônia e deparar com a miséria que o rodeia e 

com o cinismo dos compatriotas, tem o ímpeto de voltar. Quer ter 

uma oportunidade de trabalho, ser apenas colonial, recusando o papel 

de colonizador. Mas nessa categoria estão os que consentem em 

permanecer e, por uma questão de princípios, jamais compactuarão 

com o sistema vigente. 

O autor angolano Henrique Guerra41 traçou um panorama da 

estrutura socioeconômica que predominava em Angola antes da 

independência, dividindo em três camadas a população portuguesa 

residente no país: 

No topo da pirâmide se situava a grande e média burguesia, 

composta pelos representantes locais das grandes empresas 

"°Memmi, 1977, p. 52. 
41Guerra, Henrique. "Angola, estrutura econômica e classes sociais". ln: Correia, 1991, 
pp. 182-183. 
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capitalistas, e pelos altos funcionários estatais, representando 5% da 

população branca. Em seguida, a pequena burguesia, na q:ual se 

incluíam os proprietários das áreas de exploração de matérias

primas, das indústrias de transformação e ainda os ligados ao 

comércio e serviços; abarcando 40% dos brancos, essa camada 

dependia do modelo colonial de Estado no que se referia à concessão 

de terras, recrutamento de mão-de-obra e apoio financeiro. Na_ base 

desta estrutura estava a semiburguesia proletariado, 

semiproletariado 42 e funcionalismo, proprietários-familiare~ técnicos 

e profissionais liberais. 

Um dos objetivos do povoamento era aumentar o número de 

residentes brancos para equilibrá-lo com o da maioria negra natural e 

preencher os quadros de responsabilidade na hierarquia da 

administração das empresas. 

A população negra do campo foi a que sofreu mais revezes: 

primeiramente, o colonialismo a escravizou; em seguida, retirou-lhe 

as terras - o que significa arrancar-lhe as raízes - ou a submeteu ao 

trabalho forçado no sistema de "contrato", o que foi evidenciado 

pelo relatório do sociólogo Edward Alswort Ross, da Universidade 

de Wisconsin, e documentado por Pedro R. de Almeida, que se refere 

às condições de trabalho das-populações nativas nas regiões do Bié, 

Bailundo e Malanje: 

De uma aldeia da Ambaca, diz, por exemplo, que a situaçio dos 

nativos se agravara a partir de 191 7 e 1918, com a chegada de 

europeus plantadores de café.( ... ) Por 15 meses são "contratados" 

•:z..a estratificação das relações coloniais leva o autor a classificar esta cl~ na 
semiburguesia porque de facto não se confundia com o proletariado preto". lthltt, p. 
183. 
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às vezes 50, às vezes 100 aldeões. Quando um branco pede 

trabalhadores ao administrador, este fá-lo acompanhar até a aldeia 

por um soldado; aí, o chefe local é notificado de quantos são 

precisos. Por seis meses de trabalho receberiam $1.80, embora se 

suponha que o governo obtém o equivalente a doze dólares por 

trabalhador contratado. Os ambaquistas diriam ter posto dedadas 

(impressões digitais) em papéis cujo conteúdo ignoravam ( ... ) do 

terror inspirado pela mão dos sipaios, do abandono forçado das 

terras pelos nativos ( ... )43
• 

Na cidade, mesmo aculturada, essa população jamais teria as 

mesmas oportunidades que o homem branco, já que a política 

colonizadora estava assentada no racismo - ainda que, oficialmente, 

invocasse as teses plurirraciais -, o que dificultava ao nativo, mesmo 

qualificado, o direito de exercer sua cidadania. 

1.1.3. Os movimentos de libertação 

E vós. valentes filhos dos sertões, a lanças, a 
chuços expulsai-me todas essas nações. 

Pedro Monteiro Cardoso 

Embora a oposição ao colonialismo estivesse expressa desde 

os primeiros contatos entre os povos africanos e os europeus, os 

confrontos assumiram maiores proporções a partir do final do século 

XIX, quando a ocupação do interior se intensificou e a dominação 

assumiu contornos mais efetivos. Até então, embora apresentassem 

43 Almeida, 1979, pp. 168-169. 



um sentido nacionalista, eram movimentos difusos, aos quais não 

podemos atribuir ainda a conotação de Movimentos de Lib~rtação 

Nacional, que surgiriam depois, com objetivos definidos e oposição 

sistemática ao dominador. 

Essa conotação só começou a manifestar-se, de forma 

organizada em 1929, com a criação da Liga Nacional Africana, do 

Grémio Africano (ex-Centro Africano, criado em 1912) e outras 

Associações que se dissolveram ou se aglutinaram a outras mais 

expressivas e deixaram um legado cultural e nacionalista por meio de 

publicações, entre as quais Mensagem ( 1949) e Cultura ( 1957). 

Ao lado de movimentos messiânicos, formaram-se 

organizações independentistas44
, das quais destacamos as principais: 

a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), dirigida por 

Holden Roberto, a Frente de Liberação de Cabinda (FLC), a União 

__dos _p_ovos Angolanos (UPA), que, fundida com o PDA, deu origem à 

União para a Independência Total de Angola (UNITA), liderada por 

Jonas Savimbi, e o Movimento Popular para Libertação de Angola 

(MPLA), por Agostinho Neto. O objetivo era obrigar o governo 

português a reconhecer o direito do povo angolano à 

autodeterminação e à independência. 

O Movimento Popular para a Libertação de Angola, fundado 

em 1 O de dezembro de 1956 pelos independentistas angolanos, 

fundiu pequenas organizações clandestinas nacionalistas, como o 

Partido da Luta dos Africanos de Angola (PLUA), o Movimento pela 

Independência Nacional de Angola (MINA) e o Movimento para a 

Independência de Angola (MIA). De orientação marxista, firmou-se 

44 Cf. anexo D. 
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As reiteradas manifestações internacionais de solidariedade 

aos independentistas os revezes sofridos pela milícia portugu~sa nas 

colônias e as dificuldades internas de Portugal fizeram com que o 

exército colonial, não sem muita resistência perdesse as esperanças 

de uma vitória. 

A insurreição militar, dirigida pelo Movimento das Forças 

Armadas (MFA). que derrocou, em 25 de abril de 1974, o regime 

ditatorial de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano em Portugal 

( ... ) resultou da convergência de um conjunto diversificado de 

moti ações, socioprofissionais institucionais políticas e sociais 

das quais a guerra colonial e a própria questão colonial e~ 

seguramente. das mais rele antesº. 

Embora não estivesse explícito no Programa do MF A a 

autonomia das colônias foi uma decorrência da libertação do povo 

português do jugo salazarista. Foi reconhecida a independência dos 

povos das colônias africanas e convidados o MPLA, a FNLA e a 

UNITA a participarem, juntamente com o Estado português, de um 

governo de transição à independência. 

1.1.4. As di ergências internas 

45Correia, 1991 , p. 53 . 
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Mesmo que os programas46 do MPLA, da FNLA e da UNITA 

não demonstrassem divergências aparentes, Agostinho Neto, 

presidente do MPLA, insistia em que as divergências de fato 

existentes não eram de forma e, sim, de fundo, o que se confirmava 

na atuação do seu partido, discordando, assim, da proposta de um 

governo de coalizão: 

( ... ) tenho ainda dúvidas sobre as verdadeiras intenções do 

governo português de rever Alvor em um sentido progressista. 

Portugal tem sua política própria em relação a Angola. Talvez não 

queira admitir de forma alguma que o reconhecimento dos três 

movimentos foi um passo equivocado. Talvez não queira voltar 

atrás para reconhecer o MPLA como a única organização válida 

em Angola. O que é certo é que os argumentos, às vezes 

simplistas, que são apresentados pelo governo português quando 

discute esse problema, mostram que não está disposto a voltar 

atrás. Não parecem decididos a eliminar essa forma tripartite de 

governo em Angola.47 

A administração estabelecida por meio dos Acordos de Alvor 

nunca chegou a vigorar, porque, a essa altura, as diferenças políticas 

e ideológicas entre os três partidos angolanos eram inconciliáveis: a 

FNLA recebia apoio direto dos serviços de inteligência dos Estados 

Unidos da América e a colaboração das forças armadas do Zaire, a 

UNITA estava respaldada pela Africa do Sul, enquanto o MPLA se 

alinhava, ideologicamente, com os países socialistas, dos quais 

recebia ajuda militar. Por não acreditar em uma colaboração 

permanente entre os três movimentos, naquele momento o presidente 

do MPLA expôs sua opinião: 

46Cf. anexo B. 
47/n: Cadernos do terceiro mundo, novembro/dezembro de 1982, n. 7, p.16. 
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Não creio que do ponto de vista ideológico, ou propriamente 

político possa haver um entendimento duradouro. Vamos por 

partes: com a FNLA é impossível. Nossos interesses são 

diametralmente opostos. A FNLA está submetida ao Zaire, ligada 

aos interesses dos Estados Unidos e de outros países 

imperialistas. Não escondem, com sua agressividade, o desejo de 

instalar aqui uma ditadura, provavelmente de tipo fascista, 

portanto não é possível uma conciliação. Com a UNITA temos 

também a sensação de que serve a interesses estrangeiros. 

Entretanto, a UNITA não se definiu claramente nesse sentido. 48 

A FNLA e a UNITA desencadearam uma série de ataques 

contra o MPLA, em Luanda o que gerou disputa militar pelo 

controle da capital. Simultaneamente, entre setembro e outubro desse 

mesmo ano o Zaire invadiu Angola pelo norte enquanto a África do 

Sul, em cumplicidade com a UNITA atacava pelo sul. 

Em 11 de novembro de 1975, dia previsto para o fim da 

dominação colonial, o MPLA proclamou em Luanda a 

independência, depois da retirada das autoridades e das últimas 

tropas portuguesas, sem que houvesse transferência formal de poder. 

O novo governo sob a presidência de Agostinho Neto, repeliu a 

invasão sul-africana com o apoio de quinze mil soldados cubanos. 

A Organização das Nações Unidas reconheceu, em 1976, o 

governo do MPLA como legítima representação de Angola. Apesar 

disso, os ataques sul-africanos de apoio à UNITA continuaram 

partindo da Naníbia. 

41/dem, p. 15. 
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A situação econômica de Angola era extremamente precária: 

as guerras haviam parado a produção nos extremos norte e ~ui do 

país; os europeus emigraram em massa, levando tudo que puderam 

transportar, e deixaram inoperantes as instalações. O governo iniciou 

a recuperação dos principais centros de produção e a reorganização 

da mão-de-obra, em geral analfabeta e pouco qualificada. Surgiu, 

desta forma, um amplo setor estatal, que se transformou em motor da 

economia. O setor bancário e as atividades consideradas estratégicas 

foram nacionalizados. 

Em 10 de setembro de 1979, o presidente Agostinho Neto 

veio a falecer, vítima de câncer, e foi sucedido pelo Ministro da 

Planificação, o engenheiro José Eduardo dos Santos. 

Em agosto de 1981, a África do Sul lançou a operação 

"Srnokshell" para avançar duzentos quilômetros na Província de 

Cunhene, com a justificativa de urna operação militar contra bases 

guerrilheiras da SWAPO, o movimento de libertação da Naníbia. 

Contudo, o objetivo parecia ser a criação de urna zona livre em que a 

UNITA pudesse instalar um segundo governo angolano, capaz de 

obter algum reconhecimento internacional. 

A resistência militar angolano-cubana frustrou, além dessa 

tentativa, os sucessivos ataques nos anos seguintes. O desgaste 

militar, as pressões internacionais e o crescimento da mobilização 

anti-apartheid obrigaram a África do Sul a iniciar conversações com 

o governo angolano e, em dezembro de 1988, um acordo tripartite 

entre Angola, África do Sul e Cuba, firmado em Nova York, pôs fim 

ao conflito entre Luanda e Pretória, estabelecendo a independência 

54 



da Naníbia, e promovendo a retirada das forças sul-africanas e 

cubanas de Angola. 

Em abril de 1990, as autoridades angolanas anunciavam em 

Lisboa o reinício das conversações com a UNITA, com vistas ao 

estabelecimento e promovendo a definitiva suspensão de fogo no 

país. Um mês depois, Jonas Savimbi reconheceu oficialmente José 

Eduardo dos Santos como chefe de Estado. No final desse mesmo 

ano, o MPLA anunciou a introdução de mudanças em direção a um 

socialismo democrático. 

Em 11 de maio de 1991, uma lei pôs fim ao unipartidarismo 

do MPLA, ainda que proibindo que membros ativos das Forças 

Armadas, a polícia ou o Poder Judiciário participassem de partidos 

políticos. No dia 17, declarou-se uma anistia política geral. Seis dias 

mais tarde, os últimos militares cubanos retiraram-se de Angola. 

Ainda no mês maio, dia 31, o governo de Angola e a UNITA 

firmaram um acordo de paz no Estoril, em Portugal, após dezesseis 

anos de guerra civil. O acordo incluiu o imediato cessar fogo, a 

realização de eleições - que ocorreriam em 1992 - e a criação de 

uma Comissão Conjunta Político-Militar (CCPM) para conformar um 

exército nacional com efetivos de ambos os lados. 

Holden Roberto, líder da FNLA, e Jonas Savimbi, presidente 

da UNITA, retomaram a Luanda, respectivamente, em agosto e 

setembro de 1991, para iniciar suas campanhas eleitorais, depois de: 

quinze anos de exílio. Os Estados Unidos da América do Norte 

continuaram apoiando a UNITA. 
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Em virtude de uma dívida externa altíssima, o governo apelou 

à comunidade internacional em busca de ajuda econômic_a. Os 

Estados Unidos negaram-se a romper o bloqueio econômico e 

diplomático, alegando que Angola era uma nação marxista, e 

anunciaram que até as eleições de 1992 não efetuariam o 

reconhecimento diplomático. 

Nas eleições de setembro de 1992, o MPLA obteve quase 

50% dos votos, contra 40% da UNITA. Jonas Savimbi não 

reconheceu a derrota e ordenou o reinício das hostilidades. As tropas 

da UNITA ocuparam as minas de diamante do interior, deixando ao 

governo o petróleo como única fonte de renda estável. 

As conversações de paz foram retomadas no final de 1993 em 

Lusaka, capital da Zâmbia, onde, um ano depois, foi firmado o 

acordo de paz. Os principais pontos acordados - uma trégua e 

mudanças constitucionais para que Savimbi pudesse assumir a vice

presidência - não foram postos em prática até o final de 1995, e os 

combates prosseguiram, provocando a mais grave crise social e 

econômica da história angolana. 

Uma lei de anistia foi aprovada em maio de 1996, e alguns 

membros da UNITA foram integrados às Forças Armadas. Savimbi 

aquartelou grande parte de suas tropas e entregou parte dos 

armamentos. 

Em abril de 1997, após árduas negociações, a UNITA aceitou 

integrar-se ao governo nos níveis executivo, legislativo e militar. 

Apesar de sua posição frágil na capital, as forças de Savimbi 

controlavam 40% do território. A queda de Mobuto Sesse Seko, no 
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Zaire, em maio, debilitou ainda mais a UNITA, que, em junho, teve 

de abandonar zonas da fronteira norte. 

Milhares de soldados desmobilizados - a maioria com pouca 

ou nenhuma educação - encontraram sérias dificuldades ao retomar a 

suas aldeias de origem, ante as escassas perspectivas de emprego nos 

pequenos povoados rurais e a lenta chegada de ajuda econômica. 

Segundo a ONU,desde 1994 apenas trezentas mil dos quatro milhões 

e meio de pessoas desabrigadas pela guerra civil puderam reinstalar

se. A presença de numerosas minas terrestres, disseminadas por todo 

o território, aumentou ainda mais a insegurança da população, o que 

faz Angola figurar, em estatísticas nada confortáveis, como o país 

com maior número de mutilados do mundo. 

Em abril de 1999 o governo anunciou a decisão de formar 

uma frente de auto-defesa junto ao Zimbabue, Naníbia e Congo 

(RD). A medida refletia a conexão dos conflitos regionais, que não 

se atinham às fronteiras fixadas pelas potências coloniais. A 

conquista de Andulo e do Bailundo, as principais cidades controladas 

pela oposição, e uma seqüência de vitórias militares permitiram ao 

governo anunciar, no final de 1999, que o fim da guerra estaria 

próximo, mas ela só terminaria em 2002, com a morte de Jonas 

Savimbi. 

2. Portugal 
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2.1. A memória manipulada 

Embora o passado português mais remoto esteja ligado ao 

continente europeu, a partir das conquistas, após o período das 

grandes navegações, a História ficou irreversivelmente vinculada aos 

países em que Portugal manteve presença mais demorada. 

Portugal, ao contrário de Angola, consolidou-se como nação 

(o primeiro Estado Nacional do continente europeu) há oito séculos, 

dos quais durante cinco se manteve como império. Justamente por 

essa característica, comporta em sua cultura elementos híbridos. Se 

um dia já teve fisionomia própria, esta se alterou ao longo tanto do 

tempo em que se foi angariando a riqueza acumulada às custas de 

suas colônias, quanto daquele em que se foi perdendo. As colônias 

também foram perdidas. No decorrer de tantos séculos de História, 

se foram muitos os lucros, os déficits parecem ser maiores, desde o 

período das grandes navegações até a guerra colonial. 

O povo, orgulhoso do seu poderio, manteve-se, em parte, 

ainda acreditando no que já não existia, graças à propaganda do 

Estado Novo e à ditadura salazarista, que oprimiu a nação portuguesa 

por quase meio século. Vivendo das glórias do passado, Portugal não 

enxergava o presente e não projetava o futuro. Sua História ficou 

petrificada no passado, nos registros da memória do povo. 

Mas o Salazarismo é apenas a ponta de um iceberg que se foi 

formando ao longo dos séculos em que Portugal conquistou o seu 

império. 
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Para melhor entendermos o hiato entre a imagem grandiosa 

que Portugal projetou de si mesmo - fundada na sua epopéia 

marítima e cristalizada através dos séculos pela crença de ser um 

povo eleito para a missão civilizadora e evangelizadora dos povos 

bárbaros que conquistou - e a situação de país semiperiférico a que 

chegou no final do século XX, faz-se necessário um pequeno recuo 

na História, tentando recuperar esse percurso. 

Este é um tema que ainda não foi esgotado pelos 

historiadores; por isso, não temos a pretensão de avançar além do 

estritamente necessário para detectar, sob alguns aspectos, o 

comprometimento da identidade portuguesa. 

René Pélissier49
, grande pesquisador da História da África 

portuguesa, apontou a falta de pesquisa~ por parte dos historiadores 

portugueses, que resultasse numa bibliografia mais séria sobre o 

período mais recente, notadamente os séculos XIX e XX. É certo, e 

ele não deixa de registrar, que a ditadura salazarista foi um entrave 

para o estudo de temas contemporâneos e que o assunto colonial, o 

grande problema dos dois últimos séculos, esteve reservado aos 

apologistas do Regime. 

Ao comparar a produção dos anos anteriores a 1800 com a 

subseqüente, constata: os períodos compreendidos entre 15 80 e 1640 

ocupam metade ou dois terços dos manuais de História de Portugal, e 

não se encontram mais do que "um ou dois estudos" a respeito dos 

séculos XIX e XX, ao lado de dez sobre o período anterior. Como 

esses dados foram divulgados em 1977, Pélissier acreditava, naquele 

momento, que a mentalidade lusitana já estivesse mudando; baseava-

49i>élissier. /n: La historiografia de África austral, 1983. 
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-se na publicação da História de Portugal, de Oliveira Marques 

(Lisboa, 1973), como um prenúncio de novos ventos para ar.ejar a 

historiografia portuguesa. 

De fato, o século XIX está contemplado na edição da Nova 

História da Expansão Portuguesa, dirigida por Joel Serrão e Oliveira 

Marques (Lisboa, 1998), no volume X, em que se aborda "A questão 

colonial no Portugal oitocentista" e, mais especificamente, "O 

império Africano - 1825-1890". Essas referências serão utilizadas, 

principalmente, no que tange a alguns mitos, criados pelo sistema, 

dentro do contexto histórico. 

2.2. O contexto 

Independentemente do que se ocultou por trás da bandeira da 

dilatação da fé, as promessas contidas na posse das colônias foram o 

sustentáculo do poderio português até o século XIX. Assim, o 

primeiro grande golpe desferido para abalar a segurança do império 

foi a independência do Brasil, que ameaçou levar nesse rastro de 

nacionalismo Angola, Moçambique e Cabo Verde, que, podendo 

optar ainda pela fidelidade à corte do Rio de Janeiro, passaram a 

contestar a legitimidade da presença portuguesa em seus territórios. 

Nesse momento Portugal funcionava como entreposto, por 

onde saíam sua produção agrícola e as manufaturas européias. A 

perda do Brasil significou também a diminuição dos lucros com o 
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tráfico negreiro, pois, apesar de ele ser em grande parte controlado 

pelo Brasil, em associação com mercadores estabelecidos no litoral 

africano~ Portugal detinha ainda boa parcela das embarcações 

utilizadas para esse fim. 

A essa altura já se podia entrever que o poderio português era 

de caráter político mais do que financeiro, e até o domínio político 

estava ameaçado, porque até o momento da independência do Brasil, 

Portugal não dispensou maiores atenções às suas possessões. Os 

contatos com o Oriente, pela distância, faziam-se com menor 

freqüência, e . as colônias africanas executavam apenas o papel de 

fornecedoras de mão-de-obra para a América. Com o suporte da 

África, o Brasil supria as necessidades da Metrópole, e os domínios 

restantes ficavam como uma espécie de reserva moral, justificativa 

para o Império. 

No entanto, no momento em que não pôde mais contar com o 

Brasil, Portugal sentiu abalados o seu prestígio e a sua economia: 

com a diminuição do poder financeiro e político, o caminho possível 

era centrar-se na Europa e ficar à sombra de alguma grande potência, 

visto que o próprio território viveu sob a constante ameaça de ser 

anexado à Espanha. Aliás, a união com a Espanha não chegou a ser 

descartada, desde que se mantivessem as autonomias e que Portugal 

pudesse ter predomínio, condição que nunca houve: "( ... ) estava em 

causa a própria questão da identidade nacional, num momento em 

que já o secular papel do País como cabeça de império corria 

perigo"5º. 

5ºAlexandre. /n: Nova história da expansã0--portuguesa, p. 28. 
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Na metrópole eram pouco conhecidos os efetivos poderes 

sobre as colônias e, mais ainda, as dificuldades para concreti~á-los, 

mas, perante a comunidade estrangeira, manter as possessões era 

uma atitude de auto-afirmação. Entretanto~ o fantasma de uma 

possível anexação dos territórios africanos ao Brasil ainda rondava 

Portugal e, para conter uma eventual invasão brasileira, foi enviada 

em 1823 uma tropa de 280 homens para proteger o litoral de Angola. 

Era a idéia de uma linha contínua de proteção ao longo do litoral, 

que nunca chegou a concretizar-se. 

O Tratado luso-brasileiro de 1825, no qual o Brasil renuncia 

a qualquer pretensão sobre os territórios africanos, fecha um 

parêntesis sobre essa questão, mas evidencia a desagregação do 

império, uma vez que o poder exercido na Ásia e na África era 

apenas nominal. 

Embora a metrópole continuasse ignorando as reais condições 

de vida em cada território, houve orientação para que se pesquisasse 

acerca da extração · mineral e da agricultura de produtos tropicais; 

sem qualquer respaldo científico, os resultados dessa empreitada não 

surtiram os efeitos esperados. 

Entretanto, os debates no Parlamento português acentuavam

se em torno da legitimidade e da importância das colônias como 

padrão de glória, testemunho das "nossas antigas navegações e 

dilatadas conquistas" e ainda "remédio para os males que afectavam 

a economia do País e 'únicas tábuas de salvamento para a nossa 
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consideração política', capazes de nos tornarem 'opulentos e 

respeitados ' "51
. 

Com esta perspectiva, que dava a possível garantia de 

sobrevivência como nação independente, Portugal alimentava a 

utopia de um recomeço e ia procurar na África uma compensação 

para a perda do Brasil. 

O reconhecimento da independência do Brasil, feito sem 

prejuízo do comércio deste país com as colônias portuguesas, 

acarretou o decréscimo do comércio da Metrópole com elas, porque 

o Brasil punha os produtos europeus a um preço mais baixo, no 

mercado colonial, usufruindo a antiga lei do exclusivo colonial 

(exclusivo comercial). 

Portugal mantinha ainda um vínculo com o Brasil, que era o 

comércio de escravos, empresa na qual o Brasil tinha mais controle; 

no entanto, ainda que contasse com essa fonte de renda, não investiu 

na economia, esperando que a iniciativa partisse das colônias e 

aplicando em novos setores o dinheiro investido no tráfico. Angola e 

por sua vez, reclamava providências financeiras para substituir o 

tráfico. Entretanto~ a guerra civil em Portugal impediu qualquer 

iniciativa e, ao final em 1834, com a instalação do Regime Liberal, a 

situação continuava inalterada. 

Mas, se a guerra deixou em compasso de espera o 

desenvolvimento econômico das colônias, em contrapartida 

despertou nelas a velha questão sobre a legitimidade da autoridade 

portuguesa, o que levou à deposição do governador de Angola, que, 

51/dem, p.30. 
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assim como Moçambique, passou a ser governada por uma junta 

independente. 

Sá da Bandeira, político liberal, aponta nessa ocasião as 

causas da debilidade do Império: mau governo (absolutismo), 

atenção demasiada ao Brasil e o tráfico de escravos. Sem esses três 

problemas se poderia fomentar grandes empreendimentos nas 

colônias, como a extração de minerais e cultivo de especiarias. Essas 

idéias ganharam o apoio da imprensa, agora mais livre para se 

expressar, ainda que isso acontecesse esparsamente. 

2.3. Os mitos 

Naquele contexto, articularam-se dois grandes temas 

ideológicos, segundo o historiador português Valentim Alexandre, a 

que ele denomina "Mito do Eldorado" e "Mito da Herança 

Sagrada"52
. O primeiro refletia a crença em nquezas e a 

possibilidade de exploração; o segundo reforçava a idéia de não 

abandonar as colônias, por mais difícil que fosse a exploração. Os 

dois completavam-se e serviam de reforço ao projeto imperial. Por 

outro lado, o Mito da Herança Sagrada serviu também de obstáculo 

para uma exploração racional, trazendo à tona a velha polêmica 

conceituai suscitada por outros mitos: o do "colonialismo 

econômico" - sustentado pela extração de matéria-prima e pelo 

comércio com as colônias - e o do "colonialismo de prestígio" -

52/bidem, pp. 42-43. 



assegurado apenas pela posse delas-, o que, no caso de Portugal, era 

sugerido pela herança sagrada. 

Conscientemente ou não, esses mitos foram manipulados e, 

em nome deles, Companhias e governadores, mesmo não lhes dando 

crédito, exigiam atenção para os seus projetos. Os que neles 

acreditavam, julgavam que, extraindo as riquezas das colônias, 

estariam incrementando a debilitada marinha e contendo a imigração, 

ou melhor, dirigindo-a para as colônias, em vista da mão-de-obra 

exigida, e ainda escoando a produção portuguesa para um mercado 

certo. Esses projetos eram apoiados pela Associação Mercantil de 

Lisboa, com a possível interpretação de que estaria manipulando os 

mitos para usufruir os privilégios requeridos ao governo. 

Tais idéias não ficaram contidas em setores restritos, mas 

encontraram eco também nas elites políticas, que tomavam 

consciência do atraso de Portugal, como reflexo de problemas de 

identidade coletiva que se agravavam com a devastação do país pela 

guerra civil e com o desmoronamento do império. As referências 

insistentes a "novos Brasis" a serem construídos vieram a tomar-se 

uma forma de compensação pelas perdas, em que as colônias 

africanas apareciam como a "única tábua de salvação". 

O projeto colonial afirmava-se no nacionalismo, tendendo a 

sacralizar-se. Apesar de surgirem vozes dissonantes - "as colônias de 

nada valem" - , pouco se falou disso na imprensa. Tentou-se usar 

como alternativa ao projeto colonial o reatamento do antigo tratado 

de comércio com o Brasil, mas, como as autoridades brasileiras não 

entraram em acordo, as elites apegaram-se com mais vigor à via 
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imperial, continuando a manter à margem o povo analfabeto e os 

camponeses. 

As imigrações ocorriam em maior escala para o Brasil - o 

modelo era o brasileiro e foi o que permaneceu por muito tempo. No 

imaginário popular, a África permanecia como lugar do degredo e da 

morte, enquanto entre as elites cresciam os interesses por cargos nas 

colônias. 

A fim de reforçar o domínio da metrópole, pretendeu-se 

reformar a desarticulada administração colonial, e uma das medidas 

foi a equiparação dos territórios de ultramar ao reino. Desta forma, 

as colônias passaram a contar com um estatuto político e 

administrativo que as aproximava das províncias do remo, com 

representantes no Parlamento. Paralelamente, o restabelecimento da 

concentração de poder dos governadores, acompanhado de reforços 

militares, ajudou a consolidar o poder português. 

Poder-se-ia supor que o mito do Eldorado (a crença nas 

inexauríveis riquezas) daria força a uma corrente contrária ao 

comércio negreiro, se não no plano ético, ao menos no dos 

interesses, atendendo à necessidade da mão-de-obra que tal 

exploração supunha, mas a atividade escravista era rendosa e 

perduraria ainda por um bom tempo. 

Tentava-se promover a colonização branca, de modo a 

estancar a imigração para o Brasil, dando impulso à economia de 

ultramar, e, dessa forma, reforçar a economia portuguesa. Com a 

abolição definitiva do tráfico pelo Brasil, em 1851, a exportação de 

mão-de-obra negra ficou reduzida, criando-se uma situação que 
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poderia ser favorável para o comércio lícito. Ademais, sem os 

vínculos com o Brasil, o comércio com a metrópole tornava-s~ mais 

viável. 

Em 1857 houve um ensaio de colonização militar: por meio 

do qual os militares deveriam permanecer em Angola por um período 

de quatro anos, acompanhados por suas famílias, o que seria o 

primeiro passo para implantar um sistema de civilização européia no 

interior da província, consolidar a segurança pública, difundir a 

civilização, proteger o comércio, ampliar até o sertão remoto a 

influência da autoridade portuguesa e evitar a penetração da 

Inglaterra pelo sul53
. Esta hipótese, entretanto, com o passar do 

tempo, mostrou-se improdutiva. 

Para incentivar a economia foi concedida uma pequena quota 

de capital estrangeiro que fechou o contrato de navegação regular 

entre Lisboa e Luanda, mas permaneceu ainda a idéia de que a 

colônia devia auto-sustentar-se, e esses subsídios seriam apenas um 

impulso inicial, eliminando os entraves à atividade produtiva, 

permitindo que jorrassem as riquezas prometidas pelo mito do 

Eldorado, que se conservava entre as elites. A primeira aposta foi na 

exploração mineira, mas os resultados foram decepcionantes e as 

iniciativas voltaram-se, então, para o incentivo à produção de 

algodão. 

Incidentes em Angola e sua suposta perda, noticiada com 

alarde pela imprensa portuguesa, fizeram ressurgir o mito da 

Herança Sagrada, seguido de críticas à política (protetora) de Sá da 

Bandeira em relação aos negros. Nesse período houve um breve 

53Alexandre. /n: Nova história da expansão portugMesa, p.69. 
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desaparecimento do espírito expansionista, no entanto, com o 

comércio mais favorável a Portugal, desde 1851, a ideologi_a dos 

anos 20 foi retomada com maior capacidade de intervenção - o peso 

político e ideológico do setor colonial ultrapassava seu papel 

econômico pela possibilidade de manipular os mitos sobre o 

ultramar. 

A insistência no trabalho forçado, baseada no pretenso 

caráter indolente e na inata aversão ao trabalho atribuídos ao negro, 

pressionava para que os escravos ou "libertos" fossem transferidos 

para as regiões que necessitavam de mão-de-obra, principalmente 

São Tomé e Moçâmedes. 

Essa ideologia repousava, em primeiro lugar, na negação de 

qualquer vida cultural (ou mesmo nas fórmulas mais radicais, de 

qualquer traço de humanidade) às sociedades do interior da África 

- esse sertão 'sepultado na barbárie', onde 'nem a luz da religião 

nem da civilização' penetrava, onde era 'tudo escravo dos chefes 

e das paixões selvagens'; essa 'população selvagem', em 'estado 

de embrutecimento', que não conhecia 'nenhum dever social', 

nem o 'sentimento do amor à família' ou o 'amor do próximo'. 

Libertando alguns negros deste 'mundo primitivo', a compra de 

escravos no interior - o 'resgate', na velha terminologia colonial, 

que continuava a aplicar-se - teria de ver-se, ao fim e ao cabo, 

como um acto humanitário, permitindo salvar a vida aos 

prisioneiros de guerra e aos criminosos, submetendo-os à 

influência benéfica da civilização. 54 

A ideologia escravagista já havia apontado essas mesmas 

características no índio brasileiro, o que justificou a presença: do 

negro africano nas lavouras e minas do Brasil. Afinal, na época em 

54/bidem. pp. 88-89. 
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que Angola e Brasil eram patrimônios de Portugal, nada mais 

conveniente do que usar a mão-de-obra angolana no local em que se 

extraíam os lucros da metrópole. Sem o tráfico e sem o Brasil, a 

ideologia tinha de adaptar-se às novas contingências. 

Como já ocorrera anteriormente, o nacionalismo português 

voltou a manifestar-se ligado à questão da escravatura, pois a 

transferência de escravos por via marítima esbarrava no Tratado 

anglo-português de 1842, considerado uma ingerência da Inglaterra, 

que feria a soberania portuguesa. 

No final dos anos sessenta, um ex-negreiro e então deputado 

por Angola bem relacionado nos meios mercantis, tanto na colônia 

como na metrópole, apontava as colônias como a causa da ruína do 

império. Sugeria então que se vendesse Moçambique, Guiné e Timor, 

por improdutivos e onerosos, e investisse nas colônias mais 

rentáveis, Angola e São Tomé. Esse ponto de vista foi acolhido com 

grande repercussão na imprensa, provocando a erosão da Herança 

Sagrada e do Eldorado, que demorava em se cumprir. 

Esses mitos, entretanto, estavam ainda disponíveis para 

serem utilizados ao sabor dos interesses, e a notícia, em 1869, da 

descoberta de jazidas em Moçambique, juntamente com o 

crescimento do comércio em Angola, confirmaram que, além de se 

auto-sustentarem, as colônias também seriam lucrativas. A imprensa 

fez o seu papel de espalhar a notícia de um novo Brasil em Angola e 

o império sentiu renascer a esperança de opulência, e, com ela, de

recuperação do orgulho e do respeito nacionais. 
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Mas os mitos ressurgiam nesse momento, revestidos da 

consciência da necessidade de inserir as colônias no mundo eu~opeu. 

Assim, as inovações no projeto colonial se refletiam ainda como 

mecanismo de autodefesa frente ao interesse que as potências 

européias começavam a demonstrar pela África. 

A manutenção do escrav1smo e a política isolacionista não 

eram compatíveis com o Estado moderno que Portugal pretendia ser 

para equiparar-se aos outros países europeus, e a inevitável 

comparação com os vizinhos do norte, mais desenvolvidos técnica e 

economicamente, deixava Portugal numa indiscutível situação de 

inferioridade, que o levou a buscar caminhos regeneradores. 

As iniciativas reformistas tinham como porta-voz Andrade 

Corvo - que ocupava a pasta dos Negócios Estrangeiros, além de 

exercer o cargo de Ministro da Marinha e Ultramar, na década de 

setenta, como podemos perceber pelo conteúdo de Estudos: 

55/de.,,,, p. 103. 

( ... ) fechar-nos em casa; fecharmos os portos com exclusivos, 

privilégios, monopólios; deixar cobertos de mato e intransitáveis 

os caminhos; não fazer nada produtivo por errada economia; 

considerar o isolamento como uma força e os caminhos-de-ferro 

como uma fraqueza; cerrar os olhos à luz para · não ver para que 

não nos vejam; não fazer nada em benefício da civilização e da 

humanidade e querer que os outros nos respeitem; ocupar vastas 

regiões do mundo sem querer aceitar francamente a 

responsabilidade que pesa sobre nós; tais são os erros que a cada 

instante perturbam a razão e enfraquecem as faculdades físicas e 

morais do nosso país. 55 
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A nova política visava ao estreitamento das relações com a 

Inglaterra, num acordo de "reciprocidade de interesses", desqe que 

fossem removidos os entraves para o comércio com as colônias e 

fosse abolido o tráfico. Mas a instalação do trabalho livre ainda 

estava fora de propósito, com as mesmas alegações negativas sobre o 

caráter do negro, que necessitava de tutela e lembrava a missão 

civilizadora dos colonizadores - embora a manutenção do regime de 

escravidão fosse , perante a comunidade externa, como uma nódoa no 

_império:- ----

Com todas as evidências apontadas pela História, os acordos 

com a Inglaterra sempre resultaram no refreamento das ambições 

portuguesas, e, após ·a intervenção inglesa na região do Congo, que 

limitava a área de soberania portuguesa, surgiu um novo mito, o da 

Espoliação. 
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III. A FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES 

(. . .) este famoso e velho 'eu ', para 
dizê-lo com suavidade, é somente 
um suposto, uma afirmação; sobre 
tudo, não é uma certeza imediata. 

Friedrich Nietzsche 

A terra natal, durante muitos séculos, foi a principal 

referência do homem, em relação ao espaço físico, contrapondo-se à 

imensidão que o rodeava. A ocupação dos "vazios" foi empreendida 

pelas civilizações antigas sob a forma de domínio imperial, baseada 

na idéia de posse, mas, com o advento das grandes navegações, e a 

conseqüente expansão do comércio na Idade Moderna, o espaço 

físico foi relativizado em função do econômico - a ocupação do 

território tinha por finalidade o controle das riquezas ali produzidas. 

Seguindo esse processo, a Revolução Industrial marcou uma nova 

concepção de divisão e organização do mundo, como resultado da 

industrialização. 

Desde o final do século XVIII, assistimos à constituição de 

nações independentes, soberanas em suas fronteiras , conhecidas 

como Nações-estados, por ser o Estado o representante da 

organização espacial, econômica, política e social, perante a 

comunidade externa. 

O sentimento de identificação com determinado grupo social 

em razão dos costumes, língua, crenças antecede o conceito de 
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Nação, mas todos esses elementos, em conjunto, contribuem para que 

ela se concretize. 

Benedict Anderson, em um estudo antropológico, entende a 

nação moderna como uma concepção coletiva, geralmente sentida 

(ou pelo menos opera como se o fora) uma "comunidade política 

imaginada como implicitamente limitada e soberana"56
, imaginada 

como limitada porque, por maior que seja, possui fronteiras finitas, 

ainda que elásticas. Embora seus habitantes jamais cheguem a 

conhecer-se em sua totalidade, têm . presente a idéia de comunhão 

entre si, já que se impõe aos indivíduos a necessidade de definir-se 

como pertencentes a uma dessas "comunidades". Assim, somos nossa 

origem nacional, independentemente de acreditar-se ou não na 

Nação. Haja vista que se exige hoje, ao cruzar as fronteiras, o 

passaporte, como documento que certifica nossa "identidade 

nacional". 

Em Nação e Consciência Nacional, Anderson estabelece a 

tese de que as condições que tornam possível a elaboração de uma 

comunidade nacional incidem em um caráter acidental, deixando 

patente uma concepção de Nação em paralelo menos com ideologias 

políticas conscientemente aceitas do que com os sistemas culturais 

mais abrangentes que a antecedem, a partir dos quais, "bem como 

contra os quais", passam a existir -

A mágica do nacionalismo consiste em transformar o acaso em 

destino. Podemos dizer, com Debray, " Sim, é inteiramente 

56Anderson, 1989, p. 14. 
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acidental que eu tenha nascido francês; mas afinal de contas a 

França é eterna. "57 
-

já que, em síntese, nação e nacionalismo, como construtos culturais -

"comunidades imaginadas" -, são mais propriamente produtos da 

relação entre a fatalidade da heterogeneidade de línguas humanas e a 

ascensão dos meios de massa no âmbito do capitalismo. 

Podemos resumir as conclusões que se podem tirar da exposição 

até este ponto, dizendo que a convergência do capitalismo e da 

tecnologia da imprensa sobre a diversidade fatal das línguas 

humanas criou a possibilidade de uma nova forma de comunidade 

imaginada que, em sua morfologia básica, prepara o cenário para 

- d 58 a naçao mo erna. 

Para José Mattoso59
, a língua também pode ser um fator 

relevante para a definição da identidade nacional, mas não se pode 

afirmar que tenha importância decisiva na defesa dos limites 

nacionais, muitas vezes, artificiais e delineados de acordo não com 

as populações neles inseridas mas com os interesses do poder 

instituído. No caso do Português, Mattoso aponta certa coincidência 

entre as fronteiras políticas e as lingüísticas; no entanto, adverte que 

o mesmo não ocorre em países como a Bélgica, a Suíça ou a 

Espanha, que mantêm uma identidade nacional mas falam várias 

línguas. Assim, questiona se a aparente coincidência do Português 

com . o território nacional é um fator de identidade ou uma 

conseqüência do fator político. 

51/dem, p. 20. 
58/bidem, p. 56. 
59Mattoso, 1998. 
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Também se pode suscitar esta questão observando o mapa do 

continente africano: as fronteiras de grande parte dos países foram 

praticamente traçadas à régua. Observemos o caso de Angola 

Botsuwana, Egito, Líbia Namíbia, Quênia, Somália, Sudão etc. 

Segundo Mattoso, para que haja uma identidade nacional há 

necessidade de um suporte objetivo, que pressupõe algumas 

condições, como a expressão política por meio de alguma forma de 

Estado, um território determinado (mesmo que as fronteiras variem 

ao longo dos tempos), e a continuidade da autonomia política de seu 

âmbito territorial durante um período de tempo considerável. Quanto 

à solidificação da identidade nacional, essa teoria atribui uma 

importância fundamental à duração da autonomia e à continuidade do 

território, como bases de um poder instituído, como elementos 

capazes de configurar um sentido concreto de espaço reconhecível, 

de referência tisica. 

Como é evidente, a duração da autonomia política e a 

continuidade do território são factores importantes para a solidez 

e o aprofundamento da identidade nacional. Não admira, por isso, 

que, no caso português, se tenha atribuído tanta importância ao 

facto de as fronteiras nacionais se haverem mantido praticamente 

idênticas desde l 297. 60 

Ademais, o território é decisivo na representação do próprio 

indivíduo, assumindo-se como um elemento prévio à própria 

comunicação entre os membros de uma comunidade, entre os 

indivíduos e os grupos sociais, de modo que apoiado no suporte 

político e legal propiciado pelo Estado-nação, não apaga as 

diferenças, mas opera numa lógica de relativização e subordinação 

60/dem, p. 7. 
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das mesmas. Precisando os termos ao negociar os limites que 

separam os incluídos ('nós'~) dos excluídos ( os outros"), fixa essa 

diferença simbólica em termos absolutos, como a mais importante e, 

portanto, irredutível. 

Este esforço para a transformação imaginária dos limites 

externos do Estado-nação em limites interiores não pode ser 

dissociado do esforço para a afirmação de uma "identidade singular" 

no âmbito internacional, no sentido de projetar e proteger uma 

personalidade coletiva interior. A este respeito, Boaventura de Sousa 

Santos intervém afirmando a duplicidade do papel do Estado: se Hpor 

um lado, diferencia a cultura do território nacional face ao exterior; 

por outro lado promove a homogeneidade cultural no interior do 

território nacional"61
• Assim, segundo sua análise da cultura 

portuguesa, o fato de o Estado português não ter levado a cabo 

nenhuma das duas funções - "diferenciação face ao exterior e 

homogeneização interna" - tem como conseqüência um déficit de 

identidade pela diferenciação: 

( ... ) isso significa que, enquanto identidade nacional, Portugal 

nunca foi semelhante às identificações culturais positivas que 

eram as culturas europeias, nem foi nunca suficientemente 

diferente das identificações negativas que eram, desde o século 

XV, os outros, os não europeus. ( .. . ) Este défice de diferenciação 

e de identificação, se, por um lado, criou um vazio substantivo, 

por outro, consolidou uma forma cultural muito específica, a 

fronteira ou zona fronteiriça .62 

61Santos, 1999, p. 151. 
62/dem, pp. 151-152. 
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Assim, define a zona fronteiriça como um intervalo híbrido 

no qual os pontos de contacto são pulverizados e ord~nados 

conforme 'micro-hierarquias pouco susceptíveis de globalização". 

Aqui a noção de fronteira assume uma conotação oswaldiana 

antropofágica como marco mais de um cosmopolitismo e expansão 

devoradora do que de delimitação. 

Para as culturas dotadas de fortes centros, as fronteiras são pouco 

visíveis, e isso é a causa do seu provincianismo. Ao contrário, o 

acentrismo da cultura portuguesa é o outro lado do seu 

cosmopolitismo, um universalismo sem universo feito da 

multiplicação infinita dos localismos. Tanto o centro como a 

periferia têm sido impostos de fora à cultura portuguesa. Durante 

séculos a cultura portuguesa sentiu-se num centro apenas porque 

tinha uma periferia (as suas colônias). Hoje, sente-se na periferia 

apenas porque lhe é imposto ou recomendado um centro (a 

Europa). Para uma cultura que verdadeiramente nunca coube num 

espaço único, as identificações culturais que daí derivam tendem 

a autocanibalizar-se.63 

O crítico indo-britânico Homi K. Bhabha parte da defesa das 

minorias culturais presentes no interior do Estado-nação. Em seus 

escritos sobre o discurso pós-colonial, destaca o hibridismo do 

espaço fronteiriço, rico em fendas, contradições e identidades em 

conflito, uma vez que, como momento liminar de identificação que 

evita a semelhança, produz uma estratégia subversiva que "negocia 

sua própria autoridade através de um processo de descosedura 

iterativa e religação insurgente, incomensurável". Em Edward W. 

Said64 encontramos a mesma idéia de hibridismo nas culturas 

nacionais, concebidas como formas narrativas da expressão cultural, 

63/biú1'1, pp. 153. 
6'gaicl. Cultura e Imperialismo, Companhia....das Letras, s/d. 
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mas que contêm elementos alienígenas que as tomam adversas à 

narrativa una e homogênea da ação· a reflexão abre espaço às _vozes 

dissonantes no contexto do discurso nacional. 

Crítico do nacionalismo excludente e dos conceitos 

identitários da cultura Edward Said afirma que não é certo que as 

identidades durem para sempre, já que a dinâmica da história mostra 

constantes evoluções, para acrescentar que das convicções de grupos 

que se pretendem os autênticos representantes de uma identidade ou 

da história de um povo surgem o fundamentalismo e uma total falta 

de compreensão pelos demais. 

( ... ) O nacionalismo é uma declaração de pertencer a um lugar a 

um povo a uma herança cultural. ( ... ) Com efeito a interação 

entre nacionalismo e exílio é como a dialética hegeliana do 

senhor e do escravo opostos que informam e constituem um ao 

outro. Em seus primeiros estágios todos os nacionalismos se 

desenvolvem a partir de uma situação de separação. As lutas pela 

independência dos Estados Unidos, pela unificação da Alemanha 

e da Itália, pela libertação da Argélia foram grupos nacionais 

separados - exilados - daquilo que consideravam seu modo de 

viver legítimo. O nacionalismo triunfante justifica então, tanto 

retrospectiva como prospectivamente, uma história amarrada de 

modo seletivo numa forma narrativa: todos os nacionalismos têm 

seus pais fundadores seus textos básicos quase religiosos uma 

retórica do penencer marcos históricos e geográficos inimigos e 

heróis oficiais.65 

Isso em aproximação com o nosso objeto de estudo também 

ilustra o fato de o gérmen da tomada da consciência em Angola ter 

nascido em Portugal precisamente na Casa dos Estudantes do 

65/dem, p. 49. 
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Império. A partir do distanciamento proporcionado pelo exílio seus 

expoentes trata am do questionamento de identidade negaQdo os 

valores até então propostos e lançando marcadamente um novo 

discurso nacional independente veiculado em uma inusitada 

literatura de resistência que pela diferença tentaria consolidar as 

bases para a formação da imagem do novo homem angolano. 

Esse distanciamento - como potenciação da dialética entre 

interno e externo nós e os outros - condiciona o empenho político (e 

literário) no processo de formação de uma nova identidade nacional 

dada a auto) consciência que emerge não apenas por sua implicação 

na discussão das fronteiras que a diferenciam e qualific~ senão 

também por implicar um deslocamento de ponto de vista, ou seja, 

uma mudança do enfoque do olhar para fora a olhar-se de fora. 

79 



1. Portugal 

O povo português é essencialmente 
cosmopolita. Nunca um verdadeiro 
português foi português, foi sempre 
tudo. Ora ser tudo em um indivíduo 
é ser tudo; ser tudo em uma 
colectividade é cada um dos 
indivíduos não ser nada. 

Fernando Pessoa 

Dentro das características apontadas anteriormente acerca da 

formação da identidade nacional, embora Portugal tenha sofrido uma 

descontinuidade de poder político, mantém as mesmas fronteiras 

desde 1297, o que lhe dá o status de país mais velho da Europa. D. 

Afonso Henriques. que assumiu o governo do Condado no século 

anterior, construiu em tomo de si uma imagem idealizada de reis 

imbatíveis nas guerras e, ao constituir uma dinastia desvinculada dos 

outros reinos ibéricos, passou a noção de que a continuidade do 

poder é uma garantia de segurança para os seus súditos. Os sinais 

concretos de autonomia evidenciaram-se na ostentação do escudo de 

armas real, na bandeira e na moeda. 

De acordo com José Mattoso66
, reino, naturalidade, fronteira, 

sucessão régia e poder absoluto do rei são noções que se formaram 

na Idade Média e que, provavelmente, exerceram maior influência na 

formação das identidades nacionais. 

66 Mattoso, 1998, p. 23 . 
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No momento em que Portugal, desmembrado dos outros 

reinos da península ibérica, constitui-se como um território à p~rte, a 

primeira referência que temos é a da figura do rei. Assim, o primeiro 

conceito de ser português começou por ser vassalo do rei de 

Portugal. A partir da noção reino, 

Podemos sublinhar a relação do seu sentido com o da identidade 

nacional , ao verificar que a fórmula usada na chancelaria régia 

portuguesa para designar o rei foi até o fim do reinado de Sancho 

1 a de rex portuga/ensium, rei dos portugueses, mas que com 

Afonso II (1211-1223) passou a ser rex Portugaliae ou 

Portugalensis, isto é, de Portugal ou rei portucalense. Esta 

alteração ( ... ) parece significar que na cúria régia passou a ser 

natural considerar o reino não apenas como um conjunto de 

pessoas dependentes do mesmo rei, mas também como um 
• • • • ' • 67 orgamsmo com a sua propna cons1stenc1a. 

A gênese de um sentimento embrionário de identidade surgiu 

no episódio da "Reconquista" (718) da península ibérica, ocupada 

pelos mouros, quando o rei de Portugal atuou como chefe dos seus 

vassalos na luta contra o Islão, defendendo-os da ameaça dos 

invasores e, sobretudo, como conquistador: 

61/dem, p. 24. 
68Saraiva, p. 41. 

A ocupação das terras conquistadas fazia-se com um cerimonial: 

cum cornu et a/bende de rege, isto é, com o toque de trombetas e 

a bandeira real desfraldada. Esta solenidade não tem razão de ser 

num deserto e não devia também ser uma formalidade inútil. Era 

a exteriorização de uma implantação de domínio ao mesmo tempo 

religioso, político e social: do Evangelho contra o Corão. do 

Novo E!;tado neocristão contra o jugo sarraceno ( ... )68 
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Um segundo momento propício para a evolução de um 

sentimento de identidade entre os portugueses deu-se a pa~ir das 

Grandes Navegações. Até então, as referências espaciais eram 

limitadas e a noção de inclusão era feita dentro de um contexto 

interno, que opunha os habitantes de determinada região ao de outra, 

o povo ao clero, o clero à nobreza. Mas no momento em que pessoas 

dos vários estamentos sociais tomaram conhecimento de outros 

povos, culturas e religiões, perceberam que eles, portugueses, eram 

iguais - os outros eram diferentes. 

Embora não se possa ainda falar, nesse momento, em 

identidade nacional, um outro elemento veio contribuir para que ela 

fosse se insinuando: o impacto de Os Lusíadas, como a epopéia de 

todo o povo português e não a história dos seus reis, como a 

memória imposta no período de Afonso Henriques. Ironicamente, ela 

foi publicada pouco antes de Portugal perder a sua autonomia, como 

veremos a segmr. 

O trono português sem herdeiro em 1578 fez com que 

Portugal fosse incorporado ao reino espanhol entre 1580 e 164069
• 

No início da unificação dos dois países foram respeitados todos os 

direitos portugueses e Portugal manteve uma relativa autonomia. 

Mas nem sempre foi assim. A mudança da política espanhola 

orientava para uma completa união peninsular, abolindo o estado de 

semi-independência estabelecido no começo da anexação do Estado 

português ao espanhol. 

69Somente em 1668, com o Tratado de Paz entre Afonso VI e Carlos II da Espanha, 
Portugal retoma suas fronteiras definidas em 1297 pelo Tratado de Alcanizes, celebrado 
entre D. Dinis e D. Fernando IV de Castela. 
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Mesmo havendo movimentos de resistência contra o domínio 

espanhol e que eles se apresentassem frac.os e desorganizados,. o que 

se verificou foi uma expressiva adesão e, por não haver uma 

autoridade política vinculada aos cidadãos nacionais, o período da 

dominação espanhola, se prolongado, poderia diluir o sentimento de 

identidade que estava se consolidando. A "Restauração" do trono 

devolveu a autonomia a Portugal e evidenciou que os portugueses 

não tinham laços comuns com os espanhóis. 

As guerras subseqüentes, como a invasão francesa e as 

constantes ameaças da Inglaterra, mostraram aos portugueses que 

existiam outros perigos além dos vizinhos de fronteira e, nesse 

período, surgiram as primeiras manifestações de resistência popular 

espontânea, que se pode atribuir, de um caráter nacional. 

Ainda que paradoxal, a primeira grande manifestação de 

identidade nacional surgiu no século XIX, justamente quando 

começaram a se anunciar os primeiros sinais da decadência 

portuguesa. No século XIX, Portugal assistiu a independência do 

Brasil e estava aos poucos perdendo seus domínios na África, por 

intervenção da Inglaterra, que derrubava os planos de Portugal de 

estender seu império do Índico ao Atlântico, unindo Moçambique a 

Angola, no que ficou conhecido como o Mapa Cor de Rosa. Freadas 

as pretensões portuguesas através do Ultimato70
, a notícia causou tal 

repercussão, que Eça de Queirós, que se encontrava no Consulado 

em Paris, escreveu a Oliveira Martins: 

7°''Na manhã de 11 de janeiro de 1890, uma nota inglesa exigiu do Governo de Lisboa 
que, até a tarde desse dia, mandasse retirar as tropas que se encontravam no vale do 
Chire. Um cruzador esperava a resposta. O__Govemo cedeu". ln: Saraiva, p. 343. 
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Não estou certo do que deva pensar desse renascimento do 

patriotismo esses gritos esses crepes sobre a face de Camões 

( ... ) esse ressurgir de uma idéia colectiva toda essa barafunda 

sentimental e erbosa em que o estudante do liceu e o negociante 

de retalho me parecem tomar de repente o comando do velho 

galeão português ( ... ) Nunca, creio eu, houve antes deste, um 

momento em que o Portugal moderno estivesse tão acordado e tão 

atento ( ... )71 

Frente ao Ultimatum", a identidade nacional ultrapassou a 

população burguesa e letrada e surgiu como uma reação patriótica e 

nacionalista quando os governantes dirigem-se não só aos 

interlocutores convencionais mas também à população, num apelo 

cívico. Para conseguir os efeitos patrióticos recorreu-se à noção de 

Pátria. A soberania contestada não era apenas uma afronta ao rei, ela 

agora se estendia a todos os cidadãos - num movimento inverso ao 

que aconteceu com Os Lusíadas - que se identificavam com a nação 

portuguesa. A pátria que seria doravante invocada por todos os 

governantes, do Liberalismo ao Salazarismo. 

Vale lembrar que o hino nacional português que vigora até 

hoje foi composto como uma resposta ao Ultimatum. Em seus 

primeiros versos há a evocação do passado mítico que deve ser 

recuperado pela memória •a Nação valente e imortal" é conclamada 

a levantar de novo 'o esplendor de Portugal". 

Isolando os movimentos messiânicos que significaram um 

atraso no pensamento português mas que ainda perduram em maior 

ou menor grau Mattoso ressalta que a idéia de ' decadência" veio a 

se tomar uma verdadeira obsessão na história portuguesa e enumera 

11/dem, pp. 333-334. 
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as várias interpretações para a sua origem, reiterando ou 

acrescentando algumas àquelas já apresentadas por VaJentim 

Alexandre, como já vimos, anteriormente: 

( ... ) a corrupção moral trazida pelas nquezas do oriente, a 

degenerescência dos reis portugueses. a cobiça da aristocracia 

nobiliárquica, a ganância da Igreja católica, o obscurantismo da 

Inquisição, maquiavelismo dos jesuítas, o absolutismo 

monárquico, o conservadorismo miguelista, sujeição à Inglaterra 

e a perda do Brasil. 72 

Comparando-se os vários momentos da história portuguesa, 

por tudo o que já fora (ou imaginava ter sido), com a situação que se 

segum, era inevitável que se instalasse um sentimento de 

inferioridade em Portugal, em relação aos países do norte da Europa. 

A questão da decadência aparece na literatura com os 

escritores da "geração de 70", que não só apontou os problemas, 

pelos quais o país estava passando, como tentou compreendê-los. 

Nesse contexto, 

O conceito romântico de espírito do povo (Volksgeist) difundiu

se então entre os intelectuais burgueses como uma espécie de 

dogma. Embora não se possa admitir facilmente que tais ideias 

fossem partilhadas pela maior parte da população, tem de se 

considerar que a sua influência foi enorme nos sectores mais 

influentes da sociedade. 73 

Mas a consciência de identidade, num aspecto mais amplo, só 

foi atingida no final do século XIX, com a difusão da escrita, da 

72Mattoso, 1998, p.17. 
13/dem, pp. 21-22. 
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imprensa, com o sistema eleitoral~ a uniformização da administração 

e maior participação da população na. vida pública. 

Benedict Anderson considera os recursos técnicos como 

forma de re(a)presentar a espécie de comunidade imaginada, dentre 

eles o jornal e o romance entram como elementos dessa composição. 

A difusão da imprensa contribuiu para a propagação de Os 

Lusíadas principalmente entre as camadas mais cultas. Por estar 

contida nessa epopéia uma força valorativa de conjunto, de povo, ela 

passou a alimentar todas as gerações acerca do destino português, 

principalmente quando passaram a acalentar o sonho de voltar a 

Portugal e implantar as instituições liberais. Estas eram defendidas 

em nome do patriotismo, embora por ser uma questão ideológica, não 

ser por isso, necessariamente compartilhada por Portugal. 

Eduardo Lourenço aponta a identificação de Portugal com Os 

Lusíadas na conjuntura em que o país vivia, sob o aspecto político e . 

cultural, como caso único no contexto europeu do século XIX, 

quando se formaram os modernos estados nacionais. Esta obra de 

Camões servia, então, como o modelo de exaltação de sentimento 

nacional que os outros povos, no período do Romantismo, buscavam 

em sua História. 

Se todos estes aspectos eram susceptíveis de impressionar os 

europeus na aurora do século XIX, ou seja, homens e povos 

confrontados com os sobressaltos da Revolução, e sobretudo do 

império, pode imaginar-se que esses mesmos acontecimentos, ao 

tocarem a pátria do poeta, tivessem suscitado em tomo da sua 

figura um intenso fervor convertendo-o desde então não só na 
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referência mítica da cultura portuguesa, mas de toda a vida 

portuguesa. 74 

O regime salazarista, mais que todos, apropriou-se da utopia 

contida na obra de Camões, a ponto de, "num discurso público, o 

governador geral de Angola designar Os Lusíadas como a "Bíblia" 

do nosso país". 

Retomando a cronologia que vínhamos seguindo, no século 

XIX as guerras liberais cindiram opiniões e expuseram oposições, 

mas estas eram internas, de caráter ideológico e não territorial. 

Banidos pelo sistema vigente, os exilados, em contato com outras 

-naçõe-s,travaram um conhecimento mais próximo com outras formas 

de todos, difundiu o ideal nacional como vínculo que unia todos os 

portugueses. 

Também Salazar, no que ele denominou '"Revolução 

Nacional", evocou todos os movimentos nacionais, embora o 

conceito de nação, como o entendemos hoje, soasse como anacrônico 

para muitos desses movimentos, que não tinham ainda essa 

configuração. Para dar consistência ao seu discurso, Salazar projetou 

para o passado uma característica que não havia nele. No entanto, 

quando não era mais oportuno, desdobrou a expressão "Revolução 

Nacional", desvinculando-a do conceito de "revolução", pelo perigo 

que a palavra trazia em seu bojo. No mais, o nacional/nacionalismo, 

adequaram-se perfeitamente a sua retórica nos subseqüentes e longos 

anos em que se manteve no poder: 

74Lourenço, 1999, p. 57. 
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Sem receio, colocamos o nacionalismo na base indestructível do 

"Estado Novo"; primeiro, porque é o mais claro imperativo da 

nossa História; segundo, porque é inestimável factor de progresso 

e elevação social; terceiro, porque somos exemplo vivo de como 

o sentimento de pátria, pela acção exercida em todos os 

continentes, serviu o interesse da humanidade. A esta tendência 

universalista poder-se-ia chamar vocação missionária, 

profundamente humana do povo português. Em todo o caso, ela 

não tem o ponto de contacto com o suspeito internacionalismo 

humanitário de hoje, que defende a eliminação de fronteiras para 

estender as suas em prejuízo das alheias. A Pátria não se 

discute . 75 

Justamente por ter permanecido tantos anos à frente do 

governo português, Salazar ainda teve tempo de se enfrentar com a 

palavra tão temida na década de vinte, no limiar da sua carreira de 

ditador, nos anos sessenta. Não que ela tivesse desaparecido, mas 

nesse momento, ela já se configurava como ação. 

"A África é para nós a justificação moral, a 'raison d'être' do 

nosso poder. Sem ela seríamos uma pequena nação. Com ela somos 

um grande país'~ 76 . Como vemos por esse editorial de O mundo 

português - ainda que datado da década de trinta - , as possessões 

portuguesas permaneciam como um importante fator de identidade 

nacional. Assim, a possibilidade iminente da perda das colônias, no 

final da década de sessenta do século XIX, motivou a exaltação do 

nacionalismo, por parte do governo português. 

Tentando manter os resquícios de um poder conquistado 

quinhentos anos antes, a ditadura empreendeu uma campanha 

75Almeida, 1979, p. 238. 
16/dem, p.226. 

88 



acirrada procurando respaldo na população a fim de manter os seus 

propósitos mas mesmo com todos os mitos acionados a opinião 

pública já estava dividida, como já pressentia Marcelo Caetano: 

A resposta portuguesa ao desafio da actual conjuntura 

internacional não pode no que toca à África deixar de consistir 

na reinvidicação de que continuem fazendo parte de Portugal as 

províncias ultramarinas, que desde há séculos nele estão 

integradas e onde vivem portugueses de várias cores, mas com 

uma só bandeira. Não devemos, porém, iludir-nos acerca das 

dificuldades desta posição. Ela exige, a um tempo, firmeza nas 

linhas essenciais da política, e agilidade nos campos económico e 

administrativo, não só para fazer reformas como para adoptar 

posições lácticas convenientes e oportunas. Mas a política que 

tem que ser firme não é apenas a ultramarina; é a metropolitana 

também. As batalhas perdem-se, muitas vezes mais por falta de 

coesão nas retaguardas que por desfalecimento das frentes. n 

Na verdade a batalha foi ganha na África mas pelos 

africanos. Não podemos subestimar o empenho dos soldados 

portugueses na Guerra Colonial, mas o desgaste das campanhas foi 

crucial no desenrolar dos acontecimentos que se seguiram, conforme 

o depoimento de Pezarat Correia, Brigadeiro do exército português, 

que participou da Guerra e teve ação destacada na derrubada do 

regime ditatorial português: 

As longas permanências no mato fomentavam os contactos entre 

os militares do quadro permanente e os milicianos, alguns com 

experiência dos meios estudantis ou laborais mais activos, 

entregando-se a noites sem fim a desabafos e reflexões sobre a 

n Marcelo Caetano, em uma conferência no Instituto de Altos Estudos Militares, 
intitulada" África e o Futuro", em l l de junho de 1960. ln: História do colonialismo 
portllguês em África, pp. 373-374. 
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realidade que os envolvia e a mentira em que estavam enredados e 

de que se viam agentes forçados ( .. . )78 

E foram as retaguardas às quais se dirigiu Marcelo Caetano 

que, quatorze anos depois, no 25 de abril de 1974, contribuíram para 

que o regime democrático se reinstalasse em Portugal, depois de 

quase meio século de opressão, e ainda para que se iniciasse o 

processo de descolonização. 

A perda das colônias foi um duro golpe que gerou uma nova 

crise identitária em Portugal, talvez maior que todas as outras, uma 

vez que os laços que se forjaram ao longo do período em que 

Portugal consolidava-se como nação e império, quando esgarçados, 

mostraram para o povo português que era o momento de repensar a 

sua identidade. 

O repensar da identidade portuguesa nos remete à literatura 

de Lobo Antunes, no segundo capítulo do seu romance As Naus, 

onde apresenta "o homem de nome Luís" em Angola, sentado em 

cima do caixão do pai. Ao retomar a Portugal (no oitavo capítulo), 

entra em Lisboa levando às costas, incomodamente, o pai - uma 

alegoria a Camões, a quem deram a responsabilidade de carregar a 

Pátria. 

Considerando-se que o país foi uma construção dos homens, e não 

da natureza e que nenhuma etnia foi privilegiada na formação, o que se 

sobrepôs a elas foi a entidade política que, entre outros fatores, manteve a 

mesma língua em todo o território e garantiu a unidade nacional. 

711Correia, 1991 , pp.53-54. 
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2. Angola 

Os estados africanos não foram criados a partir de uma Nação 

ou do desenvolvimento gradual da convivência de duas ou mais 

nações, como ocorreu na Europa. "A tendência histórica natural, 

particularmente nos países europeus, foi a Nação preceder o Estado, 

que surgiria depois como organização política da nação."79 

Na África. na quase totalidade dos casos, o Estado precedeu a 

Nação, isto é, várias etnias, por vezes até mesmo vários estados pré

coloniais viram-se integrados, pelas contingências impostas pela 

Europa, num mesmo território colonial. A Partilha da África, acordo 

firmado em Berlim em 1890, consumou-se em um traçado arbitrário 

feito pelas grandes potências européias que levaram em conta apenas 

os seus interesses na África, desprezando as realidades étnicas 

geográficas e culturais da região. O Tratado de Berlim configurou-se 

num projeto imoral, cujas conseqüências ainda são evidentes nas 

nações atingidas por ele. 

19/dem, p. 15. 

As fronteiras em linhas retas traçadas a partir dos mapas na 

Conferência de Berlim dividiram vários povos fragmentando suas 

formações culturais entre mais de um território colonial e 

unificando diversas culturas dentro de um território colonial. 

Nessa operação de desfazer e refazer, desestruturar e estruturar, o 

colonizador explorou também as diferenças existentes entre os 
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povos reunidos, atiçando rivalidades e oposições entre elas no 

espírito da política de di.vidir para dominar. 80 

Não podemos ignorar que a exploração colonial comum 

forjou um sentimento de inclusão a um mesmo país, mas isso não foi 

o suficiente para criar uma consciência nacional; é possível que as 

lutas de libertação tenham sido um elemento mais marcante desse 

sentimento, principalmente nos locais em que se mostraram mais 

intensas e abrangentes. 

Num momento, apesar das diferenças agregadas no mesmo 

espaço, como forma de resistência elas foram atenuadas para fazer 

frente a um mal maior, o colonizador. 

A construção da idéia de Nação nas ex-colônias africanas de 

língua portuguesa, na maioria das vezes, só pode ser recuperada pela 

Literatura, uma vez que foram os escritores os que mais se 

empenharam nessa causa. 

Em um primeiro momento foram produzidos textos literários 

e políticos, marcados por uma ideologia de feição colonialista, 

delineados por valores e referências de Portugal. Nesses textos, os 

elementos africanos surgiam eventualmente, como complemento, 

servindo de contraponto para se enaltecer a metrópole. Sob esse 

aspecto, as Missões tiveram um papel preponderante, visto que a 

escola reforçava os símbolos portugueses. 

~unanga, 1997, p. 297. 
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As guerras liberais favoreceram em Portugal o aparecimento 

da imprensa, que levada para a colônia, foi utilizada pela popµlação 

letrada para divulgar os valores angolanos. 

Em um segundo momento já se observava o surgimento de 

uma consciência nacional, que se manifestava pela recusa da 

dominação colonial e, ainda que persistissem no texto elementos 

portugueses, a influência maior provinha do Brasil. Mas, 

paralelamente a essa produção comprometida com o ideário 

nacionalista lusitano, desenvolveu-se uma Literatura com um 

conteúdo estético-ideológico nacional, regional e nativista, na qual 

eram valorizados os ele_mentos típicos locais. 

O ideal de Nação começou a surgtr pela Literatura, 

inicialmente com mesclas de nacionalismo e nativismo e com este, 

começaram a se esboçar as primeiras imagens correspondentes a um 

sentimento de identificação com a terra sugerindo-se assim, um 

protonacionalismo. 

A pátria, representada enquanto terra de origem, vai se tornar 

um tema recorrente na poesia africana possibilitando, em alguns 

momentos, diferentes leituras que oscilam entre o nacionalismo, o 

pan-africanismo e a "negritude". 

Mas a tomada de consciência começou a ocorrer, 

efetivamente, com o movimento cultural "Vamos descobrir Angola", 

que aglutinou os jovens intelectuais da colônia numa proposta de 

reconhecimento do meio em que viviam, ao mesmo tempo em que 

negava os valores até então propostos pelo colonialismo. Daí surgiu 

a base da literatura de resistência. Segundo Carlos Serrano, 
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Sem dúvida havia uma tomada de consciência por esse pequeno 

grupo de intelectuais em relação à cultura hegemônica do poder 

colonial; todavia, não existia um programa político definido e 

sólido, apesar de, paralelamente, existirem pequenos grupos 

políticos em formação, tal como o Partido Comunista Angolano, 

onde se tentava forjar a consciência do referido grupo de 

intelectuais. 81 

Entre 1960 e 1965 em Portugal, na Casa dos Estudantes do 

Império e em Angola, na Associação dos Naturais de Angola 

(ANANGOLA) desenvolve-se uma forte atividade editorial que 

marca definitivamente a independência dos discursos nacionais, 

evidenciando um projeto literário autônomo e de uma estética da 

angolanidade, que se manifesta pelos temas e pela forma como eles 

são tratados. 

Embora as diferenças étnicas dificultem a constituição da 

angolanidade, a literatura, como projeto utópico e antecipador, 

procurará forjar a imagem do novo homem angolano, que surgirá da 

renúncia aos valores do colonizador e da reconquista da sua 

dignidade, que só será alcançada quando se libertar do jugo 

dominador. 

11Serrano, p. 120. 
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IV. LOBO ANTUNES E PEPETELA 

1. Autobiografias, memórias ... 

Cante-se o que se cante, escreva-se 
o que se escreva: (os que 
participaram da guerra) eles 
depõem. 

Amândio César 

Os dois autores aqui enfocados têm, em suas vidas, um 

percurso geográfico que se inverte: Pepetela saiu de Angola para 

estudar em Portugal; Lobo Antunes saiu de Portugal para fazer a 

guerra em Angola. Cada qual retornou a seu país de origem, mas o 

episódio comum que vivenciaram - a guerra (e as conseqüências para 

os seus países) - em campos adversários, aproxima-os no conteúdo 

de suas narrativas. Aliás, foi essa experiência que contribuiu para 

levá-los a outro campo: o da Literatura. 

Diante deste quadro, não podemos furtar-nos a abordar, ainda 

que brevemente, a questão que já gerou polêmica sob a ótica da 

crítica, acerca da influência da vida dos autores nas suas produções · 

literárias. 

A autobiografia, enquanto contribuição crítica, foi banida 

pelos teóricos do estruturalismo, de forma a dar realce ao aspecto 

analítico do texto. É certo que é arriscado elaborar conceitos a partir 
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de situações evocadas na matéria escrita sem (aparentemente) outro 

objetivo que não o literário e isto se torna mais complicado quando 

identificamos, com maior ou menor facil idade, a entidade civil por 

detrás da entidade autoral, principalmente quando esta se deixa 

entrever ou até faz questão de se mostrar claramente. 

Seja como for, o problema que a autobiografia antes de mais 

coloca é o de que, na literatura, a subjectividade da escrita 

acarreta, de forma mais ou menos evidenciada ou mais ou menos 

subtil, a projecção de uma circunstância efectiva directa, 

transformada, reelaborada ou contrastiva, que de algum modo 

aponta para o autor.82 

Memória de Elefante, Os Cus de Judas e Conhecimento do 

Inferno , os três primeiros romances publicados de Lobo Antunes, 

têm narradores que, fazendo uso da memória para a elaboração do 

discurso efabulativo, fazem remissão ao autor empírico, que 

transparece em constantes pormenores autobiográficos, como o 

próprio autor confessa: "Por outro lado, sou o personagem que está 

por detrás. É como quando se escreve uma biografia"83
; acreditando 

que, ao imitar a vida, a arte adquire maior verossimilhança. 

Os pormenores autobiográficos podem ser observados 

principalmente pelas referências ao médico psiquiatra do Hospital 

Miguel Bombarda (onde Lobo Antunes trabalhou), à guerra da qual 

participou em Angola - "A guerra há de tomá-lo um homem" (a 

mesma frase pronunciada pelo narrador em Os Cus de Judas, era 

também, literalmente, uma manifestação da família do autor)84
, e 

ainda as muitas referências à esposa, às filhas e situações vividas na 

82Seixo, 2002, p. 475. 
83Blanco, 2002, p. 112. 
14Seixo, 2002, p. 482. 
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infância e juventude, num prodigioso processo em que as memórias 

do autor e do narrador se confundem. 

Embora alguns dos elementos apontados acima não 

desapareçam totalmente nas produções subseqüentes, um deles avulta 

com maior impacto em quatro obras - a questão colonial. Os Cus do 

Judas, Fado Alexandrino, As Naus e O Esplendor de Portugal 

apontam, em diferentes escalas, os horrores da guerra, a crise de 

Portugal após o 25 de abril e o problema dos retornados. Os demais 

romances, se não abordam diretamente os conflitos da guerra 

colonial, em algum momento deixam entrever esse episódio. 

No conteúdo das narrativas de Pepetela, a guerra, por seus 

motivos e conseqüências, também tem seu espaço privilegiado, 

começando por As Aventuras de Ngunga. Mayombe, escrito na base 

guerrilheira de onde retira o título do romance, desmistifica a figura 

do herói guerrilheiro; as personagens, fictícias, aglutinam 

características de companheiros (e suas) que conviveram com ele 

nesse período. Yaka, onde - ao lado de pesquisa histórica -

encontram-se registros da memória do autor e A Geração da Utopia, 

em que ele se anuncia no primeiro parágrafo "e depois deste 

parêntesis ( ... ) esconde-se definitiva e prudentemente o autor", mas 

que não se ausentará de todo, uma vez que quase todo o cenário 

deste seu romance - "A Casa", "A Chana", e a Angola pós

independência em "O Templo" - foi o palco em que o escritor 

vivenciou muitas das peripécias, reconstituídas pelas suas 

personagens. 

Muitas são as questões que os livros de Pepetela colocam e elas 

surgem sempre dessa atitude lutadora que o escritor herdou do 
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tempo do maquis, e que provavelmente viveu já no interior do 

próprio poder: assim o trilho é também potencialmente 

autobiográfico ao condenar e descrever os usos e abusos do poder 

político, as expectativas lucidamente desencantadas da vivência 

pós-independência. 85 

Assim, torna-se relevante apontar essa vivência 

(principalmente na guerra) que forneceu, direta ou indiretamente, 

matéria-prima para a maior parte da produção dos dois autores. 

Todos os romances de Lobo Antunes têm Portugal e/ou a 

África colonial portuguesa como cenário e a maioria aborda temas, 

intercalados com reminiscências do passado - seu e/ou de Portugal -

onde vem à tona a questão colonial. 

Não se trata aqui de qualquer tentativa reducionista das obras 

dos autores, ou, no caso de Lobo Antunes, ratificar o rótulo que lhe 

foi aplicado nas suas produções iniciais (de escritor da guerra 

colonial), mas evidenciar esses aspectos que são recorrentes e 

enfáticos em seus romances. 

Ainda que nos livros de Lobo Antunes não sejam importantes as 

histórias que conta ( ... ) encontra-se sempre um substrato 

autobiográfico em que se assenta a sua prodigiosa arquitetura 

verbal. ( ... ) Toda a obra do escritor português está edificada sobre 

a memória e as vivências pessoais. 86 

Segundo Walter Benjamin87
, "A experiência que passa de 

pessoa para pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores". 

Pepetela e Lobo Antunes não se eximiram disso: são escritores que 

8
' ln: Jornal de letras, artes e ideias. N. 693, de 7 a 20 de maio de 1997, p. l O. 
~lanco, 2002, p. 63 . 
87Benjamin, p. 198. 
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alimentam grande parte das suas narrativas ficcionais de fatos reais, 

sentidos, observados ou experimentados: 'Não há dúvida qut? tudo 

nos afeta e as experiências tão radicais ainda mais"88
, diz Lobo 

Antunes, coincidindo com Pepetela: 

( ... ) acho que o meio social me marcou profundamente. Esta foi 

uma opção que foi posta sem eu nunca me ter posto a questão 

sobre a opção. Eu só podia dar no que dei - ser nacionalista antes 

de ir para Portugal. "89 

O que vem a confirmar o que já depreendemos através da sua 

obra. Por outro lado, Lobo Antunes acredita que sua posição à 

esquerda, politicamente vem do fato de pertencer a um ramo 

progressista da família e ainda por ter morado em Benfica - bairro de 

Lisboa - ilhado em meio a uma vizinhança pobre. Sobre a 

experiência da guerra, que marca a sua literatura, acrescenta: "( ... ) 

ninguém aguentava já naquela vida errante, no mato, sem 

alimentação ... não era de estranhar que eu escrevesse sobre isso. "90 

Podemos considerar ainda a possibilidade de leitura das obras 

desses autores como sócio-textos, ou seja, "textos cuja significação é 

simultaneamente trabalhada de uma perspectiva ficcional e de uma 

perspectiva que integra as dimensões socioculturais. "91 

( ... ) o sociotexto dos romances de Lobo Antunes parte sempre de 

uma singularidade de percepção que podemos exemplificar ainda 

em outras direções: a dominância exercida pela infincia, 

biograficamente localizável e consentânea com declarações 

11Blanco, 2002, p. 117. 
"Laban, 1991, p. 783 . 
90/n: Jornal de letras, artes e ideias. Janeiro, 1982. 
91Seixo, 2002, p. 480. 
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confessionais várias, a tutela que sobre as personagens exerce a 

casa paterna ( ... )92 

O fato é que, tanto a obra de Pepetela quanto a de Lobo 

Antunes refletem o encontro de dois povos com uma problemática 

em comum - a crise de identidade por que passam seus países. 

Dentro da mesma temática selecionam, da experiência vivida, 

o conteúdo da matéria a ser narrada, como expõe Claudio Guillén93
: 

Muchas veces el tema es lo que ayuda ai escritor a encararse con 

la superabundancia y profusión de lo vivido, marcando una línea 

entre la experiencia y la poesía. Tema que en la práctica se vuelve 

sinónimo de "tema significativo" y sobre todo de "tema 

estructurador", o "tema incitador". EI elemento temático, como 

elemento formal ( ... ), desempena así una función utilitaria, la de 

propiciar una escritura y una lectura literarias. 94 

No entanto, divergem na forma de abordagem desse tema. 

Enquanto Pepetela constrói seus textos de forma quase didática, 

recuperando o passado, a História, muitas vezes com o auxílio da 

memória com a finalidade de preencher um espaço deixado pelo 

colonizador, Lobo Antunes recupera a História para desmontá-la, do 

mesmo modo que arquiteta sua literatura. O processo de 

descolonização de Angola, que ele, involuntariamente combateu, 

reflete-se na sua escrita esfiapada, estilhaçada. É como se ao tratar 

esses temas estivesse fazendo uma catarse, tentando exorcizar o 

passado português. 

92/dem, p.482. 
93Guillén, 1985. 
94/dem, p. 249. 
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As duas narrativas estão vinculadas a autores empíricos e 

perpassadas por suas visões de mundo. na busca de resposta~ para 

questões suscitadas pelo contexto em que se inserem as produções. 

Assim, temos marcada nos textos a subjetividade dos produtores, o 

que possibilitará leituras diferentes para o mesmo acontecimento. 

Embora não esperemos que a questão da identidade, por 

ampla e complexa, resolva-se totalmente na análise das obras dos 

dois autores, a utilização da memória para resgatar o passado é um 

recurso plausível para a busca de sua formulação, na medida em que 

faz emergir questões sobre o perfil das nações, sob diferentes 

olhares. 

O doloroso processo de descolonização influenciou as 

literaturas dos dois países. Amândio César, em Novos parágrafos da 

literatura u/tramarina95
, faz uma alusão à guerra como uma 

intervenção cultural e às marcas que ela deixou na literatura: "Algo 

de novo surgiu, pois, na nossa linha de conduta literária e, esse algo 

de novo, não pode ser esquecido." 

95César, 1971. 
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V. OS ROMANCES 

A palavra tem uma arte e uma ciência: 
Como ciência exprime o pensamento em 
toda a sua fidelidade e singeleza. Como 
arte, reveste a idéia de todos os relevos, de 
todas as graças e de todas as formas 
necessárias para fascinar o espírito. 

José de Alencar 

1. Da recuperação de um esplendor ... 

O hino nacional, para qualquer país, figura ao lado da 

bandeira e do escudo, como símbolo de uma identidade nacional - a 

Pátria. Com letra de Henrique Lopes Mendonça, oficial da marinha, 

membro da Academia e autor de comédias e música de Alfredo Keil, 

o hino de Portugal foi composto em janeiro de 1890, ao final da 

encenação de uma peça intitulada A Torpeza. O título era uma alusão 

à política monárquica, responsabilizada pela situação pela qual 

passavam as colônias de ultramar. 

Este fato ocorreu no mesmo mês e ano em que, como já 

vimos, a Inglaterra impedia a concretização do sonho português de 

estender seus domínios do Atlântico ao Índico, com o "Mapa cor-de

rosa". Este nome deve-se à cor com a qual estava assinalado um 

tratado entre Alemanha e Portugal em 1886, com um mapa anexo. 

Mapa igual já havia sido anexado, no mesmo ano, a uma convenção 

com os franceses, mas a idéia original vinha de três séculos antes. 
102 



Diogo Couto, ainda no século XVI, já imaginara um império 

unindo os dois oceanos. Os intelectuais ligados à Socieda_de de 

Geografia (fundada em Portugal em 187 5), dentre os quais figuravam 

alguns historiadores, retomaram o plano, em 1881 , para que se 

estabelecessem •'estações civilizadoras nos territórios sujeitos e 

adjacentes ao domínio português em África"96
. Posteriormente, o 

embaixador D. Luís da Cunha enviou o projeto para ser desenhado 

em Paris e remeteu-o ao Governo de Lisboa. 

Portugal, na condição de pioneiro em África, arrogava-se o 

direito às terras, baseando-se no mito da "Herança Sagrada", mas 

sobre as quais não tinha um domínio efetivo. Pela desembocadura do 

Rio Zaire ainda fluía o comércio clandestino de escravos, que 

anteriormente fora motivo de estremecimento nas relações 

diplomáticas entre esse país e a Inglaterra. Para conter esse fluxo, 

tropas portuguesas foram enviadas aos locais, há muito abandonados. 

França e Bélgica, em 1881 , num projeto expansionista, 

entraram em disputa pela foz do Rio Zaire, região pertencente "por 

direito" a Portugal. A Inglaterra, por sua vez, que também tinha 

interesses na área, em 1884 assinou um acordo com Portugal, que 

não chegou a ser ratificado, reconhecendo sua soberania e garantindo 

em troca o seu direito de navegação pelo rio. 

Este incidente, entre outras questões já abordadas, conduziu à 

Conferência de Berlim, em que as potências interessadas, dividiram a 

África entre si. 

~aiva, 1999, p. 344. 
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Para garantir sua quota, Portugal tentou fazer uso do Mapa 

cor-de-rosa, assentando o seu domínio também sobre o território 

compreendido entre Angola e Moçambique. Mas a Inglaterra também 

tinha o seu mapa: um plano que, cortando longitudinalmente a 

África, ia "do Cairo ao Cabo" . 

Portugal ousou desafiar o país aliado, ao qual vinha se 

submetendo ao longo dos séculos. Com ele havia comprometido as 

riquezas oriundas das colônias, quando não as tinha pilhadas por 

seus piratas ainda no mar. Contestando o direito à Herança Sagrada, 

reclamado por Portugal, a Inglaterra respondeu que "fortalezas em 

ruínas só provam soberanias arruinadas"97
. 

Enquanto os trâmites diplomáticos seguiam o seu curso, os 

portugueses empenharam-se, partindo de Angola e Moçambique, em 

ocupar o território, hoje constituído pela Rodésia e Zâmbia. Foi 

nesse ano de 1890 que os ingleses deram o "ultimatum", colocando 

um ponto final no expansionismo português. 

Este acontecimento provocou uma reação nativista em 

Portugal, e foi neste contexto, no Teatro Alegria, em que no 

encerramento de um ~'apropósito" - uma revista política -A Torpeza, 

que se cantou pela primeira vez "levantai hoje de novo o esplendor 

de Portugal!". "A música ( ... ) ficava no ouvido, dava coragem, e o 

público saía para a rua a cantá-la"98
. Naquele momento, a proposta 

de mudança configurava-se na substituição do regime monárquico 

pela República. 

91/dem, p. 342. 
91/bidem, p. 344. 

104 



Retomando o motivo da guerra que envolveu portugueses e 

angolanos na disputa pelo mesmo território, "o esplend,or de 

Portugal", retirado do quarto verso do hino nacional português, 

justifica-se pela remissão aos tempos áureos do Império que, no 

momento tratado no romance, estava arruinando-se com a perda das 

colônias. E mais, se considerarmos que Angola era considerada "a 

jóia da coroa do império português", um dos motivos do "esplendor". 

A intertextualidade constrói-se através do hino e da História. 

Descontextualizado, o verso no título assume uma conotação que 

pode criar uma falsa ilusão acerca do conteúdo do romance e que, 

suspeitamos, não exprime o pensamento do autor. 

De acordo com Graciela Reyes, é como se o locutor, ao fazer 

uma enunciação com duplo sentido (um literal e um transliteral), 

assumisse dois papéis simultâneos em sua fala: o "'locutor ingênuo" e 

o "locutor irônico". O primeiro finge que não há duplo sentido no 

enunciado ("se faz de tonto", de acordo com a autora), enquanto o 

segundo, verdadeiro agente da fala, informa o seu segundo sentido, 

negando ou questionando (subtextualmente) a proposição do locutor 

ingênuo. Dito de outra forma, o locutor desdobra-se, criando 

personagens de si mesmo, emitindo uma fala dissonante, que possui 

uma incongruência interna; isso obriga ao ouvinte que também se 

desdobre, gerando o "ouvinte ingênuo" (que ouve a enunciação e 

entende apenas seu sentido literal) e o "ouvinte irônico" (que 

percebe a dubiedade e capta o sentido transliteral transmitido pelo 

locutor irônico). 

A aura criada pelo prestígio chega-nos pela voz dos 

antepassados "dentre as brumas da memória", vindas de um passado 
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remoto, que se atualiza pelo contexto histórico em que a nação 

portuguesa vive no tempo do romance. O tempo em que a África 

ausenta-se e traz como conseqüência o aniquilamento do império. Ao 

traçar considerações sobre o mito, Le Goff99 mostra que a memória é 

uma servidora fiel do herói, a lembrá-lo de "uma ordem divina", cujo 

esquecimento conduziria à morte. A voz dos ancestrais, recuperada 

pela memória, incita os "heróis do mar" ( ... ) "pela Pátria lutar!", para 

que se levante ';de novo" - e a expressão revitaliza a atualidade - "o 

esplendor de Portugal". 

2 .... À construção de uma utopia 

Pelo mesmo motivo, que trata da mesma guerra, os angolanos 

desejavam recuperar as terras dos seus ancestrais, por séculos em 

posse dos portugueses. Pepetela, ao denominar seu romance como A 

Geração da Utopia, vai buscar, explicitamente, não só no título, 

como também no conteúdo da obra de Thomas More, A Utopia100
, 

uma forma para · nomear a geração que participou das lutas de 

libertação nacional. 

A palavra "utopia" (u-topos , nenhum lugar - que não existe 

em lugar nenhum) foi cunhada no século XVI, por Thomas More 

(1478-1535) - também conhecido como Thomas Morus - , pensador e 

~e Goff, 1996, p. 437. 
1°'More, Thomas. A Utopia ou De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia. 
1516. 
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estadista inglês no período do reinado de Henrique VIII. Foi 

beatificado (como mártir) em 1886 pelo Papa Leão XIII e a 

latinização do seu nome justifica-se por sua canonização, em 193 5 

pela Igreja católica, a partir da qual passou a se chamar São Thomas 

Morus. · 

Vivendo na era das grandes navegações e descobertas 

marítimas, More imagina uma ilha situada, possivelmente, a oeste da 

Inglaterra, em que se construiu o Estado ideal, baseado na República 

de Platão, mas já com a visão renascentista do século XVI. A 

narrativa parte do diálogo entre o próprio Morus e Rafael Hitlodeu, 

um erudito viajante português, com quem travara conhecimento em 

missão diplomática na Antuérpia, enviado por Henrique VIII. 

Rafael, que teria viajado com Américo Vespúcio, dá-nos 

conta de um povo habitando a ilha de Utopia, em grau de civilização 

semelhante ao da Inglaterra, mas onde fora abolida a propriedade 

privada, o ócio condenado, e a divisão do trabalho feita de forma 

eqüitativa, assim como a distribuição dos bens produzidos pela 

sociedade. Por via de regra, era eximida do trabalho braçal apenas 

uma parcela da população, que se dedicava exclusivamente às 

atividades intelectuais. Os cidadãos elegiam seus representantes, 

ainda que de forma indireta, evitando um possível abuso de 

autoridade. Não havia necessidade de acumulação porque o Estado, 

democrático, garantia o bem-estar de todos: "No homem, o orgulho 

leva-o a considerar como glória e excelência o ultrapassar os outros 

em opulência supérflua e vã ostentação de bens, vícios que não 

podem existir entre os Utopianos". 
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Enquanto em Utopia não havia necessidade de se trabalhar 

mais que seis horas por dia, na Inglaterra isso era impensável, uma 

vez que o povo era obrigado a sustentar uma nobreza e um clero 

parasitários. Também é apontada a liberdade religiosa, ausente na 

ilha nativa de More, o que lhe custou a vida. 

Ele imaginava uma sociedade de iguais, antecipando, em 

parte, a solução de uma carência da população inglesa do século 

XVII, os "levellers" - artífices e pequenos proprietários - que, 

mesmo não reivindicando a igualdade econômica, pleiteavam o 

direito de participar das leis do Estado através de seus 

representantes. 

Assim, quando idealizou a ilha de Utopia, More estava 

adotando uma postura crítica em relação à estrutura econômica 

vigente no seu país e oferecendo uma alternativa plausível para 

modificar essa realidade. 

A publicação de A Utopia levou outros pensadores 

humanistas a criarem obras similares, como Campanella - A Cidade 

do Sol - ainda no século XVI, imaginando sociedades em que todos 

vivessem do seu trabalho, em igualdade de condições, sem que 

houvesse ricos nem pobres, privilegiados nem injustiçados. 

No século XVII a ação dos trabalhadores que buscaram obter 

igualdade social durante as Revoluções Inglesas correspondeu à 

procura de um modelo concreto de socialização, como por exemplo, 

as comunidades criadas por Robert Owen, onde o dinheiro não 

circulava e cada um recebia vales correspondentes ao número de 
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horas trabalhadas, com os quais faziam as trocas necessárias para a 

sua subsistência. 

As revoluções dos séculos XVIII e XIX favoreceram o 

aparecimento de novos pensadores, com novas doutrinas de reforma 

social. Elas faziam-se necessárias diante das profundas alterações na 

sociedade ocasionadas pelo surgimento da indústria, do capitalismo 

de monopólio e a criação das organizações do proletariado. Sait

Simon, Fourier Proudhon, Owen, foram os idealizadores de uma 

sociedade sem desigualdades. À doutrina criada por eles, Marx e 

Engels classificaram como 'socialismo utópico" - em contraposição 

ao socialismo científico - e, embora não lhe neguem a importância, 

remetem-lhe a seguinte crítica: 

Todavia, na confecção de seus planos, têm a convicção de 

defender antes de tudo os interesses da classe operária, porque é a 

classe mais sofredora. A classe operária só existe para eles sob 

esse aspecto de classe sofredora. ( ... ) Repelem portanto, toda 

ação revolucionária, procuram atingir seu fim por meios pacíficos 

e tentam abrir um caminho ao novo evangelho social pela força 

do exemplo, por experiências em pequena escala que, 

naturalmente fracassam. 101 

A palavra "'utopia", criada para designar um Estado ideal, 

posteriormente passou a ser utilizada para expressar um ideal de 

vida, ou ainda, esperança, porque através do projeto utópico, "o que 

ainda não é", pode "vir a ser". 

Pepetela apropria-se não só do termo como ainda de todo o 

campo semântico que ele abarca e, tomando como base o modelo de 

1º1Marx & Engels, 1963, pp. 58-59. 
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Estado proposto em A Utopia, os jovens, no momento em que 

lutavam para conquistar a independência do seu país, estavapi, no 

presente, criando condições para que se tornasse possível o sonho de 

liberdade e, com ela, as reformas sociais que poderiam transformar 

Angola.no modelo ideal de Estado. 

Como os romances O Esplendor de Portugal e A Geração da 

Utopia foram escritos depois da independência de Angola, podemos 

depreender que os dois autores tratam o mesmo objeto - Angola 

(como parte do império e "Esplendor de Portugal") e Angola 

(lutando pela independência, e a "Geração" que quis transformar em 

realidade uma "Utopia") - com diferentes olhares, o que implica 

numa negação mútua. 

O intelectual pode oferecer um relato ( ... ) de como a 

identidade, tradição e nação são construídas como entidades, 

na maior parte das vezes de forma insidiosa de oposições 

binárias que são, inevitavelmente, expressas como atitudes 

hostis ao outro. 102 

1D2gaid. 2003, p. 35. 
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3. O esplendor de Portugal 

Diante deste mundo, as nações 
européias espojam-se na opulência 
mais ostensiva, essa opulência 
européia é literalmente escandalosa 
porque foi edificada sobre o dorso de 
escravos, nutriu-se do sangue de 
escravos, procede em linha reta do solo 
e do subsolo deste muro 
subdesenvolvido. 

Frantz Fanon 

O Esplendor de Portugal, romance do escritor português 

António Lobo Antunes, mostra Angola desde a época em que ainda 

fazia parte do esplendor de Portugal até o fim do colonialismo, 

quando a ex-colônia debate-se entre guerras movidas pelos partidos 

em disputa pelo poder. 

Com uma narrativa fracionada e permeada de flashbacks, tem 

como referência cronológica o período compreendido entre 1978 e 

1995, portanto, período pós-independência, embora também se 

projete mais além dessa época, pois remete o leitor a tempos 

anteriores, à memória de um passado de fausto e grandeza, 

peculiares a um momento da história "vitoriosa" do império 

português. 

Neste intervalo determinado historicamente observar-se-á o 

rechaço dos mitos coletivos, tais como o sentimento pátrio, os 
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valores familiares e suas tradições. A partir do título, o esplendor 

prolonga-se até o ufanismo explícito na epígrafe (a primeira estrofe e 

o estribilho do hino de Portugal) e vai dialogar com a decadência -

que se evidencia na descrição de Angola devastada, em ruínas e 

tomada pelas tropas do FNLA, UNITA, cubanos, russos, 

portugueses, sul-africanos; dos massacres e desastres das guerras; da 

miséria dos musseques e as condições inumanas dos contratados nas 

senzalas na cidade de Luanda; da guerra e das atrocidades que se 

sucedem no desenrolar do romance-, desestabilizando o conceito de 

identidade entre os colonos, que não se sentiam angolanos, mas ao 

mesmo tempo não tinham mais raízes em Portugal. 

Brancos nas praças, cercados de camas e mesas, sentados em 

banquitos à espera de ninguém, cotovelos entrapados, crânios 

entrapados, cinzas de motorizada a que_ lançaram fogo, uma sede 

da FNLA a arder, o bairro da Cuca despedaçado a canhão, pilhas 

de corpos à entrada da morgue, o mestiço barbudo desatarrachou 

os faróis , puxou os limpa-vidros, arrancou com uma tesoura a 

capota de lona, um par de raparigas invejava-me o anel ( .. . ) que 

pertencia à família e o meu pai me deu antes de casar um anel 

sem pedras que se calhar lhe dizia imenso mas não valia um 

chavo, uma das raparigas a apertar-me o dedo. (p. 28) 

Lobo Antunes resgata, a um só tempo, o esplendor e a 

decadência de um Império através das memórias das personagens, 

membros de uma família de colonos em Angola. Ao descartar a 

onisciência na narrativa, não só as histórias individuais têm 

importância nesta saga, como também a forma caleidoscópic~ que 

elas estão contadas; o que suscita uma compreensão da realidade em 

seu estado bruto, simultânea, já não como um cânone apreensível 

unilateralmente, 
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Sua escritura ambígua e multifacetada em tempo e espaço 

torna-se metáfora da crise existencial de uma identidade coletiyizada 

e heterogênea - nos termos que precisamos no capítulo sobre a 

formação das identidades -, decorrente da hibridação e fusão de 

fragmentos de alteridades expressas pelas personagens, que por sua 

vez~ através do fluxo de consciência, vão configurando-se 

mutuamente no percurso narrat_ivo. Portanto, a compreensão de O 

Esplendor de Portugal depreende-se do confronto de monólogos 

interiores, onde os sentimentos, as emoções, as frustrações -

experiências individuais - emergem como categorias políticas, 

coletivizadas. 

Tendo em vista que a ambigüidade e a ironia são marcas 

freqüentes nas obras do autor e conhecendo o seu ponto de vista em 

relação à História de Portugal, as evidências apontam que é por esta 

ótica de pós-colonialidade às avessas que se toma possível uma 

leitura desta obra. 

Seguindo o pensamento de Graciela Reyes 103
, "ironia" é um 

tipo de enunciação polifônica em que o locutor não assume 

totalmente o enunciado; em geral é "uma figura que consiste em 

dizer exatamente o contrário do que realmente se quer dizer". Para 

que a comunicação irônica se dê, o locutor faz uso de recursos 

gestuais e entonação de voz que visam criar uma personagem "tola" 

que reforça o antagonismo da fala, em que o ouvinte finge acreditar, 

através da sua própria personagem igualmente tola. 

'
03Reyes, 2000, p. 340 (tradução Denise de.Souza Ablas). 
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Enquanto isso os mesmos interlocutores comumcam-se em 

outra freqüência , respectivamente emitindo e recebendo sinais -

socialmente pré-estabelecidos - que indicam que a fala tem duplo 

sentido. A ironia obriga a participação do interlocutor/cúmplice uma 

vez qué este tem que fazer uma inferência a respeito das intenções 

daquele, uma reconstrução do significado não formulado 

verbalmente e valoração desse significado. 

No caso da Literatura, _locutor irônico e autor cumprem o 

mesmo papel, que é o de transmitir ao leitor afirmações através da 

boca de outro normalmente o narrador muitas vezes o porta-voz das 

opiniões, valores ideologias e linguagem do autor implícito: 

o discurso literário todos podem ser irônicos: o narrador e os 

personagens ( ... ) e o autor, que surge aqui e acolá, ou em toda a 

obra, como discurso suscitado que pode ter a forma de um grande 

silêncio negador. ( ... ) Claro que é difícil captar as intenções do 

autor literário, mas podemos construir um autor implícito 104
• 

Lobo Antunes vale-se desses recursos para elaborar um 

romance que reflete o trauma da descolonização de Angola ao 

mesmo tempo em que aborda um tema recorrente em outras obras 

suas: o passado português e as conseqüências da guerra colonial. 

O Esplendor de Portugal é dividido em três partes, cada uma 

abrangendo dez capítulos, com subdivisões em datas (aparentemente 

aleatórias) que se alternam periodicamente com aquela de 24 de 

dezembro. Essas partes, por sua vez, têm a marca dos respectivos 

'
04Idem, p. 172. 
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narradores, iniciando-se com Carlos, passando por Rui e terminando 

com Clarisse, ocupando, cada um deles, cinco capítulos. Toda~ essas 

vozes intercalam-se com a de Isilda, a matriarca cujas terras foram 

expropriadas com um estabelecimento de uma nova ordem social em 

África.· Assim, fecha-se um círculo de depoimentos que se iniciam e 

findam na véspera do Natal de 1995. 

( ... ) e eu com a árvore de Natal para armar ( ... ) falta colocar a 

estrela de lantejoulas, o algodão da neve algodão girassol o gosto 

das papaias as grinaldas, as bolas, embrulhar os bombons que 

comprei à Clarisse, a gravata que comprei ao Rui, o espumante no 

balde de gelo, os pratinhos de nozes e pinhões, a toalha de renda 

na mesa, o bolo-rei, o bacalhau, {pp. 20-21) 

As datas são usadas como referência para cada início de 

capítulo, uma vez que estes não são intitulados. O 24 de dezembro, 

marcado por Carlos para reunir-se com os irmãos depois de quinze 

anos de separação é o mote para o início da fala de cada narrador. Os 

acontecimentos emergem da memória no tempo cronológico de uma 

fração desse dia, a partir da hora em que Carlos e Lena preparam-se 

para almoçar e somos informados do intento de Carlos nesta noite, 

apesar da descrença manifestada pela esposa: 

- Já não vês os teus irmãos há quinze anos( ... ) 

- Puseste-os na rua e agora passados quinze anos queres os teus 

irmãos de volta ( ... ) 

- Se fosse a ti não esperava visitas logo à noite Carlos ( ... ) (pp. 

11-12) 

- Como é que te foste lembrar deles se não vês os teus irmãos há 

quinze anos? (p. 18) 
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No momento em que ela ressurge por trás do vapor que 

emanava dos pratos, Carlos, dentre "as brumas da memória", percebe 

que o tempo passara, desde a sua saída de África. 

A voz de Isilda aparece na primeira parte em 1978, 

terminando em 1986, sempre em anos pares; na segunda, de 1987 até 

1990, repetindo o ano de 1988 e na última, num ritmo mais 

acelerado, de 1991 a 1995. Aqui temos o efeito de espelhos 

múltiplos, com as imagens esparsas de Isilda incidindo no 24 de 

dezembro, enquanto as vozes parecem bater na barreira dessa data e 

retomar a cada narrador, sem emitir eco. Imagens e vozes que 

colidem com a véspera de Natal, num grande desencontro. 

Todos os narradores são brancos, de origem portuguesa, mas 

isso não faz de O Esplendor de Portugal um romance colonial, por 

não conter os elementos específicos desse gênero e sobretudo pelo 

tom crítico ao tratar o passado português, o que não só é percebido 

nas entrelinhas, como mostrado explicitamente, e que são uma 

constante nas obras do autor, desde que começa a publicar, a partir 

de 1979. 

Aliás, sua escritura destaca-se, no aspecto formal, por uma 

interpretação inovadora dos planos espaciais e temporais, rompendo 

com o padrão vigente, mas abordando uma temática similar à dos 

seus contemporâneos, como José Saramago, Lídia Jorge, Almeida 

Faria, autores que, por sua vez, também refletem um modo de 

repensar Portugal em sua produção de pós 25 de abril. 

Em O Esplendor de Portugal a tensão entre o passado e o 

presente, evidenciada por esta recorrência característica à 
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intersecção de planos, vem a ser reforçada pelo próprio 

ensimesmamento de Isilda, cujo relato ocupa a metade do rorr:iance; 

presa ao passado, vive sua "sina de inventar um presente que deixou 

há anos de existir" (p. 87) e no intento de ver o que já não é, busca o 

seu reflexo no espelho: 

Quando à noite me sento ao toucador para tirar a maquilhagem 

pergunto-me se fui eu que envelheci ou foi o espelho do quarto. 

Deve ter sido o espelho: estes olhos deixaram de me pertencer, 

esta cara não é a minha, estas rugas e estas nódoas na pele serão 

manchas da idade ou ácido do estanho a corroer o vidro? Dantes, 

no tempo do meu pai ... (p. 51) 

Não é casual aqui a alegoria do espelho, recorrente em outras 

obras do autor, como símbolo do questionamento identitário. O 

espelho é um emblema de uma realidade simbólica e, ao mesmo 

tempo, elemento revelador da "verdade". Assim, sem encontrar o 

reflexo de sua identidade no presente, dado o terror que inspira o 

conhecimento objetivo de si, é no seu passado imaginário que 

procura apegar-se. 

Isilda é filha única de Eunice e Eduardo, colonos de origem 

portuguesa. É educada com mimos e requintes e, ao mesmo tempo, 

com a brutalidade e o autoritarismo que compete aos brancos 

colonizadores, principalmente os que detêm pequenos poderes. Casa

se contra a vontade dos pais com Amadeu, engenheiro agrônomo da 

Cotonang - Companhia de algodões de Angola: 

( ... ) os meus pais prometeram-me esse mundo e o outro na 

condição de não casar com ele, mandaram-me passar um ano no 
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Lobito, tentaram matricular-me num colégio do Cabo ( ... ) (pp. 52-

53) 

- Vais direitinha ao Cabo e daqui a seis meses nem te lembras do 

homem, ofereceram-me uma viagem à França, preveniram-me que 

todos os agrónomos da Cotonang sem excepções tinham amantes 

mulatas e filhos mulatos com quem viviam em segredo no bairro 

da empresa( ... ) (p. 53) 

A Cotonang foi fundada em 1926, com sede em Malanje e 

controlada pelo grupo Launoit, belga. Em defesa dos interesses 

ingleses, em algumas áreas a cultura do algodão era obrigatória e em 

outras, o imposto de trabalho devia ser pago taxativamente com esse 

produto. 

Isilda, mais tarde, vem a tornar-se amante de um chefe de 

polícia, alguém que jamais entraria pela porta da frente em sua casa, 

e a quem denuncia, impiedosamente (o que ela entende como um ato 

de misericórdia), às tropas governistas que ocuparam a fazenda 

durante a guerra civil. E "uma porta afinal que se fechava." 

Após seu casamento passa a administrar a fazenda, uma 

subversão, do ponto de vista institucional, tarefa que, em princípio, 

caberia ao marido agrônomo. Mas a fragilidade dele é um dos 

suportes para legitimar a sua hegemonia que se apóia, ainda, na 

(óbvia) submissão dos criados e também por se assumir como mãe de 

um mestiço, que adotou menos por amor ao marido que por 

solidariedade "entre mulheres que até uma preta conhece o que 

nenhum homem preto ou branco sabe ( ... ) ajudando-a a conservar o 

emprego( ... ) ajudando-a a não ser repudiada pelos da raça dela" (pp. 

88-91 ). Permanece na fazenda mesmo após a independência de 
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Angola, quando a guerra recrudesce e a ma10na dos brancos já 

abandonou o país. 

O êxodo ocorreu, segundo Agostinho Neto, porque 

( ... ) o colonialismo fez tudo para proteger essa elite branca da 

população de Angola. De modo . que ela está habituada a ter 

privilégios. E agora, quando vêem que esta máquina colonial que 

os protegia está se desfazendo, quando vêem a divisão do exército 

português, o desaparecimento da Pide, agora que terminou a 

polícia branca, que os órgãos do governo e do Estado deixaram de 

ser portugueses - evidentemente que eles têm medo. Alguns 

temem porque cometeram crimes. Outros, porque já se sentem 

inseguros com a ausência da protecção política e social que 

tinham durante o colonialismo. Este é o maior trauma que a 

população branca sofreu. E diante das confrontações militares, 

preferiram usar isso como desculpa para abandonar o país. 105 

Mas Isilda segue fielmente o conselho do pai, que acredita, 

com esta atitude, estar exercendo um direito seu e ao mesmo tempo 

expressando o ressentimento com país que o exilou - é preferível que 

se faça escrava dos que hoje escraviza, ou deixe-se dominar por 

qualquer outra potência. Por isso, insiste: "( ... ) não consintas em 

partir, não saias de Angola, faz teus filhos partirem, mas não saias de 

Angola, sê bailunda dos americanos e dos russos, bailunda dos 

bailundos, mas não saias de Angola" (p. 257). 

O consentimento de Isilda evidencia o enquadramento da 

família na massa de portugueses despolitizados e convencidos do seu 

direito de permanecer em Angola, garantido pelo mito da "Herança 

Sagrada" que, como visto, assegurava-lhes o direito de 

wsln: Cadernos do terceiro mundo, outubro/novembro de 1982, n. 7. 
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permanecerem na terra por ter sido conquistada pelos seus 

antepassados. Segundo Pezarat Correia, baseando-se na pir:âmide 

social elaborada por Henrique Guerra em Angola. Estruturas 

Econômicas e Classes Sociais , a categoria em que podemos incluir 

esta família, a pequena burguesiã, 

não desprezaria, em princípio, a possibilidade de permanecer e 

parte significativa gostaria mesmo de ficar se o sistema evoluísse 

para um modelo de características neocoloniais, em que visse 

assegurados os apoios económico-financeiros e administrativos 

em que assentava a sua anterior sobrevivência empresarial. 

Perante a transformação que marcou o processo de rotura com 

todo esse suporte estrutural viu-se, com relativamente poucas 

excepções, incapaz de se adaptar à nova realidade. 106 

Em sua companhia ficam as duas criadas, Josélia e Maria da 

Boa Morte, até todas serem expulsas pelas forças armadas 

governistas,. na visão de Isilda: 

( ... ) a tropa fandanga do governo ou o que os africanos adoram 

chamar de governo para pensar que o têm na ilusão de não 

obedecerem aos russos e aos cubanos, estarem livres dos 

portugueses e mandarem na gente, nos humilharem( ... ) (p. 86) 

Errante, perambula por um país destruído e gradualmente vai 

despindo-se de seu condicionamento moral e social, coisificando-se, 

igualando-se às criadas, passando a vestir-se como elas: 

( ... ) como deve ser, como deveria ter sido sempre, como devia tê-

la obrigado a que sempre fosse ( ... ) 

106correia, 1991, p. 183. 
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( ... ) como se o meu pano do Congo tomasse a ser uma blusa e 

uma saia usasse brincos sapatos. colares anéis não raspasse a 

terra com as unhas um bico de pau à cata de larvas e ovos de 

insectos ( ... ) (p. 187) 

Após a morte de Josélia, segue acompanhada de Maria da 

Boa Morte, chegando a Luanda onde cai sob as balas de soldados, 

acreditando que se encaminha para os pais, mas firme na sua decisão 

de ter permanecido em Angola. 

No meio da guerra civil embarca os filhos para a segurança 

de Lisboa. 

( ... )mal o barco desapareceu numa confusão imensa, carregado de 

bagagem e de gente não mencionando frigoríficos e fogões e 

automóveis que sobraram no cais e os cubanos e os habitantes dos 

musseques dividiam a tiro, capazes de morrer por uma panela 

eléctrica (p. 25) 

A esta altura a fazenda começa a se arrumar, vítima da 

deserção dos contratados e dos constantes ataques das forças da 

UNITA. Isilda ilude-se aguardando um telefonema dos filhos num 

sistema telefônico avariado - "para mais com a UNITA a quebrar os 

postes e a rebentar os fios" (p. 33) - e escreve-lhes cartas que nunca 

serão respondidas por jamais serem abertas, o que se explica pela 

atitude do destinatário, o filho mais velho: 

( ... ) os envelopes que guardava numa gaveta sem os mostrar a 

ninguém, os abrir, os ler, dúzias e dúzias de envelopes sujos, 

cobertos de carimbos e selos ( ... ) o empregado dos correios 

entregava-mos no patamar ( ... ) fechava a porta com a carta segura 

por dois dedos como quem segura um bicho pela cauda 
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cartas iguais a bichos ma/cheirosos, mortos (pp. 11-12) 

Tomando como modelo o quadro socioeconômico de Angola 

anterior à independência elaborado por Henrique Guerra e que já 

abordamos anteriormente, os fazendeiros Eunice e Eduardo, pais de 

Isilda, são os protótipos da pequena burguesia local, mas que 

circulam com desenvoltura pelo topo da pirâmide social, da qual 

recebiam privilégios. Freqüentam os mesmos ambientes recebem em 

sua casa as altas autoridades da região, como também são recebidos 

por elas. Eunice tem tudo, menos o amor do marido - "nem um 

sorriso nem um olhar nem um gesto não digo de meiguice, de 

atenção" - , a quem tenta conquistar com roupas, perfumes, e os mais 

diversos tipos de sedução. 

Para ela, os africanos "eram não uma raça diferente, mas uma 

espécie zoológica". Na verdade, mesmo se desconsiderarmos a frieza 

e o exagero contidos na expressão utilizada por Eunice para definir 

os negros, ela nada mais é do que o reflexo da ideologia sustentada 

pelo colonialismo, baseada no preconceito e sob o signo do qual ela 

e gerações de portugueses foram criadas, acentuado-se pelo cunho 

fascista do governo de Salazar. 

É o que verificamos no discurso do brigadeiro Kaúlza: "( ... ) 

Não há dúvida nenhuma de que a raça negra tem características 

inferiores à raça branca, como nós, latinos, temos certas 

características inferiores aos nórdicos'' 1º7
• A opinião de Kaúlza, ao se 

comparar com os nórdicos, soa como um eco de vozes vindas do 

século XIX (e até anteriores) em que, por seu isolamento, Portugal 

viveu à margem do desenvolvimento que se verificava nos vizinhos 

'
01Revista Militar, n. 11-12, novembro-dezembro de 1966, p. 515. 
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países europeus, amargando, portanto, um grande sentimento de 

inferioridade. Em relação à superioridade dos latinos sobre os 

negros, podemos contrapor à opinião dele, a de Aimé Césaire: "A 

selvageria do negro foi uma invenção europeia para justificar a 

colonização. Deram-lhe uma alma para justificar a evangelização" 108
• 

O pai de Isilda justifica que a superioridade do colonizador é 

apenas uma forma de expressar a sua real inferioridade. Esta tese 

fundamenta-se teoricamente com a perspectiva de E. Lourenço, para 

quem o colonialismo é um "espelho deformante", onde todas as 

motivações suspeitas se podem "'branquear" e vice-versa. Em 

Mitologia da Saudade, ressalta: 

( ... ) evitar o destino comum, instalar-se não se sabe porque 

aberração ou milagre, às margens do mundo, foi aquilo que o 

português sempre tem feito. Portugal "vive-se por dentro" numa 

espécie de isolamento sublimado, e "por fora" como o exemplo 

dos povos de vocação universal, indo a ponto de dispersar o seu 

l 1 d . . 109 
corpo e a sua a ma pe o mun o mte1ro. 

Eduardo, por sua vez, é um mulherengo incorrigível. As 

sombras de suas amantes, principalmente a francesa, perseguem sua 

mulher mesmo depois que ele já está morto. Ele e a esposa vivem um 

casamento de aparências. Sua família saiu de Portugal para 'fazer a 

África', com a consciência de que não teria qualquer perspectiva 

promissora se continuasse em sua terra natal... 

( ... ) aquilo que tínhamos vindo procurar em África não era 

dinheiro nem poder mas pretos sem dinheiro e sem poder algum 

que nos dessem a ilusão do dinheiro e do poder que de facto ainda 

108Cesaire, 1971, p. 78. 
'09i,ourenço, 1999, p. 11. 
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que o tivéssemos não tínhamos por não sermos mais que 

tolerados, aceites com desprezo em Portugal (p. 255) 

Todas estas personagens vivem em constante tensão com o 

espaço .narrado, no qual vagam perdidas, sem compreender ao certo 

as transformações vertiginosas e brutais que as condenam a 

reificação, cuja implicação é a perda de valores humanos e a 

desestabilização de suas identidades. 

O escritor português Alfredo Margarido, em sua primeira 

incursão pela África, ao observar o comportamento de grande parte 

dos colonos, constatou o que, pela sua opinião, pouco era conhecido 

em Portugal: 

( ... ) e dei-me conta então que os dominados do interior, podiam 

transformar-se rapidamente em dominadores no exterior. Mais 

ainda: os "colonizados" do interior não hesitavam em colonizar os 

"portugueses do exterior, mostrando-se mais brutais e mais 

violentos que os burgueses ou aristocratas( ... ) os "colonizadores" 

saíram da fábrica ou do campo ( ... )11º 

A crítica exposta acima encontra uma explicação ao 

classificarmos essa família como "o colonizador que se aceita", na 

concepção de Memmi, que já abordamos no capítulo II, ao tratarmos 

da ocupação de Angola. No momento em que ele aceita participar do 

processo de colonização, assume-se também como privilegiado 

dentro do sistema e legitima a sua condição de usurpador. Eduardo 

parece ser o único no seu meio que tem consciência da contradição 

em que vive o "colonialista por vocação". 

11°Margarido, 1980, p.11. 
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Já não é bom sinal ter decidido tentar a vida na colônia. Ao 

menos na maioria dos casos: como não é sinal positivo esposar 

um dote. Sem falar do imigrante que está disposto, quando parte, 

a tudo aceitar; vindo expressamente para gozar das vantagens da 

colônia. Este será colonialista por vocação( ... ) 

Aceitando-se como colonizador, aceita, ao mesmo tempo, embora 

tenha decidido ir além, o que esse papel implica em condenação, 

aos olhos dos outros e aos seus próprios. Essa decisão não lhe 

traz, de forma alguma, uma bem-aventurança definitiva 

tranqüilidade de alma. ( ... ) Em suma, o problema apresentado ao 

colonizador que se recusa é o mesmo com que se defronta o 

colonizador que se aceita. Somente suas soluções diferem: a do 

colonizador que se aceita, transforma-o infalivelmente em 

colonialista. 111 

Esses vislumbres que apenas Eduardo tinha, ocasionalmente, 

encontram eco nas palavras de Pepetela - com a autoridade de um 

nativo - que, mesmo referindo-se a outra região de Angola, mostra 

que a situação era, com raras exceções, a mesma em todo o país. 

Suas palavras, em entrevista a Michel Laban: 

Bom, Lubango era uma cidade que fundamentalmente vivia da 

agricultura colonial. Portanto, era o pequeno colono que vinha de 

Portugal - porque não tinha terras em Portugal - e que no 

Lubango tinha terras ... Um pequeno agricultor em Portugal, um 

explorado, de repente tinha terras e tinha pessoas em quem 

mandar ... Eu acho que é o pior tipo de gente que há, é aquele que 

depois vai defender os privilégios até a morte. ( .. . ) o pequeno 

colono que consegue ascender um pouco, consegue ganhar e ter a 

sua propriedade e os seus assalariados - que são negros - e 

111Memmi, 1989, pp. 52-56. 
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portanto vai-se defender. A sua ideologia fatalmente só pode ser o 

racismo para justificar a manutenção desses privilégios 112 

No final da primeira Guerra Mundial Portugal vm-se 

obrigado a exercer uma política colonialista mais agressiva para não 

perder suas possessões, ameaçadas pelas potências européias. Para 

consolidar seu domínio, submeteu os povos às estruturas coloniais 

capitalistas, de forma que perdessem sua unidade política e não 

pudessem resistir à exploração. 

Antes disso, em 1912, quando Nórton de Matos, era 

Governador da Colônia, elaborou o projeto de se enviar a Angola o 

excedente da população portuguesa que vivia na miséria, a fim de 

libertar o Estado e os capitalistas de um lúpen-proletariado e de um 

campesinato miseráveis. Uma parcela desta população que logrou 

êxito na colônia está representada, no romance, pelo padrinho de 

Isilda, como podemos aferir pela sua função mais que subalterna no 

exército e por não deter, na escrita, o domínio da norma culta, como 

percebemos pela dedicatória: 

Oferesso este retrato do meu tempo de cervisso militar como cabo 

ferrador em Santarém à querida afilhada ( .. . ) António Cândido 

Felício, ainda não gordo, não autoritário, não rico (p. 291 ). 

Estava nos planos também, colocar em Angola muitos 

brancos remediados, fiéis ao Governo português, que pudessem fazer 

frente à população local, além de desenvolver pequenas indústrias 

controladas pelos capitalistas portugueses. 

112Laban, 1991, p. 7 83. 
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Essas medidas ocorreram simultaneamente com a queda e 

quase desaparecimento da burguesia angolana, composta por n.egros, 

mestiços e alguns brancos, remanescentes dessa classe do final do 

século. 

Eduardo costumava dizer que não saía de Angola por ser 

África e por causa do uísque. Ainda que ele e Eunice não tenham voz 

direta na narrativa, seus relatos aparecem entrecortados, 

eventualmente, com os de Isilda ou dos netos, em suas 

reminiscências. 

Amadeu, aparentemente de ongem social inferior, o que se 

deduz por usar um terno surrado no dia do casamento, nunca foi 

aceito pela família ou por freqüentadores da casa de Isilda. Antes do 

casamento, ocupa um cubículo nas dependências da Cotonang e, 

conforme as previsões dos sogros, vem a ter um filho com uma 

copeira, negra, funcionária da empresa, porque uma preta não podia 

recusar um branco: 

( ... ) nenhum sorriso, nenhum protesto, nenhum desagrado, 

nenhum agrado, nem uma só palavra em dois anos para me 

perguntar onde estive se não a visitava um mês ou dois, aparecia 

de repente com um frasquinho de perfume da cantina, tirava-lhe o 

vestido numa pressa que não era pressa era vergonha e nisto 

reparei no meu filho Carlos, espantei-me do meu filho Carlos, 

. senti-o mexer-se quando lhe toquei, o meu filho Carlos (p. 127) 

Constatamos assim, que na sociedade colonial, nas 

estratificações mais baixas da sociedade, as negras não existiam 

como mulheres, mas apenas como instrumento de trabalho e/ou 

objeto sexual. 
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Amadeu finge ignorar os amantes da esposa, refugiando-se 

atrás dos jornais e na bebida; enfim, é um pobre diabo a quem nem 

os filhos respeitam. A sua primeira aparição em casa dos sogros 

desperta a ira de Eduardo: "Onde desencantaste esse palhaço, 

Isilda?" (p. 56). Sua identidade fica comprometida nesse momento -

a ausência de autoridade, o sentimento de derrota, a figura risível (e 

ao mesmo tempo trágica), em meio à burguesia local e com a qual 

não se identifica"{ .. ) na casa da minha sogra, da minha mulher, dos 

filhos da minha mulher, não do meu filho, não minha". Assume o 

emblema do ridículo, da paródia, enfim. Todo o seu carinho é 

devotado à Clarisse, a filha caçula. 

Carlos, filho de Amadeu, foi comprado à mãe logo após o 

nascimento por solidariedade feminina, segundo Isilda, e por acharem 

indigno um branco vivendo na senzala. Entretanto, não tinha em casa 

o tratamento dispensado aos irmãos como, por exemplo, receber 

presentes da avó, ou ser mostrado às visitas, pelo receio de que se lhe 

fosse detectada a origem. Embora seu fenótipo oculte sua 

ascendência, até pelas unhas ela seria identificada, por um negro. Não 

demonstra afeto por ninguém, a não ser pela cozinheira, Maria da Boa 

Morte. Casa-se com Lena, garota branca do Musseque, filha de um 

empregado da Cuca, com a anuência da mãe (o que não aconteceria se 

os envolvidos fossem Rui ou Clarisse ), porque acredita que ele não 

conseguiria alguém melhor, no seu meio social - um branco pobre 

equivale-se a um preto - de qualquer forma, estaria voltando às 

origens. 

Lena, que Carlos compara com a que conheceu nos tempos de 

escola: "magra, de tranças, não ia ao médico nem tomava remédios 
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para o coração" - musseque1ra - , sob a ótica de Clarisse, casa-se 

com Carlos na tentativa de galgar mais um degrau na escala social, 

deixando para trás a família que mantinha seus hábitos de 

camponeses pobres do Minho, como se ainda estivesse na terra 

ancestral. Leva consigo, para o exílio em Portugal, as máscaras 

africanas da Lunda que, antes de qualquer coisa, pendura nas paredes 

do apartamento, para desespero dos demais habitantes, que as 

identificavam com Fernando, Damião, Josélia (os criados da 

fazenda) e dois cipaios. Elas serão os últimos objetos retirados da 

moradia, quando decide abandonar Carlos. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant, as máscaras têm diferentes 

funções nas diversas sociedades, mas de um modo geral, na África 

negra, entre outros fatores , evocam "os eventos de origens e a 

organização do mundo e das sociedades" e, mais que os lembrar, 

( ... ) elas os repetem, com o fim de manifestar sua permanente 

atualidade e de reativar, de alguma maneira, a realidade presente, 

remetendo-a a esses tempos fabulosos em que o deus as 

concebeu" ( ... ) As máscaras reanimam, a intervalos, os mitos que 

pretendem explicar as origens dos costumes cotidianos. ( ... ) Mas 

são também verdadeiros espetáculos catárticos, no curso dos 

quais o homem toma consciência de seu lugar dentro do universo, 

vê a sua vida e a sua morte inscritas em um drama coletivo que 

lhes dá sentido. 113 

Para Carlos, as máscaras, assim como a recusa de Lena em 

dar-lhe um filho, configuram-se em um artificio ao qual ela recorre a 

fim de o lembrar da sua origem mestiça e não querer dar 

continuidade a essa espécie. Em Lisboa, vivem num apartamento no 

113Cbevalier & Gheerbrant, 1993, p. 596. -
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bairro da Ajuda herdado dos pais de Carlos. Ele trabalha como 

representante farmacêutico e coleciona as cartas da mã~, em 

envelopes sujos e repletos de carimbos que jamais abre. 

Rui, pnme1ro filho do casal lsilda/Amadeu, é epiléptico: 

"( ... ) um problema hereditário no cérebro, minha senhora ... correntes 

eléctricas desordenadas, epilepsia, que palavra epilepsia epilepsia 

epilepsia epilepsia o comportamento dele pode mudar" (p. 33), sendo 

alvo de preocupações da mãe que, entretanto, aproveita-se das idas 

ao consultório médico na cidade, para encontrar-se com o Chefe de 

polícia: 

- Fique aí quietinho sem fazer asneiras que eu já venho 

atravessava a rua com um andar diferente ( ... ) contornar uma das 

casas voltar séculos mais tarde já não mulher, minha mãe outra 

vez de pintura fora do lugar e botões trocados, reparar na 

ausência de um brinco, guardar o que tinha na carteira (p. 241) 

É evitado pelas crianças que visitam a casa, por lhe terem 

medo. Por estar sempre prestes a morrer, merece os desvelos de 

todos na casa e sente-se muito importante com isso. Em Portugal, 

mora em um asilo na Damaia, inicialmente pago por Carlos que, 

depois de algum tempo, resolve abandoná-lo à própria sorte. Clarisse 

assume o compromisso de pagar as despesas do irmão, além de o 

levar, eventualmente, para um fim de semana em sua companhia. 

Clarisse, a caçula - "era como se olhássemos para nós através 

dela e não gostássemos do que víamos" -, é a predileta do pai, que 

lhe empresta o carro e não lhe nega dinheiro; é também a mais esperta 

dos irmãos e quem revela o segredo, ouvido na cozinha, sobre a 

verdadeira origem de Carlos. A princípio, de forma inocente, depois 
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por maldade. Por sua vez, Carlos delata os encontros que ela mantém 

com o são-tomense (que vem a ser morto por isso, pois de mes~iço já 

bastava Carlos), contador da fazenda. Sai com todos os homens 

disponíveis e, pelas previsões da família, um dia ainda conviverá com 

as prostitutas de Luanda. 

Em Portugal , não só cumpre as profecias da família, como 

também o destino de muitas personagens de Lobo Antunes, 

exemplarmente apresentadas em As Naus - com as mulheres 

retomadas "trabalhando num bar" para pagar a pensão ' Apóstolo das 

Indias '. No momento da narrativa vive sozinha em um apartamento 

no Estoril. custeado por um homem casado, de boa posição social e 

muito mais velho. 

Maria da Boa Morte, Josélia, Fernando e Damião são os 

negros que servem à família no âmbito doméstico. Às vezes são 

emprestados pelos patrões para recepções fora da fazenda. 

Damião é (re )vestido com o requinte que a sua função de 

garçom e copeiro - à moda ocidental - exige: os botões dourados, as 

luvas brancas. O ato de ser vestido faz com que abdique de sua 

identidade~ transformando-se em uma caricatura, da qual se livra no 

momento oportuno, quando abandona a fazenda em meio à guerra 

civil, vestindo uma camisa velha, herdada do antigo patrão. Uma vez 

que lhe tinha sido proibido usá-la em público, percebe-se neste 

gesto, uma ruptura com os valores impostos pelo colonizador-patrão 

e a tentativa de retomada de sua identidade, se é que isso seria ainda 

possível: 
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Essa luta que visa uma redistribuição fundamental das relações 

entre os homens não pode deixar intactas as formas nem os 

conteúdos culturais desse povo. Após a luta não há 

desaparecimento do colonialismo, há também o desaparecimento 

do colonizado.114 

Fernando faz as vezes de jardineiro e ajuda a cuidar das 

crianças, além de executar outras tarefas. Como trabalhador no 

âmbito doméstico, assimila com menores dificuldades os costumes 

dos brancos, com os quais procura identificar-se: "( ... ) de carapinha 

alisada a fixador extraiu um incisivo substituindo-o por um dente de 

prata de forma que ao falar as palavras brilhavam ( .. . ) exibindo a 

maçaneta descomunal que lhe pregaram na gengiva" (p. 27). Tem sua 

morte narrada de forma espetacular, muito característico do autor, na 

ocasião em que é capturado pelo exército que invadiu a fazenda. 

Josélia trabalha na casa e acompanha Eunice desde longa 

data, servindo-lhe de interlocutora nas crises conjugais (embora 

Josélia mal abra a boca para dizer "Senhora"). Quando a velha patroa 

está à morte, para escândalo dos presentes, troca os cuidados da filha 

pelos da criada. Após a morte de Eunice, fica de herança para lsilda. 

Acompanha-a no êxodo que se segue a partir do momento em que 

fogem da fazenda, protegendo-a dos exércitos que encontram pelo 

caminho e procurando a comida para anestesiar-lhes a fome. Morre 

salvando Isilda de um ataque de cães famintos , em cuja descrição 

mesclam-se, exemplarmente, dois artifícios utilizados pelo narrador 

- a ironia e o grotesco: 

( ... ) Josélia batendo nos cachorros do mato à medida que o ramo 

se quebrava, batendo com os punhos, os cachorros avaliando-a, 

114Fanon, 1968, p. 205. 
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trotando em diagonal, evitando-a, saltando uma raiz, regressando 

de novo dez doze quinze cachorros procurando-lhe não a cabeça 

não o pescoço os tendões das pernas como faziam com as vacas 

até as vacas caírem e só então a garganta e só então o peito, as 

vacas tentavam atingi-los com os chifres arrastando-se ainda, a 

felicidade da Josélia foi eu não poder voltar atrás e repreendê-la, 

a metê-la na ordem, a castigá-la, a felicidade da Josélia foi existir 

um rio entre nós, o que era um rio nas chuvas e agora um pântano 

de lodo ralo onde os crocodilos não encontravam abrigo (p. 238) 

A felicidade da Josélia foi cair mal um cachorro lhe prendeu a 

coxa, foi continuar primeiro de joelho e a seguir deitada e a bater 

nos bichos com o ramo quebrado, foi desaparecer por fim sob 

uma confusão de latidos e uivos uma confusão de unhas, patas, 

caudas fosforescentes, dorsos que pulavam, a felicidade da 

Josélia (p. 239). 

Seguindo o conceito de Graciela Reyes, a iroma contida no 

trecho acima, justifica-se da seguinte forma: 

O locutor irônico não mente nem finge mentir, mas sim, faz duas 

afirmações de uma vez - "a literal e a subentendida", não 

articulada verbalmente e que representa o verdadeiro significado, 

as "verdadeiras intenções comunicativas" do locutor, que são, em 

sua maioria, de natureza valorativa ou opinativa. Assim, enquanto 

o locutor é polifônico, o interlocutor tem que ser poliauditivo: se 

o ouvinte não consegue desdobrar-se, também não consegue 

compreender o significado oculto da fala, o que caracterizará o 

fracasso do locutor - que será confundido com um "tonto" ou 

• 4 d d . 115 mgenuo ver a euo. 

115Reyes, 2000, p. 156. 133 



Maria da Boa Morte, "de brasa do cigarro no interior da 

boca", tem esse nome pelo fato de sua mãe ter morrido por o~asião 

de seu nascimento. Quando criança era companheira de Isilda, que 

ainda não percebia o abismo sociocultural, determinado pelo 

colonialismo, que as separava. Não parece um fato inusitado, quando 

lembramos que Alfredo Margarido, ao analisar a poesia angolana e 

moçambicana, detecta uma peculiaridade presente em vários autores, 

quando se referem à infância como o "lugar onde foi possível existir 

um ponto comum na convergência de cores" 116
• 

Talvez permanecessem assim por mais tempo nesse mundo 

irreal, se não fossem acordados pelos mais velhos (como no caso de 

Isilda, a tia tratar Maria da Boa Morte por '"preta nojenta") e ela dar

se conta de que eram diferentes ao relacionar os bens que possuía e a 

outra não. 

No entanto, as menmas cresceram e cada qual assumm as 

funções que lhes eram naturalmente destinadas nos estamentos 

sociais a que pertenciam, no entanto, ao se casar, Isilda mandou 

buscá-la na senzala simplesmente porque era a única serviçal de 

quem lembrava o nome. Isilda não tem noção de quando Maria da 

Boa Morte deixou de tratá-la pelo nome e passou a chamá-la de 

"Senhora". É através dela que Clarisse tem conhecimento da origem 

de Carlos, a quem trata pelo nome e protege como a um dos seus. 

Acompanha Isilda até o final da sua jornada, morrendo um pouco 

antes da patroa. 

Carlos, Lena, Rui e Clarisse, depois da independência de 

Angola, são enviados para Lisboa pela mãe, onde vêm a morar num 

116Margarido, 1980, p. 35. 
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pequeno apartamento da família, no bairro da Ajuda. Carlos e Lena 

ocupam o único quarto, enquanto Rui e Clarisse dividem o s9fá da 

sala. O apartamento foi colocado no nome de Carlos, uma forma de 

Isilda demonstrar (principalmente a si própria) que ele era também 

seu filho. Apenas Carlos trabalha. Após dois anos, cansado das crises 

de loucura do irmão, decide interná-lo, sob protestos das mulheres e, 

em seguida expulsa Clarisse, por não suportar suas leviandades. 

Podemos entender que, como primogênito, Carlos possa ser o 

detentor do poder dentro do pequeno espaço em que convivem, ao 

apropriar-se do apartamento, como os portugueses fizeram com 

África, conforme lhes garantia o direito de posse, por terem chegado 

primeiro. Tem ainda, a seu favor, o fato de o apartamento estar em 

seu nome, da mesma forma que uma bula papal determinou a quem 

pertencia o Novo Mundo. Pode-se creditar ainda sua hegemonia à 

crença em ser negro, e com ela, resgatar um passado em que era 

humilhado por não ser branco. Na verdade, mesmo antes de tomar 

consciência da sua origem, identificava-se mais com os empregados 

que com a família que diziam, era sua. Corta os laços com a mãe que 

o criara (e civilizara), na atitude adotada de sequer abrir-lhe as cartas 

e expulsa os irmãos, como Angola o expulsara. 

Tal qual o guerrilheiro Teoria, personagem de Pepetela, 

"criança ainda, queria ser branco, para que os brancos não me 

chamassem· de preto" (Mayombe, p. 18). Como mulato, poderia 

representar o multirracismo apregoado pelo salazarismo, a síntese da 

colonização, mas, ao contrário, no microcosmo da pátria, a família, 

sua identidade encontra-se em suspenso, que na trajetória para 

Portugal também não ficou resolvida. 
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-'· 

Carlos ... chamavam um Carlos que era eu ( ... ) era outro da 

mesma forma que se lhes respondia não era eu quem respondia 

era o eu deles que falava, o eu em eu calava-se em mim e portanto 

sabiam apenas do Carlos delas, não sabiam de mim e eu 

permanecia um estranho, um eu que era dois, o deles e o meu, e o 

meu por ser meu não era, então dizia como eles diziam ... Carlos 

... E o Carlos deles não existia para mim, lembrei-me que em 

Luanda ou na fazenda, a ouvir o escuro e o silêncio do escuro 

povoado de sofrimento dos girassóis eram as únicas ocasiões em 

que de facto dormia com o eu em eu, em que dormia comigo 

repetindo ... Carlos Carlos Carlos ... Até a palavra Carlos 

esvaziada de nexo não significar nada( ... ) até a palavra Carlos se 

tornar uma pele que se larga ( .. . ) um corpo sem vida fora·da vida 

deles, e então podia fechar os olhos, partir do escuro deles, das 

preocupações deles da fazenda deles e dissolver o m~u eu em 

mim( .. . ) (pp. 121-122) 

A fazenda é o grande espaço da narrativa, tanto nas de lsilda, 

no presente, como nas evocações dos quatro narradores. Situada nas 

proximidades de Malanje, ela fora comprada e ampliada pelo pai de 

Isilda e comportava grandes plantações de girassol, algodão, arroz, 

tabaco, cultivados pelos braços de contratados, que jamais voltaram 

aos seus lugares de origem por não conseguirem saldar suas dívidas 

na cantina, ou pelo fato de não sobreviverem a uma colheita ou ainda 

por já chegarem à fazenda semi-mortos, devido às condições da 

viagem. 

( ... ) o enfermeiro de óculos colados a adesivo e uma das lentes 

rachada( .. . ) numa tenda cancerosa chamada enfermaria, seringas 

oxidadadas, uma borracha de clister num prego e ampolas de 

quinino fora do prazo em caixas de cartão, apesar de tantos 

cuidados os do planalto do Huambo, fornecidos pelo 

administrador a um saco de sementes por camponês, não se 
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cansavam de morrer de amibiana mal chegavam em camioneta de 

gado, fingindo-se moídos da viagem para não trabalhar, 

desatavam logo em vómitos e febre, o administrador teimava que 

agonizavam de propósito, introduzia um cubo de gelo no ânus do 

soba para servir de exemplo mas na quarta-feira já o soba 

Um homem com a saúde de ferro minha senhora é o espírito de 

contradição destes camelos 

estava morto e enterrado e os súbditos, fidelíssimos, apressavam

se a copiá-lo( ... ) (pp. 18-19) 

A fazenda pode se configurar como uma metáfora de Portugal 

ou como esse país, no microcosmo - a colonização dentro da 

colonizáÇão. Um império que se acreditava esplendoroso, mas que se 

sustentava em bases equivocadas (como todos) e tentava manter-se, 

depois, em cima de ruínas. É através dela que retomamos o percurso 

da colonização, recuperado pela memória dos narradores: a fixação 

no espaço africano, assegurada pelo mito da Herança Sagrada, a 

exploração, tanto da terra quanto do povo, e o conseqüente 

enriquecimento, ou seja, a conquista do Eldorado. Ainda que não dê 

mais lucros, mesmo invadida e vilipendiada - quando o Eldorado se 

extingue - , resta ainda a Herança Sagrada, da qual o colonizador 

insiste em não se apartar: "visto que moro no que me pertence, na 

quinta que fizemos e me pertence como a Maria da Boa Morte e a 

Josélia as eduquei e me pertencem" (p. 80). 

Devia ter desconfiado que Angola acabou para mim quando 

mataram as pessoas duas fazendas ao norte da nossa, o homem de 

pescoço para baixo nos degraus, isto é pregado aos degraus por 

um varão de reposteiro que lhe atravessava a barriga, a mulher 

nua de bruços na desordem da cozinha, muito mais nua do que se 
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estivesse viva, sem mãos, sem língua, sem peito, sem cabelo, 

retalhada pela faca de trinchar com um gargalo de cerveja a 

espreitar-lhe das pernas, a cabeça do filho mais velho fitando-nos 

de um ramo, o corpo que a serra mecânica decepara em fatias 

espalmado no canteiro, o filho mais novo nas traseiras (onde 

tomávamos chá à tarde com eles, a comerem bolinhos secos e a 

refrescarmo-nos com leques de ráfia) (p. 203) 

De fato, a disputa pelo espaço africano iniciada em quatro de 

fevereiro de 1961, pelo MPLA, começava a se tornar mais concreta 

com as ações terroristas da UPA, contra os fazendeiros em quinze de 

março do mesmo ano (podemos inferir que o relato acima diz 

respeito a esse episódio), era um prenúncio sobre os maus tempos 

que estavam por vir para o colon\zador. 

Temos também nesse contexto, a barbárie praticada pelo 

colonizado contra o próprio colonizado, como a exemplificada (no 

campo da ficção, mas confirmada pelos fatos) por Milagre, 

guerrilheiro de Mayombe, romance de Pepetela: "Era miúdo na altura 

de 1961. Mas lembro-me ainda de crianças atiradas contra árvores, 

de homens enterrados até o pescoço, cabeça de fora, e o tractor 

passando, cortando as cabeças ( ... )"(p. 35). 

Os outros espaços são o apartamento na Ajuda (Carlos), o 

asilo na Damaia (Rui) e o apartamento no Estoril (Clarisse), mas 

todos convergem, na memória dos narradores, para a fazenda em 

Angola. São citados ainda os lugares por onde passa Isilda, 

(Marimba, Chiquita) fugindo da guerra. O espaço físico diminuto 

(como Portugal) e precário a que se resume o apartamento da 

família, na Ajuda - "eu um criado agachado numa cubata na Ajuda" 

- faz contraste com as dimensões fazenda (e de Angola), ao mesmo 
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tempo em que, dissolvido o aspecto mítico, revela aos retornados a 

verdadeira face de Portugal. 

Levando uma vida medíocre, que em nada se assemelhava à 

que tinham em África, ao menos no aspecto econômico e social, seus 

moradores constatam a diferença entre ser português em Angola, 

gozando dos privilégios que o estatuto de branco com dinheiro lhes 

proporcionava, e sê-l~ em Portugal. 

( ... ) o abandono familiar transforma um ambiente doméstico 

preenchido num vazio de absurdo, que se desenvolve ao longo 

desses romances, por casas e apartamentos que são muito mais 

lugares de falta do que de plenitude, lugares onde a atitude 

cinética decisiva é a do abandono e a psicológica a da 

desolação. 117 

O tempo é marcado implacavelmente pelo grande relógio no 

interior da casa em contraponto com outro referencial, no exterior -

os girassóis. O tempo da África, medido pela natureza e o tempo da 

' civilização'. Carlos acreditava que o relógio era o coração do 

mundo, mas Isilda corrige: 

O autêntico coração da casa eram as ervas sobre as campas ao 

final da tarde ou no princípio da noite, dizendo palavras que eu 

entendia mal por medo de entender, não o vento, não as folhas, 

vozes que contavam uma história sem sentido de gentes e bichos 

. e assassínios e guerra como se segredassem sem parar a nossa 

culpa, nos acusassem, repetindo mentiras, que a minha família e a 

família antes da minha tinham chegado como salteadores e 

destruído África, o meu pai aconselhava - não ouças (p. 79-80) 

117Seixo, 2002, p 474. 
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Na narrativa, os tempos alternam-se entre o cronológico e o 

psicológico. Lobo Antunes baseia-se no calendário do r.nundo 

ocidental, orientando a narrativa rigorosamente por meio do dia, mês 

e ano, na fala de Isilda (que ocupa metade do romance) enquanto a 

dos detnais narradores fica suspensa numa pequena parcela de um 

dia, no caso, o vinte e quatro de dezembro de 1995. Mas esse rigor 

perde-se no labirinto das recordações dos narradores, que revivem 

todas as sensações passadas em outras épocas, suscitadas pela 

memória. 

O próprio romance de que estamos tratando é também fruto 

de muitas reflexões do autor, que se valeu da experiência da guerra 

para narrá-las: 

A guerra marcou sua biografia, a sua própria ética e a sua estética 

como escritor ( ... ) uma nova concepção do tempo que impregna 

toda a sua obra: essa ideia linear em que não existe passado nem 

futuro, "só o imenso presente que engloba tudo" e que é uma 

ideia chave no momento em que nos confrontamos com a prosa do 

escritor. 118 

O tempo é o presente, mas a vida está no passado, sem 

futuro. Ao trazer o passado para o presente, o narrador parece 

mostrar que é nesse tempo (o presente) que se constrói o futuro, que 

também não desponta nesse romance. 

O romance desfia um período de aparente esplendor, de um 

ideal de vida pessoal (no caso dos colonos) e de uma nação enquanto 

se dispõe a alcançar outro, o da certeza de uma desintegração e 

11'Blanco, 2000, p. 64. 
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derrota definitiva. Sintomaticamente, os tempos da narrativa vão se 

encontrar na noite de Natal. 

Também vale lembrar que natal, nascimento e nacionalidade 

pertencem ao mesmo campo semântico. Aliás, a partir daí 

desencadeia-se uma série de elementos de ampla carga significativa 

(a ceia, a troca de presentes, a árvore, a neve, o presépio, a estrela, 

etc.) que giram em torno do Natal, símbolos reiterativos, que podem 

ter uma leitura recontextualizada na discussão da identidade e de sua 

transformação no processo narrativo. 

No mundo cristão ocidental ena-se uma expectativa muito 

grande em tomo dessa data, que revigora uma tradição que os 

portugueses carregaram para a África em sua bagagem cultural. Ali 

tentaram aclimatar as suas tradições, num cenário de mangueiras, 

algodão e girassol. Mas as crianças jamais entenderam como Papai 

Noel ("Pai" "Natal") pudesse sobreviver com aquelas roupas no 

clima de Angola, deslizando com seu trenó sob as palmeiras da 

Marginal, ou ainda a possibilidade de ele descer pela chaminé e 

mais, se acrescentarmos a tudo isso uma inverossímil neve. 

No presépio, mesclavam-se as figuras tradicionais com outras 

do cenário bucólico de Portugal, como se quisessem demonstrar que 

se Deus não é português, seu filho é. Como em todos os presépios 

que estamos acostumados a ver, o etíope Melchior vem devidamente 

colocado atrás dos outros magos, porque mesmo sendo rei, um negro 

tem que saber onde é o seu lugar. 

As lembranças do Natal na fazenda em Angola afluem à 

memória de todos e Isilda tenta subverter ironicamente a realidade, 
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forjando um reencontro com os filhos por essa ocasião, em 1995. 

Aliás, esta ironia não é inocente, mas revela uma intenção que visa 

ao convencimento: 

( ... ) a ironia é um procedimento discursivo econômico e eficaz. 

Se a comunicação se define, em última instância, como a 

capacidade de modificar o comportamento do outro, o jogo da 

ironia tem, entre outras, uma função comunicativa muito 

importante: persuadir. ( ... ) Mas muitas vezes pode ter apenas a 

função de criar cumplicidade para reativar um acordo sobre 

valores compartilhados ( ... ) reforçar o entendimento tácito com o 

interlocutor. 119 

Assim, decidiu que festejaria o Natal, fazendo de sua casa o 

palco para sua representação: 

As paredes da sala, os bibelôs, os quadros a ecoarem segundo o 

ritmo das árvores e a cadência das ondas como o algodão durante 

o jantar quando o Fernando trouxer a canja, o peru, o bolo-rei, os 

sonhos, as fatias doiradas, o espumante, o meu marido acender as 

velas do pinheiro, o Damião a amontoar as prendas contra a jarra 

- Só à meia noite só a meia noite 

a casa pintada, as ervas ruins cortadas, os ladrilhos quebrados 

substituídos por mármore 

a tropa do Governo e os estrangeiros nunca estiveram aqui, os 

bailundos nunca escaparam para a mata, nunca deixei os meus 

filhos no cais( ... ) (p. 387) 

119Reyes, 2000, pp. 156-157 (tradução Denise de Souza Ablas). 
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Também uma reunião de família é o que espera Carlos, que 

escolheu esta data não aleatoriamente mas imbuído de todo o 

simbolismo que ela carrega em si, principalmente se considerarmos 

que uma parte da sua ascendência está em Portugal, um país católico 

desde à sua formação . Além do mais, ele parece querer preservar a 

tradição mantida pela família de colonos portugueses que o civilizara 

em África, o que se confirma pela similitude das descrições 

ambientais do que era uma festa de Natal na casa em Angola, feita 

por Isilda, e a que Carlos repete em seu apartamento em Portugal. 

( ... )à mesa na Ajuda com a toalha de linho, o bolo-rei, as taças de 

amêndoas e broas e passa e pinhões, o espumante no balde de 

metal onde os cubos de gelo se dissolvem, ( .. . ) o pinheiro ridículo 

espetado no vaso com a estrela de lantejoilas no topo, enfeitado 

como uma cinquentona triste de grinaldas, pratas de bombons e 

sininhos patéticos (pp. 49-50) 

E, mais precisamente por estar em Portugal, ele precisa 

ostentar os mesmos detalhes encontrados nas casas típicas deste país, 

o que lhe pode conferir uma identificação com ele, ainda que os 

próprios portugueses nele se sintam "tão estrangeiros como fora 

dele", segundo Eduardo Lourenço, quando analisa a cultura do povo 

português em Mitologia da Saudade. 

Entretanto, se atentarmos para a pnme1ra descrição desta 

cena, encontrada nas páginas 20 e 21 do romance, e já transcrita 

aqui, no momento em que Carlos prepara-se para colocar em seu 

pinheiro a neve de algodão, imediatamente esta palavra associa-se a 

"girassol, arroz, o gosto das papaias", revelando um desejo latente de 

fundir Portugal e Angola, sugerido pelas sensações provocadas pelo 

estímulo da palavra "algodão". 
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Observamos ainda, pela comparação entre a pnme1ra 

descrição que ele faz do cenário natalino que está montando çm seu 

apartamento - num misto de hipocrisia com entusiasmo - e a análise 

fria a que ele o submete, já no princípio da madrugada, no último 

"flash'\ que vemos antes que ele atire tudo na lixeira, que no ano de 

1995 não haverá reunião de Natal para esta família porque Rui, sob o 

pretexto de visitar a irmã, pede no asilo que o embarquem num trem 

para o Estoril e nele segue sem rumo: 

o Carlos à minha espera para o jantar de Natal olhando o rio no 

intervalo das cortinas a pensar em Angola, não na Clarisse, não 

na minha mãe, não em mim, a pensar na verdadeira família dele 

em Malanje, na fazenda, na cantina, nos campos de algodão, na 

senzala (p. 201) 

Clarisse prefere a solidão à companhia do irmão e da 

cunhada: 

Quando telefonou para a consoada claro que respondi que sim 

pelo prazer de o imaginar a noite inteira à minha espera na Ajuda. 

( ... ), de pinheiro num vaso, toalha nova, tacinhas de amêndoas, 

bolo-rei, uma prenda para o Rui e uma prenda para mim ( ... ) (p. 

324) 

E Lena esvazia os armários e sai do apartamento com seus 

pertences. 

O encontro familiar não acontece porque a véspera de Natal é 

também o dia da morte de lsilda e o momento em que fica patenteada 

a dissolução da família. 
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Lena abandona Carlos no apartamento da Ajuda que, 

contrariando suas expectativas, não fica maior sem ela. Rui sai do 

asilo e embarca num trem, sem destino e, aparentemente, é o único 

que pode escapar do círculo em que todos estão presos, justamente 

por sér um "alienado involuntário". Clarisse, sozinha, toma 

comprimidos para dormir. E os retornados, abandonados por África, 

consomem-se em solidão. 

Após a independência das colônias, Portugal vm-se na 

contingência de ter que absorver cerca de um milhão de pessoas que 

"retomavam" a um país desconhecido. A sensação dos protagonistas 

de O Esplendor de Portugal é de estranhamento numa terra para a 

qual retornaram, sem nunca terem partido, numa terra que não era a 

deles, como Angola, que eles acreditavam que fosse, mas também 

não era. As vozes repetindo-se, como a litania da mulher guineense 

de As Naus. Ela, que com o marido, são os únicos que não têm o 

nome inscrito na História, como os demais protagonistas, deixa 

juntar à sua voz as das personagens de O Esplendor de Portugal, 

quando afirma reiteradamente "não pertenço aqui". 

Rui, em potencial, representa a perda do lugar, a ausência do 

referencial, pois quando lhe foi tirada Angola, em seu mundo 

restrito, nunca encontrou familiaridade no emaranhado de Lisboa. 

"Não encontro o caminho da fazenda. O meu irmão Carlos sabe o 

caminho da fazenda" (p. 41 ). As estrelas, que em tempos passados 

serviram para orientar os viajantes, nesse universo caótico, cumprem 

o papel de mostrar-lhes a alteridade: Amadeu sentia-se confuso em 

Portugal por não conseguir identificá-las e o mesmo acontecia com o 

narrador de Os Cus de Judas, quando na guerra em Angola: "Lá fora, 
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um céu de estrelas desconhecidas surpreendiam-me: assaltava-me 

por vezes a impressão de que haviam sobreposto um universq falso 

ao meu habitual . 

. Clarisse acredita que, dentre eles o único que sinta saudade 

de África seja Carlos, porque é lá que tem suas raízes, como Rui 

pensa que só ele pode achar o caminho de casa. 

Se em África tentavam viver à moda européia, em um 

ambiente transportado de Portugal por seus pais, uma vez neste país, 

com saudade, é para Angola que remetem seus pensamentos na noite 

de Natal. E não é da mãe por quem acreditam terem sido deserdados 

- "se sentiu feliz por nos embarcar há dezoito anos no navio de 

Lisboa com a desculpa da guerra civil' mas é do pai que eles 

reclamam a presença, cada um a sua maneira como Carlos: 

( ... ) se o meu pai não estivesse no cemitério do Dondo tilintava 

sem cessar a gargalo contra o copo ( .. . ) o meu pai que gostaria de 

ter hoje na Ajuda com os meus irmãos e comigo, aconchegava-lhe 

a manta, escolhia-lhe a melhor parte do peru, comprava-lhe um 

álbum de pintura, conversava com ele, a minha mãe teimava que 

eu não gostava de ninguém senão da Maria da Boa Morte mas 

pode ser que tenha mudado e as pessoas me faltem, é difícil morar 

aqui e ver os morros da Almada, o Cristo, a ponte.(p. 45) 

Ou Clarisse: ( .. . ) Tomar um banho ( ... ) vestir-me muito 

depressa porque uma pessoa eu cá sei está na porta à minha espera 

com uma forquilha destinada a empurrar-me um triciclo para longe 

de Angola e do Estoril e da morte( ... )' (p. 328). 
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Carlos e Clarisse anseiam pela presença do pai, mesmo sendo 

a figura risível, sem brios, um palhaço que não se sente à vont~de em 

sua casa, porque não a vê como sua, eternamente se escondendo e 

parecendo não querer ver o que ocorre ao seu redor, mas que a eles, 

visto à· distância, inspira confiança. Querem retornar à casa paterna, 

como na viagem à Praia das Maçãs, em Conhecimento do Inferno, ou 

como os retornados de As Naus, a algum lugar que lhes dê guarida e 

segurança, talvez, num sentido mais amplo, uma Pátria. 

O Esplendor de Portugal é um romance que mesmo 

prestando-se a múltiplas abordagens, quer psicológicas, quer 

sociológicas, históricas ou políticas, dá a impressão de 

"fechamento", tanto pela forma circular em que se encerra a sua 

construção, quanto pelo conteúdo. Os parágrafos aparecem soltos, 

aparentemente desconexos, com a narrativa no tempo presente 

intercalada com fluxos extemporâneos, diferenciados pelos tipos em 

itálico. 

A polifonia aponta para pontos convergentes na narrativa dos 

seus protagonistas, embora isso não os aproxime. Muitas vezes 

parece mais um diálogo de surdos, não só entre as personagens como 

também em relação à África. Elas se relacionam não com o diálogo, 

mas com um diálogo interior a partir da imagem que têm de si 

mesmas. 

( ... ) conceito de felicidade incerto, entre a sensação do instante 

preenchido e mutável, e o ideal de vida manifesto na lonjura (um 

passado perdido e um futuro anulado). 120 

120Seixo, 2002, p. 478. 
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Tendo participado da guerra colonial, o autor apresenta a 

visão distorcida que Portugal, através do colono, tem de Angol.a e de 

si mesmo. A saga de uma família de colonos é o pretexto para 

discorrer sobre uma parte da história do povo português. Isilda pode 

ser vista como uma miragem de Portugal corrompido, prostituído e 

decadente. Seus filhos , a herança de tudo isso - "um mestiço, um 

epiléptico, uma prostituta". E aqui se pode enfatizar o hermetismo 

desta obra, por não apontar qualquer saída, todos presos ao enredo e 

à História. 

Na realidade, Carlos, Rui, Clarisse e Lena não pertencem 

mais a lugar algum, sensação repartida com ex-combatente, 

protagonista de Os cus de Judas, (p. 226): "( ... ) flutuo entre dois 

continentes que me repelem, nu de raízes, em busca de um espaço 

branco onde ancorar". 
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4. A geração da utopia 

Nem eu nem o nómada pensamos em 
regressar ao antes de. Tudo para nós é 
depois, a partir de agora. E nem sequer 
é redescoberta mas sim afirmação 
transformadora. 

Manuel Rui 

Após a Segunda Guerra Mundial foi fundada em Lisboa A 

Casa dos Estudantes de Angola, que se configurou corno um ponto 

de encontro e estreitamento de laços entre os estudantes desta então 

colônia portuguesa. Segundo o relato de Carlos Ervedosa, um ex

freqüentador, 

Era no tempo em que o estudante angolano, depois dos quinze 

dias de viagem sobre as ondas do mar, desembarcava, confuso e 

intimidado, na velha capital do Império, sem amigos nem 

conhecidos, perdendo-se no labirinto da grande cidade durante os 

longos e penosos anos da sua formatura, diminuído, quantas 

vezes, pela falta de assistência na doença, pelas dificuldades 

económicas que tantas vezes surgem. 121 

Posteriormente, esse espaço foi substituído pela Casa dos 

Estudantes do Império (CEI), local que contribuiu para formar, 

revolucionariamente, centenas de patriotas das colônias portuguesas. 

Ligada ao movimento estudantil democrático português, a CEI, até 

ser encerrada, em 1965, sofreu diversas formas de repressão fascista 

e colonialista. 

121Ervedosa, 1985, pp. 93-94. 
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O estado português, chefiado por Salazar, subsidiava esse 

espaço cuja cantina tomou-se o ponto de encontro dos jovens 

estudantes africanos sem, a princípio, desconfiar que ali se gestava a 

queda dos últimos bastiões do Império português. 

Na Casa reumam-se angolanos, moçambicanos, 

caboverdianos, sãotomenses e guineenses, que enquanto expunham e 

debatiam suas produções intelectuais, aglutinavam-se também em 

torno de ideais libertários nacionalistas, de cunho socialista. Por lá 

passaram muitos jovens que posteriormente se consagraram por sua 

literatura - em prosa ou verso - de resistência, politicamente 

engajada, inclusive o próprio Pepetela, que tinha ido para Lisboa a 

fim de estudar engenharia. Ele, no entanto, por ter mais afinidade 

com a área de humanidades, acabou matriculando-se no curso de 

História por ser, dentre os que existiam, o que mais se aproximava 

do que realmente desejava: Sociologia. 

Quando Pepetela chegou em Lisboa, em 1958, já tinha uma 

boa formação política e sua adesão à Casa dos Estudantes do Império 

foi apenas uma conseqüência desse fator . 

Foi nesse espaço de efervescência cultural e política - que as 

famílias da colônia e da metrópole não viam com bons olhos - que se 

encontraram ou reencontraram os jovens estudantes; entre eles Costa 

Andrade, Ervedosa e Agostinho Neto. Assim, ·A Casa dos Estudantes 

do Império não foi só o espaço onde floresceram grandes 

intelectuais, mas o que também veio a fornecer os quadros das 

lideranças dos Partidos que propiciaram a libertação das Colônias. 
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Aliada à militância política desenvolveu-se uma fecunda 

criação literária. No caso específico de Pepetela a afinp.ação 

contrária talvez seja mais exata e, por sua vivência nesse tempo e 

nesse espaço, pode-se inferir que esta obra tenha também forte cunho 

autobiográfico. 

A Geração da Utopia aponta ainda para um fundo histórico, 

observado também em outras obras do escritor (Mayombe, Yaka, A 

gloriosa Familia): através da ficção, está a proposta de contar alguns 

períodos da História, não como observador passivo, mas como 

alguém que não só a vivenciou, como ajudou a construí-la. Ele faz 

parte dessa geração que, ao tomar a História nas mãos, dela fez-se 

sujeito e não mais objeto. 

Como afirma Rita Chaves: 

Dada a importância que, desde muito cedo, assumiu no processo 

de construção do sentimento nacional, a produção literária 

angolana revela-se um excelente material para que se conheçam 

elementos fundamentais na formação do país - como realidade 

concreta e como imagem. 122 

Escrito em Berlim e editado em Portugal em 1992, A 

Geração da Utopia abrange trinta anos de história de um grupo de 

jovens angolanos, que se confunde com um período da própria 

história de Portugal e, conseqüentemente, também de Angol~ uma 

vez que esses países mantinham a relação colonizador/colonizado. 

A ação dos protagonistas de A Geração da Utopia 

desenvolve-se em quatro capítulos, iniciando-se com "A Casa 

122Chaves, 1999, p. 29. 
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(1961)" em Lisboa, tendo seqüência em "A Chana (1972)", "O Polvo 

(1982)", finalizando com "O Templo (a partir de junho de 1~91)". 

Cada um deles encerra-se com um epílogo. 

Neste romance, os anseios por mudanças são apresentados em 

me10 à aprendizagem de uma ideologia que busca analisar a 

realidade das colônias africanas apontando para uma nova ordem. 

Nesse ambiente surgem as personagens, que vão adquirindo corpo e 

alma e cujos percursos serão seguidos pelo narrador: 

Sara, _jovem de 24 anos, saíra de Benguela para estudar 

medicina em Portugal~ onde já se encontrava há quase seis anos. 

Fazia parte desse contingente que, desde 1940, fluía em maior 

número para a metrópole, em busca de formação universitária: 

Tinham de deixar as suas terras, as suas famílias e os amigos. 

Partiam no bojo de um navio, já saudosos, mas decididos a 

vencerem e a regressarem, para um dia, juntamente com aqueles 

que ficavam, construírem uma Angola maior, mais bela e mais 

justa.123 

Sara apenas repetiu a situação experimentada pela maioria 

dos seus conterrâneos - inclusive a do autor do fragmento acima - a 

caminho do exílio. À partida, "tentou fixar a cor vermelha da terra e 

o contraste com o azul do mar, o arco apertado da baía e o verde da 

ilha, as cores variegadas dos panos e os pregões das quitandeiras" 

(p.12), impressões que a acompanharam em toda a permanência em 

Lisboa. 

123Ervedosa, 1985, p. 92. 
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A presença da África fazia-se sentir através dos sentidos e 

recordados todos pelos que de lá se ausentaram, por diferentes 

motivos, como Carlos, personagem de O Esplendor de Portugal: 

"( ... ) a baía de Luanda esquecida de coqueiros" (OEP, p. 12) 

"algodão girassol arroz o gosto das papaias " (OEP, p. 21). 

Os cheiros, as cores, os sabores e os sons retidos na memória 

de cada um - "a cadência do kissanje com as frutas do planalto e as 

zebras do deserto do Nanibe" (p. 13) - eram compartilhados por 

todos, proporcionando a "descoberta da terra ausente" e gerando um 

sentimento de inclusão nela, que ajudava a atenuar a sensação de 

deslocamento no país estranho. Durante a sua trajetória Sara foi 

descobrindo sua "diferença cultural em relação aos portugueses", 

num "caminho longo e perturbante" que a PIDE 124 ajudou a 

dificultar. 

A percepção das diferenças acentuava-se à medida que 

observava as cenas do cotidiano de Lisboa - as senhoras vestindo-se 

como numa eterna viuvez, os homens taciturnos, enfim, um povo 

sombrio - em violento contraste com o que a memória guardara da 

sua terra natal - , o que a leva a refletir sobre as causas desse 

comportamento: 

O português precisa sempre de alguma coisa para estar 

melancólico ( ... ). Povo triste, pensou Sara. É do regime político 

ou é a essência dessa gente? Não vamos também culpar Salazar 

por tudo. O próprio Salazar já era tristonho, cinzento, antes de 

criar seu cinzento regime. Regime de escolásticos e militares 

124PIDE: Policia Internacional de Defesa do Estado. Substituiu a PVDE: Polícia de 
Vigilância e Defesa do Estado. 
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graves, o que convém para um povo de camponeses com pouca 

terra. (p. 11) 

De fato, Salazar e seu regime eram apenas os guardiões 

momentâneos desse estado de espírito inculcado no povo, que 

Eduardo Lourenço aponta em Mitologia da Saudade: "A saudade, a 

nostalgia ou a melancolia são modalidades, modulações da nossa 

relação de seres de memória e sensibilidade com o Tempo" 125
• 

Um povo que se lançou ao mar, em grandes conquistas que 

configuraram um império e espalhou-se pelo mundo, acreditando ser 

o eleito por Deus para espalhar sua fé, o português criou para si uma 

identidade mítica. 

Apesar das aparências, a melancolia não é essencialmente a 

expressão da nossa derrota, como seres simbolicamente mortais, 

às mãos do tempo, mas a última encenação de todo o nosso ser 

para aliviar o luto das nossas últimas esperanças desfeitas, dos 

nossos anseios perdidos. dos nossos amores defuntos. 126 

Sara tenta ainda interpretar, não mais de forma generalizada, 

mas a visão específica de "duas mulheres ( ... ) vestidas de negro com 

um lenço negro na cabeça" (p. 12) como a ostentação de um luto por 

seus mortos em Angola no levante ocorrido no mês anterior, mas não 

insistiu na idéia por ser impossível saber até que ponto as notícias 

que circulavam não seriam apenas frutos da propaganda salazarista. 

Seu avô paterno, de origem judaica, migrara para Angola no 

começo do século, em busca de uma estabilidade que os seus 

antepassados não conheceram, vítimas que foram das perseguições 

125Lourenço, 1999, p. 12. 
126/dem, p. 19. 
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ao seu povo na Europa. Seu pai, já nascido em Benguela, era um 

comerciante rico, o que proporcionava a Sara uma vida relativamente 

confortável na metrópole, em comparação à maioria dos estudantes. 

Prestes a receber seu diploma, já ajudava o Dr. Armênio, um 

médico caboverdiano, nos horários de consulta na Casa, ambos em 

trabalho voluntário, o que demonstra o espírito de solidariedade que 

vigorava entre os africanos. Ao planejar o seu retomo a Angola, 

mesmo com a possibilidade de ter um consultório bem instalado, seu 

objetivo era trabalhar com a população carente, fazendo uso da 

medicina preventiva: "Também nunca fora sua idéia abrir um 

consultório particular, que só servia os ricos, mas trabalhar nos 

centros mais pobres, periféricos, onde viviam aqueles que realmente 

pr-ecisavam dela"( ... ) (p. 47). 

Percebemos aqui que ao lado do projeto nacionalista que 

mobilizou essa geração, caminhava uma proposta social, a utopia de 

amenizar as desigualdades, num sistema que sempre privilegiou as 

camadas mais abastadas. Essa utopia, tão evidente neste romance, 

nada mais é que o reflexo de um comportamento comungado entre os 

jovens idealistas desse período. 

No mesmo ano de 1961, retratado no episódio de "A Casa", 

ano em que Sara recebia o seu diploma de medicina e sonhava pôr 

em prática seus projetos, na vida real outra médica regressava à terra 

natal, com um plano semelhante: tratava-se da poetisa Aida Lara, 

cujo depoimento foi transcrito por Erverdosa: 

Uma só vontade me animava, um desejo único - fazer um curso 

que me pudesse tomar útil em Angola ( ... ). Desejava apenas 
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realizar uma vasta acção social em Angola, queria organizar 

postos de assistência gratuitos, cursos de puericultura e 

informação sanitária para as mulheres africanas, e quantas coisas 

mais. 127 

Aida Lara morreu pouco tempo depois de chegar a Angola, 

mas a sua utopia, o autor fá-la renascer, no plano ficcional, através 

da principal personagem feminina de A Geração da Utopia. 

Sara, na cor de sua pele, negava suas origens africanas, o que 

lhe permitia circular por Lisboa sem parecer estrangeira, mas esta 

vantagem dissolveu-se no contato com os freqüentadores da Casa. 

Embora fosse respeitada, os colegas tomaram-se mais reservados 

quando o assunto era política. Até então não se discutia as nuances 

de cor, ou as etnias, pois havia algo maior a unir os estudantes: suas 

origens e o sentimento de pertencer a um outro espaço que se 

contrapunha à metrópole. Mas os ataques promovidos pela UPA 128 no 

norte de Angola, contra os colonos, fez desaparecer a saudável 

camaradagem entre brancos, mulatos e negros. 

A política da UPA para a libertação do país colocou os 

brancos e mulatos numa situação difícil, supondo, equivocadamente, 

um antagonismo que se firmava na classe de origem. Um racismo às 

avessas condenava, pelo 'pecado original', os brancos-, mesmo com 

a perda dos seus privilégios e abraçando a mesma causa. Sara ainda 

acreditava que a desconfiança era nutrida só em relação aos brancos, 

mas ao discutir o assunto com Laurinda, este corrige: 

127Ervedosa, 1985, p. 99. 
121Cf. anexo A. 
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Não te iludas ( ... ) Há aí uns grupos de negros que não querem 

nada com os mulatos. Não são muitos, mas existem. Dizem que a 

elite angolana é constituída sobretudo por mulatos e que esses 

não os podem dominar. Que essa elite ajudou o colonialismo a 

implantar-se e aproveitou-se dele. Acabam por apoiar a UPA, 

bem lá no fundo e muito escondidamente. (p. 3 7) 

Decididamente a UPA não correspondia aos anseios dos 

jovens nacionalistas, mas assuntos como esse eram tratados com 

cautela e em voz baixa, em lugares públicos, pois sempre poderia 

haver agentes da PIDE infiltrados, além de os resguardar do choque 

de opiniões com outros estudantes que já não compartilhavam as 

mesmas idéias ou mesmo com quem não tinha afinidade com a 

política, como o namorado de Sara. 

Malongo, angolano de Malanje, mesmo não estudando, 

freqüentava o grupo por ser namorado de Sara e pela oportunidade 

de convívio com os outros africanos. Estava em Lisboa há quatro 

anos, contratado como jogador de futebol pelo Benfica e, embora 

tivesse despontado como uma promessa nesse esporte, jamais 

ascendera à equipe principal. Sua disciplina não era compatível com 

o que se esperava de um atleta. As noitadas em farras, as mulheres e 

a bebida mantiveram-no sempre no time de reserva até ser 

definitivamente afastado. 

A rescisão do contrato com o clube não implicava só na perda 

do pequeno salário, como o colocava à disposição do exército 

português, que não tardaria a convocá-lo para combater na guerra 

colonial; simpático e excelente dançarino, tocava violão era visto 

com simpatia pelos que o cercavam, embora não merecesse 

confiança quando o assunto era política. Dividia o quarto numa 
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pensão, na Rua da Praia da Vitória, com um estudante angolano, que 

lhe despertara simpatia. 

Vítor Ramos, estudante de Veterinária, chegou a Lisboa um 

ano depois de Malongo, com quem foi morar a fim de dividir as 

despesas. Seu pai era farmacêutico no Huambo e pertencia à etnia 

umbundo. Vítor não era um aluno dedicado, não gostava de correr 

risco ou assumir responsabilidades e, nesse aspecto, parecia seguir as 

pegadas do amigo. Mas atividades da Casa despertaram nele o 

interesse pela política a ponto de relegar os estudos para dedicar-se à 

leitura de "livros proibidos", atitude que o levou a gozar de mais 

confiança no grupo, que passou a encarregá-lo, inicialmente, de 

pequenas tarefas. 

A primeira foi contatar Elias, estudante sério e radical, que 

morava fora de Lisboa; filho de camponeses do Bié, morava numa 

Instituição protestante, que custeava seus estudos. O tom calmo da 

sua voz não induzia a que se pensasse que era partidário das ações 

violentas como saída para o impasse colonial. Se não fosse 

protestante, certamente estaria num seminário católico, imaginava 

Vítor. 

O pretexto da visita era o convite para um baile, mas Vítor já 

sabia que o subterfúgio utilizado poderia ocultar algo mais 

importante; uma vez que a religião de Elias não lhe permitiria ir a 

bailes, para o leitor também fica a suspeita. 

Pelos olhos de Vítor nos é dada a ver a estante de livros da 

Instituição no quarto de Elias, mas é especificamente em tomo de um 

autor que a conversa se entabula: o então "proibidíssimo" e, talvez 
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por isso, ainda não muito conhecido Frantz Fanon. "Pacientemente, 

como um professor ou um padre que explica algo a uma crümça", 

Elias discorre sobre o autor e a obra: 

É absolutamente indispensável ler Fanon, para entender o 

presente e o futuro dos nossos países. Ele é antilhano, médico, 

mas está com os argelinos na sua luta pela independência. Diz por 

exemplo que só a violência do colonizado pode fazer ultrapassar 

o complexo de inferioridade que o colonizador lhe inculcou. O 

colonizado só pode adquirir uma personalidade de homem livre se 

exercer a violência. Qualquer violência se justifica assim. (p. 82) 

Por essa teoria justificavam-se os atos da UPA, movimento 

ao qual Elias já tinha aderido, embora este movimento, 

possivelmente, não se guiasse pelo livro de Fanon. O levante de 15 

de março nas plantações de café, no norte de Angola, que acabou 

transformando-se em um massacre, deixou mortos não só os mais de 

mil colonos europeus, como seus "contratados", provenientes do sul 

de Angola. 

Essa matança indiscriminada, que Vítor não consegma 

entender, porque atingia também seus compatriotas, tinha sua razão 

de ser, na opinião de Elias: 

Não têm nada que ir para o norte engordar os roceiros. Estão a 

colaborar com o colonialismo, mesmo se inconscientemente. Na 

primeira fase o terror é necessário para se criar consciência. 

Depois isso terminãrá. E haverá a integração de todos num país 

independente. (p. 83) 
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A violência da UPA baseava-se no voluntarismo, enquanto 

F 129 dºt , l . -anon acre 1 a no espontane1smo, que e e caractenza como ~çoes 

espontâneas sem ligação partidária, empreendidas pelas populações 

rurais para fazer frente ao invasor; estas, se aliadas aos proletários 

margin~lizados das cidades, poderiam transformar-se no "celeiro" do 

exército revolucionário. A hostilidade ao colonizador, levada às 

últimas conseqüências, cumpriria um duplo objetivo, porque 

suprimir o opressor significava simultaneamente, fazer desaparecer o 

oprimido. 

Vemos o diálogo entre Vítor e Elias como um pretexto 

utilizado pelo narrador para flagrar as leituras e as discussões 

teóricas em que se envolviam os estudantes e as contradições 

experimentadas pelos angolanos empenhados no processo de 

descolonização que, sem vislumbrarem uma saída política negociada, 

viram-se na contingência de ter que optar entre os movimentos de 

libertação que surgiam. 

Freqüentando o mesmo grupo da Casa, vemos ainda o 

"literato" impertinente Horácio, insistente ao falar de Literatura mas 

é ele quem, indiretamente, mostra as dissidências que estavam 

ocorrendo: "E ainda por cima a falar do Viriato. Não sabe que hoje é 

um nome proibido, mesmo que só como poeta?". 

É a pergunta que Laurindo faz. Um "miúdo" mulato de 

dezoito anos, que estabelecera cumplicidade com Sara depois de 

terem passado juntos a experiência da passeata de primeiro de maio. 

Estudioso e responsável, em vários momentos manifesta-se como o 

porta-voz da utopia e da oposição à política discriminatória da UPA, 

1~anon, 1968, p. 94. 
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ou ena as condições para que se evidenciem, nos diálogos com a 

amiga: 

Como vês, pode-se reconhecer o papel histórico de um 

determinado grupo social, positivo ou negativo, sem por isso 

tomarem-se atitudes políticas radicais em relação aos 

descendentes desse grupo. 

Os velhos dizem filho de cobra é cobra. Isso é verdade na 

natureza, não na sociedade humana. (p. 38) 

E ainda, quando discorre sobre o racismo de que ele - e os 

africanos negros e mulatos - passaram a ser vítimas, em Portugal ou 

sobre o nacionalismo, português ou africano, um tema que abarcava 

o interesse de todos: 

O racismo cresceu muito. Há uma vaga de patriotismo provocada 

pelos acontecimentos. Bem podem dizer, somos todos 

portugueses e existe uma sociedade pluri-racial. Mas as pessoas 

de cor diferente são vistas como estrangeiros indesejáveis. Pior, 

perigosos. O nacionalismo provoca isso. (p. 79) 

No nosso caso, ou na África em geral, o nacionalismo é uma fase 

necessária e vale a pena lutar por ele ( ... ) mas provoca também 

exclusões injustas. E, se exagerado, leva as sociedades a 

fecharem-se sobre si próprias e a não aproveitarem o progresso 

dos outros povos. (p. 80) 

Mas o fio condutor da utopia é Aníbal, "baixo e magro, ( ... ) 

dava uma sensação de fragilidade a quem não o conhecia. Porém, 

( ... ) era todo o contrário, uma tremenda força interior". Formado em 

Histórico-Filosóficas, tem um grande espírito de liderança e 

reconhecido no seu tempo e nos espaços em que viveu, como "O 
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Sábio"; "sempre agarrado aos livros e às idéias, não era 

propriamente a imagem que se faz de um herói". Com bolsa paga por 

igreja protestante, fizera um curso brilhante, "defendendo idéias 

contrárias às dos professores", com uma postura progressista e 

polêmka. Sua tese de fim de curso demonstrava "que o Estado 

português liquidou a burguesia angolana que ganhava consciência de 

sua força e encaminhava-se para posições autonomistas inspiradas 

nos princípios da Revolução Francesa" (p. 21 ). Suas atitudes não 

passaram despercebidas pela PIDE, que o convocou várias vezes para 

prestar depoimento. 

Mantendo um princípio já verificado em outros romances, o 

autor associa os nomes de suas personagens aos da Mitologia ou da 

História Universal, preservando seu aspecto positivo, como Ogum, o 

Prometeu Africano, em Mayombe ou mostrando suas antíteses, como 

em Alexandre Semedo, quando comparado a Alexandre Magno, em 

Yaka, opostos que se mantêm em todas as personagens desse 

romance, que recebem nomes provenientes da mitologia grega. 

São elementos que fazem parte não só do patrimônio 

europeu, mas já da cultura universal que ele transporta, através da 

Literatura, para o ambiente africano. Isto não quer dizer que em seus 

romances não habitem as kiandas, os cazumbis, as acácias, os 

quintalões ... temas e paisagens locais, referências importantes para o 

processo de formação de uma literatura nacional. Mas a 

particularização não impede que o autor enriqueça sua obra, 

utilizando outras fontes, conscientemente, não minimizando a 

influência de outras matrizes. 
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Podemos ver nesse recurso o que Antonio Candido, na 

Literatura brasileira do período do Romantismo, cham~ de 

"transposição ', um processo que consiste em passar para o contexto 

brasileiro, as expressões, concepções lendas, imagens, situações 

ficcionais, estilos, numa apropriação, perfeitamente legítima, que se 

integra e dá ao leitor a impressão de alguma coisa que é muito 

"nossa", e ao mesmo tempo faz sentir a presença das raízes 

culturais. 

Somos parte de uma cultura mais ampla, da qual participamos 

como variedade cultural ( .. . ) é uma ilusão falar de supressão de 

influências. Mesmo porque, num determinado momento em que a 

lei do mundo é a inter-relação, as utopias da originalidade 

isolacionista não subsistem no sentido de patriótica ( ... ) 130
• 

Assim, podemos inferir que o nome de Aníbal não entra no 

relato gratuitamente. Sua trajetória em muitos momentos assemelha

se à do general cartaginês das guerras púnicas, que atravessou a 

Espanha, o sul da Gália, transpôs os Alpes e, como não recebesse 

ajuda de Cartago, voltou à África para defender sua pátria ameaçada 

pelos romanos. 

Segundo os relatos da história oficial, o que o mobilizava era 

o amor político, o ideal de destruir Roma e impor a Cartago um 

governo digno para um povo sordidamente governado por um bando 

de negociantes ricos. Sabia conhecer-se, dominar-se e dirigir-se, o 

que pode significar sabedoria. Sabia também o fim a que mirava e 

possuía como ninguém os segredos da arte das campanhas. Contava 

13°Candido, 1989, p. 154. 
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com a coragem e a tenacidade para transpor os obstáculos naturais, 

mas sentia que, ao combater idéias, o poder humano pode baque~r. 

Os espaços inóspitos em que os dois heróis combateram - a 

Chana e os Alpes - também aproximam a personagem ficcional da 

histórica. Essa semelhança já é apontada por Sara: 

Via-o já a atravessar fronteiras. A de Portugal com Espanha não 

devia ser muito complicada. Mas para chegar à França teria de 

atravessar os temíveis Pirineus. Não foi o general cartaginês 

Aníbal que passou os Pirinéus com elefantes para atacar ir Roma, 

numa das mais fantásticas gestas da História... Parecia, os 

cartagineses tiveram um general Aníbal. Mas seria o mesmo ... Os 

temas da História já estavam longe, pela necessidade de reservar 

a memória para a medicina( ... ). Se o outro passou com elefantes, 

bem mais fácil seria passar sozinho. Até a coincidência do nome 

ajudava, era um presságio favorável. (p. 50). 

Esse clima de confiança só é quebrado por Marta, amiga de 

Sara e com quem trabalha no hospital. Estudante portuguesa, filha de 

ricos agricultores do Alentejo, era independente e carrega em seu 

nome a praticidade sugerida por sua homônima, personagem bíblica. 

Embora sustente idéias progressistas e não perca uma manifestação, 

não se mete em política de grupo. 

Por morar sozinha, surge como a pnme1ra e única solução 

para esconder Aníbal, quando a segurança dele começa a correr 

perigo. Apóia a luta armada em Angola, mas não consegue 

vislumbrar um fim digno para essa empreitada. Naquele momento é a 

única voz dissonante, marcadamente anti-utópica e antecipadora, 

quando se refere a Aníbal e a sua decisão de partir para a guerra em 

Angola: 
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Se não morrer, o que se enquadra melhor com a sua maneira de 

ser, vai desiludir-se. A tal revolução que tem pela frente não vai 

ser como ele imagina. Nunca nenhuma é como os sonhos dos 

sonhadores. É um sonhador, apesar de toda a sua linguagem 

rigorosa de comunista~ Acaba por ter idéias mais libertárias que 

as minhas, que ele chama de anarquista. As revoluções são para 

libertar, e libertam quando têm sucesso. Mas por um instante 

apenas. No instante a seguir se esgotam. E tornam-se cadáveres 

putrefactos que os ditos revolucionários carregam às costas toda a 

vida. (p. l I I) 

As personagens que circulam pela Casa e em cuja trajetória o 

autor vai se preocupar são fictícias, mas que a exemplo de outras 

referidas em várias obras de Pepetela, refletem ou aglutinam 

características (inclusive do próprio autor) de outras, reais, que 

conviveram no mesmo ambiente, no mesmo período. 

Se uns estudavam, outros nem tanto. O futebol, a música, a 

farra, a política, absorviam grande parte do tempo dos estudantes e, 

ao apontar para esse lado mais humano das personagens, o autor 

retira-as do campo idealizado, revelando as metamorfoses e 

contradições presentes em qualquer jovem que viveu naquela época, 

em situações similares. 

Entretanto, fora desse circuito, estava-se formando o MPLA, 

que agregava os Partidos Comunistas internacionais, inclusive o 

Partido Comunista Português (PCP), o primeiro a tomar posição 

contra o colonialismo, que manteve nos anos subseqüentes, conforme 

atesta o discurso de seu Secretário Geral, Álvaro Cunhal, em abril de 
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1964: "Nós apoiamos na medida das nossas forças a justa luta dos 

d 1 A ' ( )" 131 povos as co omas . . . . 

O programa do MPLA surgia como uma opção para substituir 

a UPA; comandada por Holden Roberto, bakongo e com visão 

tribalista. Alguns meses antes da data marcada para a independência 

de Angola, Agostinho Neto, então presidente do MPLA, ao ser 

questionado sobre as diferenças ideológicas entre os partidos que 

disputavam o poder, expõe as diretrizes do MPLA: 

O que podemos responder é que o MPLA é um movimento 

popular voltado para a solução dos problemas do povo, 

principalmente do povo trabalhador, com a perspectiva da 

formação de um governo que se enquadre dentro de uma 

verdadeira democracia. Pensamos que nosso povo, que sofreu 

durante tanto tempo com o colonialismo português, tem o direito 

de participar plenamente da vida da Nação, através de sua 

integração em uma democracia que englobe todas as classes, 

todas as camadas do povo em órgãos de decisão que assegurem 

que o povo não estará ausente daquilo que o Estado decida. Este é 

o conceito de democracia que nós temos: essencialmente 

participativa. Por outro lado, desejamos que o povo angolano 

participe ativamente da vida econômica do país, que nossos 

trabalhadores não sejam meros executores de uma política, e sim, 

também, cérebros que planificam, dirigem, tomam iniciativas e 

administram. Ou seja, a gestão deve estar também nas mãos do 

povo e sem nenhum tipo de discriminação. 132 

A adesão das lideranças foi decisiva para o quadro que se 

delineou a seguir. 

131Almeida, 1979, p. 389. 
132/n: Cadernos do terceiro mundo. N. 50, novembro/dezembro de 1982, p.14. 
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A Casa dos estudantes vista pela comunidade como um antro 

de comunistas, passa a ser alvo atento da PIDE. Enfim, já n~o há 

segurança em Lisboa para os nacionalistas: ·"Ninguém dizia vamos 

fugir, mas todos pensavam nisso" (p. 105). Tampouco no país mais 

próximo, a Espanha, com a ditadura de Franco. No entanto, a França 

acena como a grande e mais próxima visão de liberdade. 

Aníbal, que apesar de sua militância política, presta serviço 

militar obrigatório no exército português, é o primeiro a partir. Sua 

recusa em participar da Guerra Colonial não lhe deixa outra opção 

que não a de desertar, mantendo a coerência entre seu discurso e a 

prática. 

Ele retrata o impasse vivido pelo jovem da colônia ou da 

metrópole, no momento da convocação para a guerra~ situação 

experimentada tanto por Pepetela, "Entretanto houve o 4 de fevereiro 

aqui, as greves em Portugal, todo aquele movimento associativo, e 

depois tinha que ir para a tropa e fugi .... " 133 quanto por Lobo 

Antunes: 

A gente que desertava sabia para onde ir, quando tinha uma razão 

política. Se tinha a sensação de que a ditadura era eterna, que 

Salazar ia durar sempre, e o problema era quando se partia, nunca 

mais se podia voltar. Eu também não queria ir para a guerra, mas 

não pus a possibilidade de desertar. 134 

O governo português tentou ignorar as movimentações 

ocorrentes em Angola no início de 1961 , considerando como perigo 

real apenas o contexto europeu com uma possível guerra com a 

133Laban, 1991, p. 787. 
1~lanco, 2000, p. 77. 
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União Soviética, para a qual mobilizaria contingentes de Angola e 

Moçambique. Mas depois dos ataques da UPA às fazendas do .norte 

em Angola, alguns membros do alto comando militar representados 

pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o general Albuquerque 

de Freitas, manifestam a opinião que está se tornando generalizada 

dentro das Forças Armadas: em um memorando dirigido ao 

presidente do Conselho, contestam a legitimidade de um poder que 

se mantém pela força e advertem sobre o risco de se combater em 

Angola, uma vez que os atos de rebeldia nada são além de uma 

reação, dadas as condições imorais em que são mantidas as colônias. 

O governo dos Estados Unidos. principal aliado de Portugal, 

começou a exercer pressão para que se desse autonomia às colônias, 

seguindo os princípios da ONU, temerosos de que a radicalização 

dos movimentos ali surgidos pudessem, de algum modo, favorecer a 

influência do seu maior inimigo - a União Soviética. Em meio à 

crise diplomática, Portugal enfrentou ainda uma tentativa abortada 

de deposição de Salazar, por parte dos militares descontentes. 

Também ignorou a decisão tomada na Assembléia da ONU, 

favorável à autodeterminação de Angola, reagindo com 

manifestações patrióticas em desfiles nos quais se entoava um hino: 

Angola é nossa. 

Algumas providências precisavam ser tomadas para que se 

justificasse, perante a comunidade internacional, a manutenção dos 

territórios em África. Para tanto, o ministro do Ultramar revogou o 

Estatuto do Indígena, que limitava o acesso da grande maioria do 

povo ao direito de cidadania, substituiu o Código do Trabalhador, 

extinguiu as culturas obrigatórias, estimulou a escolarização e aboliu 

algumas práticas discriminatórias. 
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Por serem beneficiados pelo estatuto de cidadãos 

portugueses, também os estudantes africanos estavam sujeitps às 

mesmas leis que seus "compatriotas" da metrópole, que cumpriam os 

rituais do Exército e partiam para as colônias para defendê-las em 

nome de Portugal. Muitos jovens portugueses foram para a Guerra, 

imbuídos do dever patriótico, motivados pela ampla campanha do 

governo Salazarista. O uso ideológico do conceito de Nação impelia 

a atos heróicos, a que lutassem e morressem pela Pátria, defendendo 

o que lhes era de direito, pela ancestralidade. Houve quem desertasse 

e, ingenuamente ou não, outros partiram, como o autor de O 

esplendor de Portugal: "Recordo de forma especial que chorei muito 

na noite de fim de ano de 1970. Foi uma noite terrível para mim 

porque no dia seis de janeiro tinha de partir para a guerra ... " L
35.. 

Mas do mesmo sentido patriótico revestiam-se os africanos 

que, para defender a terra dos ancestrais também estavam dispostos a 

sacrificar seus interesses individuais pelo bem da coletividade, já 

com uma conotação de um dever sagrado, num indício de 

identificação não com Portugal, mas com Angola, como sugeriu a 

fala de Aníbal: "Não se trata de mim, o que é melhor ou pior para 

mim, mas para a terra" (p. 22). 

Seguindo o exemplo de Aníbal, o grupo, enfrentando os 

obstáculos impostos pelo Regime português, parte depois. Sara, já 

formada, espera um filho de Malongo. 

mBlanco, 2002, p. 60. 
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4.1. "A Chana" - a frente leste 

A chana é um mar interior, a única 
incerteza reside no tempo 
necessário para chegar à praia. 

Pepetela 

Alguns dos homens que retornam a Angola engajam-se na 

guerrilha e se ela, em tese, poderia uni-los servindo de eixo para um 

ideal comum, na prática contribui para distanciá-los. As privações e 

os perigos -JlOr que passam revelam a verdadeira face de cada um. E a 

visão nem sempre é boa. 

Ao referir-se aos países do terceiro mundo que puderam optar 

entre o capitalismo e o socialismo, Fanon lembra que a viabilidade 

deste não pode suportar-se apenas no investimento humano para 

fazer jus aos princípios que levaram o povo a tal mobilização: 

O dom de si e o desprezo por toda preocupação que não seja 

coletiva dão origem a uma moral nacional que reconforta o 

homem, lhe restitui a confiança no destino do mundo e desarma 

os observadores mais reticentes. Acreditamos, porém, que tal 

esforço não poderá prosseguir por muito tempo nesse ritmo 

infernal. 136 

É o que, em certas circunstâncias, ocorre em "A Chana" , 

terreno desprovido de vegetação, que se alaga na época das chuvas, 

um dos palcos da luta armada na Frente leste. Cenário pouco 

136Fanon, 1968, p. 79. 
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adequado para tal atividade, "apenas um terreno sem árvores que é 

preciso atravessar para chegar à floresta ansiada?' 

No Leste as amplitudes térmicas entre as elevadas temperaturas 

de dia e o frio da noite, provocavam grande desgaste nas tropas . 

Na época das chuvas, os terrenos alagados constituíam um 

obstáculo à circulação de viaturas. Acresce ainda que no Leste, 

tudo é ' muito longe' .137 

Tendo combatido na Frente Leste, o autor-narrador aparece 

muito à vontade para discorrer sobre a problemática da guerrilha, o 

cansaço, a ausência de apoio, as ameaças de deserção e os conflitos 

étnicos que impedem uma aproximação maior com os camponeses. 

Este capítulo é marcado pelas reflexões de Aníbal, 

recuperadas pela memória de Vítor, em que ele considera a Chana 

como cada um a vê: para o pessimista, um terreno vazio, que cerca 

uma floresta; para o homem utópico, um terreno coberto de capim, 

que rodeia uma floresta. Não seria ela própria a metáfora do lugar 

onde todos podem ver e ser vistos, em oposição à floresta, mais 

propícia à camuflagem? 

Após a fuga de Portugal, Vítor permanece na Europa, 

estudando na Alemanha e com direito a férias em Paris, mas perde 

sua bolsa de estudos por ser reprovado dois anos. 

Admiravam-no, pertencia a um país em luta, era bicho raro, uma 

novidade. E aproveitou sempre para dar lições de política àqueles 

imbecis que sonhavam com uma revolução mundial. Chegou a ser 

autoridade no meio estudantil, e antes de 68. (p. 166) 

137"Guerra Colonial". Diário de notícias. Lisboa, sld, fascículo 6. 
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Em seguida é chamado pelo Partido e prontamente aceita 

uma vez que se sente entediado com as longas discussões teóricas 

nos cafés. Depois de um rápido treino militar assume o cargo de 

formador político e a responsabilidade por uma zona. 

Ele, que na guerrilha adota o codinome Mundial, trai seu 

próprio nome de guerra. Se "mundiais" podiam ser os valores 

consagrados pelo grupo, no entanto, a inversão desses valores será 

apontada na década seguinte a sua saída de Lisboa, quando reaparece 

na guerrilha, individualista e egocêntrico, caracteres que o 

acompanharão - assim como o seu nome de guerra -, até o fim da 

narrativa estando ele no posto de ministro da república angolana. 

Entretanto encontra-se agora na guerrilha da Frente Leste 138 

no meio da Chana, rumo à fronteira e, enquanto caminhava, reflete 

sobre a sua situação: "Lá estou eu a pensar na Europa~ no meio desta 

África desgraçada tão perdida quanto eu" . 

Dois anos antes encontrara o Sábio na luta armada. Ele 

carregava sua própria mochila, mesmo tendo a oportunidade que 

outros o fizessem por ele, em virtude da patente que ostentava. Vítor, 

ao contrário, dispunha sempre de um carregador e um guia para 

acompanhá-lo o que significava prestígio, condizente com seu posto 

de chefe. Porém, ao perder-se do grupo que comandav~ percebeu-se 

sem os meios de sobrevivência e sentiu a humilhação de ter que 

admitir que a atitude do companheiro era mais sábia. 

Por ocasião desse reencontro, Aníbal falara-lhe sobre a 

xinjanguila, uma dança da qual participara no kembo: "o segredo da 

131Cf. anexo A. 
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dança está na interação entre o colectivo e o individual" (p. 126). A 

explicação, de forma didática metaforiza a idéia de naç~o. O 

contexto da dança aproximou-o de Mussole, a adolescente que lhe 

ensinara o segredo da vida: "o prazer em viver está em viver o prazer 

do instante como único" (p.128). Reconheceu que estava apaixonado, 

mas o compromisso com a guerrilha afastara-o, mais uma vez, de um 

possível relacionamento mais duradouro com uma mulher, o que não 

impedia de carregar consigo a doce saudade da descoberta. 

Segundo Aníbal, "há dois universos, o da Chana e o da Mata 

( ... ) Tudo é ambíguo nos dois". Vítor assimilou a ambigüidade dos 

dois espaços, mas foi na Chana que ocorreu sua metamorfose. 

Em "A Chana" a narrativa é conduzida basicamente pelas 

reflexões em primeira pessoa, de Mundial (Vítor), que mesclam 

remm1scências com a amarga expressão de desencanto e 

estilhaçamento de um projeto utópico~ conforme se expressa Aníbal, 

nas lembranças de Vítor: 

Não digo que a luta contra o colonialismo é absurda, mas o 

caminho que a guerra tomou é absurdo. Olha para os 

guerrilheiros. São hoje uns foragidos, quase mercenários, já nada 

têm de combatentes revolucionários, nada absolutamente nada.(p. 

172) 

Entretanto, o mesmo acontece no campo adversário. 

Participando da mesma guerra, ainda que no campo oposto, como 

alferes médico do exército português, Lobo Antunes depõe, 

mostrando que a obra ficcional e a realidade, sob esse aspecto, não 

divergem, considerando-se que no exército invasor, muitos não 

estavam à vontade ao participar daquela insanidade: 
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A gente sentia afinal, o cansaço daqueles homens, oficiais com 

quatro comissões que tinham a idade que nós temos hoje mas que 

pareciam nossos pais, miseravelmente pagos ... ( ... ) Aquilo não 

podia durar muito, ninguém agüentava já aquela vida errante, no 

mato, sem alimentação_. .. 139 

No campo ficcional: 

( ... ) principiava a acordar em mim um sentimento esquisito de 

absurdo, cujo desconforto persistente vinha sentindo desde a 

partida de Lisboa, na cabeça ou nas tripas, sob a forma física de 

uma aflição inlocalizável ( ... )(Os Cus de Judas, p. 28) 

O exército da UPA, que combate na mesma região, parece 

atuar mais por espontaneísmo que baseado em um plano estratégico, 

submete-se às tropas portuguesas, que se instalaram em Angola com 

quarenta mil homens, numa ofensiva para dominar os rebeldes e as 

populações que os apóiam. 

Com as lavras abandonadas ou confiscadas, os campos 

devastados, as populações rurais maltrapilhas e desnutridas 

deslocam-se rumo à fronteira em imensas procissões que minguam 

dia-a-dia com os mortos abandonados pelos caminhos quando não é 

o grupo inteiro dizimado pelos ataques aéreos ou terrestres. 

Capturados vivos, são obrigados a indicar as bases guerrilheiras, 

tendo como alternativa o silêncio e a execução sumária. 

Para aliciar a população civil que apoiava os guerrilheiros ou 

simplesmente os seguia em busca de segurança, o exército 

metropolitano empenhou-se em uma ampla campanha que visava, 

139Jornal de letras, artes e ideias. Janeiro, 1982. 
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com a contra-informação, desacreditar os rebeldes aos olhos da 

população miserável, incentivando a delação. Difundida por to4os os 

meios de comunicação disponíveis, compromete-se a ampará-la caso 

entregasse: 

"Vocês, nas matas, sofrem e morrem, enquanto os chefes 

terroristas vivem como nababos no estrangeiro... Vocês, nas 

matas, vivem como animais selvagens, mas os que estão connosco 

são bem tratados, vivem como cidadãos portugueses ... Não sigam 

os bandidos, que estão a aproveitar com o vosso sofrimento ... A 

tropa é vossa amiga ... " (pp. 123-124) 

As disputas por postos mais altos nas hierarquias fazem os 

próprios guerrilheiros eliminarem os camaradas que porventura se 

apresentem como concorrentes. 

Perdido na Chana, ante a perspectiva de ser capturado, Vítor 

sente-se tentado a mudar-se para "o outro lado" e dar por encerrada a 

sua atuação na guerra. 

Também é certo que a guerra já havia provocado muitas 

perdas no campo pessoal, desde Portugal, quando sua convicção 

política afastou-o de F emanda; e, finalmente, perde Mussole, a 

jovem que conhecera pelas conversas com Aníbal a quem pretendia 

ligar-se. Acreditava ainda que o companheiro Sábio, tivesse 

desaparecido no mesmo ataque em que morrera Mussole. Sua 

fragilidade, mascarada em atos de heroísmo, vem à tona por não 

dispor de um suporte ideológico que sustente tal empreitada. 

Voluntariado forçado! A esta obrigação chamamos consciência 

política, nome bonito para nos enganarmos. Nuns é para se 
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enganarem; são os idealistas. Noutros, é para enganarem os 

outros; são os vivaços (p. 13 7) 

Os conflitos étnicos explodem em acusações do leste contra o 

norte, e evidenciam a desunião dos combatentes. As discussões entre 

Mundial e o Sábio marcam a posição de cada um em relação ao 

tribalismo, antecipando o que v1na a ocorrer depois da 

independência. Para o Sábio, só com a aceitação das diferenças é que 

se poderia construir a igualdade. 

4.2. "O Polvo" 

Ao contrário dos outros capítulos, este se situa em um tempo 

breve, de caráter introspectivo, reflexivo e datado com mais precisão 

- abril de 1982, o que deixa patente que o objetivo da luta armada, a 

independência política de Angola, teoricamente, já se concretizara. 

Entretanto, o projeto utópico da construção de uma nação 

manifestado no primeiro capítulo ainda mantinha-se em suspenso. 

Pressentido como morto no epílogo de "A Chana", Aníbal 

reaparece numa praia nos confins de Angola. Retoma à Caotinha, o 

lugar em que, quando criança, ao mergulhar defrontou-se com um 

polvo, com o qual teve pesadelos durante muito tempo: "Pois jurei 

que um dia havia de lá voltar, equipado, para matar o polvo" (p.23). 

Sobrevive graças a uma escassa pensão do exército (sua única 

concessão) e da caça marítima, que faz questão de diferenciar da 
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pesca: esta é uma atitude passiva, enquanto aquela envolve "um 

corpo a corpo, usa uma arma contra um adversário que vê e respeita" 

- embora o resultado de ambas seja o mesmo: o peixe na panela. 

Este é um capítulo de reencontros: o do homem consigo 

mesmo, o do homem com um pesadelo do passado - emblematizado 

na figura do polvo - quando faz um mergulho literal para matá-lo - e 

o do homem com a mulher. O reencontro com Sara marca a 

consumação de um amor platônico, sublimado anteriormente em 

função de outro, se não maior, mais urgente: aquele que, exercitado 

na guerrilha, traduzia o amor pelo seu país. 

Aníbal, nos tempos de estudante em Portugal, defendeu a tese 

Ee fim de curso em Portugal demonstrando que "O Estado português 

liquidou a burguesia angolana que ganhava consciência da sua 

diferença e encaminhava-se para posições autonomistas inspiradas 

nos princípios da Revolução Francesa" (p. 21 ). Retomando aquele 

momento, lembramos que na França o desenvolvimento econômico 

fortaleceu a burguesia, que passou a aspirar o poder político e a 

discutir os privilégios da nobreza. Os camponeses possuidores de 

terra queriam, por sua vez, libertar-se das obrigações feudais que 

deviam aos seus senhores. 

Guardando resquícios da Idade Média, a sociedade francesa 

estava dividida em estamentos, ou ordens, conhecidos também por 

Estados. O primeiro era composto pelo alto clero, descendente de 

famílias nobres e que ocupava os altos cargos dentro da hierarquia. O 

segundo Estado abrigava a nobreza, mas a grande maioria da 

população estava integrada no terceiro Estado: a burguesia, os 

camponeses e o baixo clero - as classes menos favorecidas. 
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Traçando um paralelo entre a pré-Revolução Francesa e a 

Angola pós-lutas de libertação nacional, Aníbal relaciona o~ três 

"estados" vigentes na França (nobreza, clero, povo) com os que se 

instalaram em Angola (burocracia vigente, candongueiro, povo) e 

mostra, ·num jogo de palavras, que ao contrário da França, não foi o 

terceiro estado - o povo - que conquistou o poder, mas o "'polvo", 

cujos tentáculos entram por toda a parte, "agarrando peixinhos 

desprevenidos, para tragá-los selvaticamente". 

Triunfando, a Revolução nacional será socialista; detido o 

primeiro ímpeto, a burguesia colonizadora toma o poder, e o novo 

Estado, a despeito de uma soberania formal, continua nas mãos 

dos imperialistas. 140 

Vivendo preso a um passado e em solidão como um ermitão, 

tem como companhia a mangueira que plantara e onde habitava o 

espírito de Mussole, a mulher que amara e perdera na guerra. 

A raça humana anda sempre a olhar para trás, para o 

passado, à procura da cauda perdida na evolução. Por isso o 

Homem não olha para o passado e agarra-se ao que foi (e ao 

que não foi) mas pensa ter sido, ou que gostaria que dele 

pensassem. (p. 230) 

A narrativa engendra-se em meio a reminiscências e reflexões 

de Aníbal sobre os rumos do projeto revolucionário angolano, sobre 

a guerra civil e ainda sobre a ecologia. O reencontro com Sara, 

quinze anos depois, traz à tona a amargura e o desencanto do Sábio, 

que já se anunciavam no capítulo anterior: "A utopia morreu. E hoje 

cheira mal, como qualquer outro corpo em decomposição. Dela só 

140Sartte, Jean Paul. "Prefácio". ln: Fanon, 1968._p. 6. 
178 



resta o discurso vazio". As previsões de Marta, a amiga de Sara que 

abrigara Aníbal antes da sua fuga, afinal se cumprem: el~ não 

morreu, mas carrega consigo o cadáver putrefato de uma revolução 

que, ao seu ver, não se completou. 

A Casa, a Chana, A Caverna onde se encontra o Polvo, o 

Templo, são espaços simbólicos. Aníbal sonha com o Polvo, que já 

aparece anteriormente na narrativa (p. 23) e depois na terceira parte; 

aqui ele é morto. Espera-se um polvo enorme, que exigisse um 

esforço descomunal de Aníbal para matá-lo e trazê-lo à tona, mas ele 

nos aparece, na superfície, insignificante. 

De qualquer forma, a morte do polvo e o reencontro com 

Sara, levam-no a um novo momento da sua vida - ou, como se 

expressa em vários momentos no livro, a uma "nova vida". Afinal, 

tudo isso se passa, sintomaticamente, em abril. 

4.3. "O Templo" 

E tu, Aníbal, imortal caudilho 
Que a teus pés viste Roma prosternada, 
Ergue-te e empunha novamente a lança 
Pela Lfbia amada 

Pedro Monteiro Cardoso 

As personagens, seguidas em percursos quase isolados, 

cruzam-se novamente no último capítulo: "O Templo". O título é 

uma alusão à Igreja da Esperança e da Alegria do Dominus, liderada 
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por Elias. Vítor e Malongo encontraram-no em um cabaré de Luanda, 

recém-chegado dos Estados Unidos e, nada em seu comportan;iento, 

fazia lembrar o antigo estudante de Lisboa. É nessa ocasião que, com 

ampla visão empresarial, expõe seus planos para a fundação da sua 

igreja. Associado a Malongo e financiado por Vítor toma-se bispo 

dessa nova seita. Entrava assim, para o lucrativo negócio da 

manipulação de utopias ou a utilização da religião como ópio do 

povo. "Malongo era o tesoureiro e os lucros repartidos em duas 

partes. Uma para o Bispo e outra para ele" (p. 296). 

Entretanto, a nova igreja prometia o paraíso aqui e agora, ao 

contrário de tudo o que as religiões haviam pregado, compatível 

ainda, à primeira vista, com a visão utópica de Thomas More: "Não 

evitam prazer algum, desde que este não o impeça de trabalhar"141
• 

Na perspectiva humanista em que obra de More se insere, 

vista sob o aspecto utópico religioso, suscitado pela fé, seria uma 

contradição a prática das virtudes severas, a renúncia aos prazeres 

mundanos e o sofrimento voluntário da dor, sem esperar nada a 

câmbio depois da morte. 

Elias desloca o eixo central da idéia de More e de quantos o 

sucederam e seleciona da sua obra o que pode ser mais conveniente 

para o seu projeto, como observamos acima, mas parece ser em 

Fourier (1772-1837) que encontra a base do seu projeto. O filósofo 

francês, criticando a sociedade de sua época elabora um projeto 

utópico - os "falanstérios" - comunidades produtivas habitadas por 

oitocentas e dez pessoas de cada sexo. Na "Harmonia" preconizada 

por ele o lema era o prazer, sem restrições. 

141More, Thomas. A Utopia. 
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Em O Novo Mundo Amoroso, Fourier completa suas teorias, 

derrubando de uma só vez a todas as ideologias, do cristianis:s.no ao 

marxismo. É Hebert Marcuse que bem resume sua concepção: "a 

transformação de trabalho em prazer é a idéia central na gigantesca 

utopia de Founier"142
• O Eros não se deixa abafar pela Necessidade. 

Entre o campo da Necessidade ou Político e o do Desejo ou 

Doméstico, visto este como complementação daquele pelos 

marxistas, sua opção é pelo último, como um suplemento. Assim, nos 

"Grupos de Harmonia" os desejos não são recalcados ou sublimados, 

mas vividos intensamente, sem prejuízo para a comunidade. Nada era 

proibido, ao contrário, os habitantes dessa sociedade eram 

incentivados a procurar a "felicidade positiva" através do prazer 

sensual, na liberdade amorosa, no fausto da mesa e na ostentação da 

nqueza. 

( ... ) a necessidade de se esquecer os ressentimentos da guerra, a 

necessidade de acreditar no futuro colectivo, não no paraíso 

depois da morte mas agora, imediatamente, porque o futuro era 

feito de presente e o presente devia ser vivido com prazer, com fé 

e confiança, pois só pessoas felizes podem criar mundos mais 

justos e não o contrário, como lhes tinham sempre ensinado 

outras religiões e ideologias ( ... ) o futuro só é justo se hoje 

formos felizes (p. 313) 

Num país desgovernado, assolado pela guerra e pela 

corrupção, que resultou na falta de confiança do povo no poder 

constituído, onde a população desempregada e faminta fazia justiça 

com as próprias mãos, Elias encontrou um terreno fértil para plantar 

a sua igreja. Coincidência ou não, no mesmo ano de 1991, a partir do 

142Marcuse, 1968, p. 189. 
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qual o romance caminha para o seu desfecho, a Igreja Universal do 

Reino de Deus instalou-se em Luanda. 

Paralelamente ao seu questionável projeto utópico caminhava 

o de uma suposta identidade nacional, que ele queria mostrar através 

da inovação nos cultos, com a recuperação de elementos ligados à 

cultura do país. Assim, como justificativa, a música ao som de 

tambores e a dança entravam como componentes dos ritos: 

( ... ) dançar é a arte dos deuses, por isso que em todas as religiões 

antigas~ as mais próximas do ensinamento do Dominus, as 

bailarinas eram sagradas e tudo se passava com danças nas nossas 

sociedades tradicionais, porque o ritmo e o prazer dos 

movimentos são a manifestação da divindade( ... ) (p. 314). 

Utilizando-se do poder exercido por Vítor como Ministro de 

Estado, Elias conseguiu o terreno e o indispensável para que, no 

plano material, a igreja se concretizasse, no que todos os fiéis, 

cantando felizes, colaboraram, tijolo a tijolo. Preparado o cenário, 

havia que se cuidar da encenação, que exigia todo um aparato, como 

as vestimentas: para si, encomendou "uma ampla blusa branca de 

todas as cores, com motivos da cultura nacional, destacando-se a 

figura do Pensador, e Tchibinda Ilunga ( ... )"(p. 311). 

Da mesma forma, seus seguidores deveriam portar trajes que 

demonstrassem a fusão de culturas presentes em Angola: as várias 

etnias, unidas consoante o que se espera de uma Nação, em 

comunhão com elementos oriundos de outras formas de civilização. 

Assim, Elias acabou por escolher amplas blusas ou camisas feitas 

de pano do Congo, com calças ou saia de tecido amarelo. Nada de 
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bubús ou abakos trajes africanos que em Luanda eram conotados 

como autenticidades importadas de triste lembrança, mas calças e 

camisa à maneira européia, tropicalizados pelos panos garridos 

feitos na África Têxtil de Benguela. (pp. 309-31 O) 

A tônica desta última parte do romance é o desencanto. Mais 

de quinze anos depois da independência, Angola ainda apresentava, 

como problemas maiores, aqueles herdados do colonialismo. 

Segundo o depoimento de Pepetela o desencanto expresso por 

Aníbal "a utopia morreu" - é também seu e de toda a sua geração 

que, ao invés de ver a solução gradativa para os problemas do seu 

país, o que presenciaram nada mais foi que seu agravamento. Ele 

credencia -esta situação ao fato de ter encontrado, ao longo desse 

percurso, mais Malongos e menos Aníbais. Ass~ a desilusão se 

assume como denúncia na voz de sua personagem. 

Embora as contradições do regime já estivessem apontadas, 

metaforicamente, desde o início, através da relação entre a militante 

Sara com o apolítico Malongo, Vítor (principalmente), Malongo e 

Elias apresentam-se como a síntese de todas elas, principalmente no 

que concerne à corrupção que assolou Angola após sua 

independência. 

Podemos inserir Sara na semi-burguesia em que se situava a 

grande maioria dos brancos que se identificaram com a luta pela 

independência e assumiram-se como angolanos e, como tal, optaram 

por esta nacionalidade e nem sequer equacionaram a hipótese de 

abandonar Angola. 
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Ela e Aníbal, o ex-guerrilheiro negro que não traiu seus 

ideais de igualdade étnica e social, transmitem uma men~agem 

subliminar - e mítica - representando o ideal de integração nacional, 

que sobreviverá ao ciclo histórico da degeneração e da renovação. 

A Casa foi o tempo do sonho e se seus freqüentadores 

cumpriram sua trajetória e nada mais têm a dizer, mas isso não 

significa, entretanto, que o sonho tenha acabado. Outros poderão vir 

e retomá-lo, basta que um comece. - "O mais importante para uma 

geração é dar qualquer coisa de bom à seguinte, um projeto, uma 

bandeira" (p. 304). Isso é vislumbrado em Judite, a filha de Sara, e 

em seu namorado, Orlando, portadores de uma atitude crítica em 

relação aos que detêm tanto o poder político como o econômico em 

Angola após a independência. 

A tentativa de resgatar os valores que mobilizaram a geração 

precedente manifesta-se na esperança, depositada na consciência 

desses jovens, que podem vir a se configurar na nova "geração da 

utopia". 

Começa a ser tempo de se fazer a História disso tudo - disse 

Orlando - Como uma geração faz uma luta gloriosa pela 

independência e a destrói ela própria. Mas parece que a gente da 

sua geração não é capaz de fazer. E a minha( ... ) não sei. Fomos 

castrados à nascença( ... ). Liquidaram a imaginação em nome de 

_uma moral militarista( ... ) (p. 303) 

O projeto utópico que acenava a partir do título da obra 

transformou-se em desencanto, afinal, o otimismo e o pessimismo, o 

idealismo e a desilusão, fazem parte da mesma dialética, ainda 

assim, não se perde a visão da vida como um processo cíclico. 
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"Portanto, só os ciclos eram eternos". Esta é a frase que dá 

início ao romance, mas poderia também encerrá-lo e é atravé~ dela 

que, juntamente com o título, nos fornece a primeira sinalização 

sobre a identidade nacional, que buscamos no romance. Como já 

vimos ·anteriormente, efetua-se aqui a subversão da língua do 

dominador ... "De onde o senhor é?"( ... ) "Logo vi que não sabia falar 

português". (p. 11), bem como a apropriação cultural, como 

elementos para a auto-afirmação e consolidação da identidade 

nacional. 

A obra representa um despertar da consciência coletiva de um 

povo, em face da ênfase social. No período de libertação e pós

libertação, na Angola revolucionária, a literatura voltou-se para o 

protesto. Pepetela apresenta-se como o arquétipo do escritor de 

vanguarda, como uma dessas vozes da resistência. 
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VI. CONCLUSÃO 

Mais além da vontade política que subjaz à construção de sua 

identidade, todos os povos do continente africano têm um 

denominador comum: a resistência à invasão. Independentemente de 

sua manipulação ou mesmo omissão por parte dos representantes da 

história institucionalizada, ou mesmo adulterada na origem, razão ou 

trajetória, o que importa é trazer à luz o significado não oficial do 

colonialismo. 

Ao elegermos como corpus de nossa pesquisa os romances O 

Esplendor de Portugal, de António Lobo Antunes, e A Geração da 

Utopia, de Pepetela, buscamos apreender como estes representantes 

das literaturas portuguesa e angolana abordam a questão da 

identidade de dois países envolvidos em uma guerra que durou mais 

de uma década, e como revelam, de forma contundente, duas 

entidades antitéticas: o colonizador e o colonizado. 

Imersos em um labirinto de identidades despedaçadas, 

devastação, ruínas e desestabilização da ordem política e econômica, 

ainda que se diferenciem no aspecto formal, ambos escritores -

conscientes de seu papel como transmissores do conhecimento -

mostram-se comprometidos com a reescritura da História e com o 

resgate da memória coletiva. 
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A visão crítica de Lobo Antunes sobre a colonização em 

África transforma sua narrativa em um momento de desagregaç,ão do 

espaço mítico, tão caro à tradição portuguesa. Para ele, o passado 

não é mais do que uma falácia que precisa ser exposta. Em O 

Esplendor de Portugal, o narrar fragmentado, alternando-se tempos e 

espaços, funciona como metáfora de um país estilhaçado após a 

independência das colônias. 

Pepetela assume-se como a voz da consciência de um ideal 

ou de um projeto político-social, acreditando que a Literatura, como 

parte integrante da construção da identidade nacional, possa 

contribuir para dar-lhe um sentido de coesão. Através dela projeta o 

tempo e o espaço daquele ideal, que ganha forma em A Geração da 

Utopia. 

( ... ) penso eu nessa fase que nós vivemos, na fase da formação de 

uma nação, em todos os países isso aconteceu, sempre houve 

escritores - e não só escritores - outro tipo de intelectuais, 

artistas, etc. - que reflectiram sobre esse problema da formação 

da nação e as suas obras desenvolvem-se com esse fundo, com 

essa base. Penso que um fenómeno internacional, universal... 143 

Se considerarmos que Pepetela é um escritor voltado para a 

análise da situação concreta em que vive, mostrando-se solidário nos 

acontecimentos sociais e políticos, a temática da Guerra Colonial, 

transformada em matéria romanesca (de aparente simplicidade), 

torna-se testemunho de seu engajamento - a liberdade deixa de ser 

imaginária e passa a estar comprometida com a ação. 

143/dem, p. 775. 
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( ... ) no início do século XXI o escritor segue assumindo cada vez 

mais atributos oposicionistas em atividades como a de dizer a 

verdade diante do poder, ser testemunha de perseguição e 

sofrimento além de dar voz à oposição em disputas contra a 

autoridade. 144 

A partir da visão de Said no fragmento acima, acreditamos 

que tanto Lobo Antunes como Pepetela podem inserir-se nesse 

modelo, como podemos verificar pelo teor das suas obras, pois, 

embora com propostas e escritas diferenciadas, em momento algum 

compactuam com as arbitrariedades do poder constituído, revelando, 

ainda pelo conteúdo estético, uma postura ética. 

Aliás, o discurso político-literário que se estabelece, derivado 

das relações entre o ético e o estético, também tem pontos de 

intersecção na própria biografia destes escritores, como descrevemos 

no Capítulo V, não apenas por advirem dos países implicados na 

Guerra Colonial, mas também por suas próprias experiências 

pessoais na mesma. Pepetela participou da guerrilha, em que exerceu 

a função de comissário político; Lobo Antunes a vivenciou como 

médico no exército português. 

Desta forma, os ecos das circunstâncias pessoais e diretas 

ressoam na produção literária de ambos, especialmente pela atenção 

que suas leituras, como alternativas à memória oficial, dedicam aos 

acontecimentos do passado e suas reminiscências, tanto na história 

subjetiva - de cada indivíduo - como na coletiva - da nação. 

144Said. 2003, p. 29. 
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De acordo com a teoria de Benedict Anderson sobre a 

formação das identidades, de que se tratou no capítulQ IV, 

entendemos que esta categoria complexa que entendemos por nação é 

uma concepção coletiva, imaginada e incide em um caráter acidental, 

porquanto opera com uma lógica de inclusão e exclusão para arbitrar 

as fronteiras que separam identidade e alteridade - diferença que, 

portanto, não se produz naturalmente. Assim, segundo o próprio 

Anderson, "a mágica do nacionalismo consiste em transformar o 

acaso em destino". 

Contudo, para que haja uma identidade nacional, pressupõe

se, segundo José Mattoso, uma expressão política baseada em uma 

forma de Estado, um território constante e definido - como elemento 

capaz de conferir um sentido concreto e referencial à representação 

de cada indivíduo. 

Contextualizado assim, o conceito de nação toma-se um 

referencial simbólico dos limites externos transformados em limites 

interiores, cuja finalidade é a afirmação de uma "identidade 

singular", no sentido de distingui-la, além de projetar e proteger uma 

personalidade coletiva interior. 

As visões que Pepetela e Lobo Antunes têm destas inter

relações entre identidade subjetiva e coletividade, depreendidas da 

análise dos romances, também se configuram como um ensejo para 

denunciar a manipulação das identidades coletivas, presente nos 

discursos políticos imbuídos de ideologias nacionais rara vez 

desinteressadas, que se verificam tanto em Angola como em 

Portugal. 
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Lobo Antunes articula seu discurso valendo-se da 

fragmentação das diferentes identidades que configurrut\ um 

coletivo: os membros que compõem uma família de colonos 

portugueses que se instalaram em Angola e ali construíram suas 

vidas como donos da terr~ submetendo os nativos às mais 

degradantes condições. Com base nas experiências de ordem pessoal, 

reveladas pelas reminiscências das personagens, elabora sua crítica, 

cujo objetivo não é outro senão desvendar os processos reais e 

históricos que originaram a colonização e destruir um passado 

míticamente cristalizado. 

Marcado por uma ironia constante, O Esplendor de Portugal 

apresenta-se como uma anti-epopéia que desestabiliza a aura heróica 

do passado colonial português, derrubando-lhe completamente os 

pilares, ao evidenciar o modelo bizarro de um colonialismo 

insaciável, patente nas idéias de direito adquirido - "a herança 

sagrada" -, possibilidades de exploração da colônia e enriquecimento 

sem limites - "o Eldorado". As personagens nada têm de glorioso, 

são mais propriamente criaturas miseráveis que vão a Angola 

visando a espoliar e retirar tudo quanto podem da terra e do povo: 

O meu pai costuma explicar que aquilo que tínhamos vindo 

procurar em África não era dinheiro nem poder mas pretos sem 

dinheiro e sem poder algum que nos dessem a ilusão do dinheiro e 

do poder que de facto ainda que o tivéssemos não tínhamos por 

não sermos mais que tolerados, aceites com desprezo em Portugal 

( ... ) e portanto de certo modo éramos os pretos dos outros da 

mesma forma que os pretos possuíam os seus pretos e estes os 

seus pretos ainda em degraus sucessivos descendo ao fundo da 

miséria, aleijados, leprosos, escravos de escravos, cães( ... ) o meu 

pai costumava explicar que aquilo que tínhamos vindo procurar 
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em África era transformar a vingança de mandar no que fingíamos 

ser a dignidade de mandar ( ... ) (OEP, p. 255). 

Se, por um lado, Lobo Antunes lança seu olhar crítico ao 

passado. colonial, por outro, Pepetela - imbuído da consciência de 

uma identidade extorquida pelo colonizador-, parte do presente para 

a construção didática de uma utopia que tem como objetivo a 

recuperação dos valores da tradição angolana, outrora usurpados, 

para projetá-los ao futuro. 

Se a utopia, como topônimo, é o lugar da felicidade ou o que 

não existe, para Pepetela ela existiu e teve um endereço: Angola. No 

entanto, paradoxalmente, é em Portugal, na Casa dos Estudantes do 

Império, que as personagens de A Geração da Utopia começam a 

questionar sua identidade; a partir da alteridade, percebem-se como 

não pertencentes àquele país e, portanto começam a construir uma 

nova nação onde possam ser elas mesmas. 

Além do projeto utópico para a reconstrução da identidade 

nacional, o romance de Pepetela também se desdobra em denúncia da 

exploração social e combate aos modelos políticos do poder 

institucionalizado herdados do período colonial, entre os quais o 

estado burocrático e a corrupção. Isso se verifica na oposição entre 

as personagens Aníbal e Vítor. A primeira representa a defesa dos 

valores éticos e morais suscitados pela utopia. A segunda, o 

desvirtuamento da revolução, visto que, ao assumir o cargo de 

ministro, se toma um governante autoritário, omisso e conivente com 

a miséria da população mais necessitada, enquanto usufrui dos 

privilégios e ostentação do luxo que sua nova condição lhe permite: 
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[Vítor] ( ... ) Logo mudou de pensamento ao ver pessoas, sobretudo 

cr ianças que se aglomeravam na lixeira, procurando restos de 

comida, roupa, ou coisas que pudessem ser vendidas, disputando

as com os ratos e as aves. ( ... ) Uma vergonha. As pessoas se 

moviam por cima do _l ixo fumegante, tão sujas como a própria 

lixeira. ( ... ) Um médico lhe tinha dito que toda essa população 

tinha problemas respiratórios. Muitas vezes se falara em mudar a 

lixeira para fora da cidade, mas os camiões continuavam a 

descargar ali nas barrocas. Desligou o ar condicionado para não 

meter o fumo pestilento dentro do carro e ultrapassou a zona o 

mais depressa que pode. (AGU, pp. 297-298) 

Em A Geração da Utopia essa denúncia não deixa de vir 

acompanhada de certo desapontamento. É o que se verifica tão 

claramente na personagem Aníbal, que acaba tomando-se um exilado 

em sua própria terra, onde vive em solidão, com as recordações do 

que era o projeto revolucionário e com o dissabor de ver em que se 

transformou. Dos seus antigos sonhos de militância pouco restou. 

Alguns morreram por eles. Os que escaparam os viram morrer. Mas, 

ainda que Sara continue militando, Aníbal é o único que, apesar de 

tudo, segue acreditando, não no sistema, mas no ser humano que 

pode modificá-lo. 

Ao acompanhar a trajetória individual de cada personagem, 

vemos como suas características, insinuadas ou explícitas no início 

do romance, vão consolidando-se na narrativa, em um intervalo de 

trinta anos. Do aspecto linear derivado do encadeamento seqüencial 

de fatos, dos modelos de conduta ou exemplaridade que se observam 

nas personagens, depreende-se o caráter didático do romance. 
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Isso se traduz no empenho do escritor angolano de suscitar no 

povo o desejo de emancipação da herança colonial e reformulação de 

Angola como país livre, democrático e progressista. Em A Geração 

da Utopia, após a destruição dos mitos, aos angolanos ainda lhes 

resta a crença no futuro, na nova geração representada pelas 

personagens Judite. filha de Sara, e o namorado Orlando. Assim 

dialeticamente para Pepetela todos os ciclos são eternos : o projeto 

revolucionário orienta a ação e esta por sua vez altera o projeto 

que novamente altera a ação, produzindo-se uma continuidade no 

processo de transformação social. 

Daí a diferença de perspectivas entre os dois autores. Em O 

Esplendor de Portugal. enquanto as personagens estão em Angola 

não se sentem angolanos, mas, uma vez em Portugal, tampouco se 

encontram, porque já não são favorecidos por uma situação de poder 

e privilégios; em Portugal são apenas alguns brancos a mais, não têm 

qualquer regalia são pobres miseráveis· sem o seu passado na 

colônia não lhes resta nada senão redimir-se da culpa livrar-se 

dessa nódoa que mancha sua história. 

Por outro lado, não apenas por tratarem da mesma temática -

as relações entre Portugal e Angola no âmbito da Guerra Colonial -, 

mas também por estabelecerem um discurso literário coerente, capaz 

de articular as tensões que marcam a relação entre colonizador e 

colonizado, Lobo Antunes e Pepetela são expoentes de uma literatura 

pós-colonial crítica em cujo discurso está presente, em sentido 

amplo, uma preocupação moral com a libertação do ser humano, pois 

a liberdade não é algo que se dá aos homens, mas o resultado da sua 

ação transformadora sobre o mundo, segundo seus próprios projetos. 
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Em última análise, ambos coincidem em que ainda é preciso 

repensar, tanto em Angola como em Portugal, as aspiraç9es 

nac1ona1s e as identidades culturais, pois não há perspectiva para 

enfrentar os desafios da atualidade que não passe pela libertação do 

fado do passado colonial. Ainda que não seja fácil esquecer suas 

nefastas seqüelas, é certo, este passado há muito ficou para trás: 

Angola hoje é uma nação livre e procura levantar sua bandeira, 

recuperando as raízes e buscando espaço no panorama mundial; a 

Portugal se impõe o desafio de atualizar-se, revendo sua história, a 

fim de, mais consciente de seus limites, compartilhar o presente com 

os demais estados da união européia. 

Sopram novos ventos, agitam-se as bandeiras nac1ona1s, 

novos ideais, e, em meio a todas, lá no alto, resplandece o estandarte 

da Utopia ... 

"Como é óbvio, não pode existir epílogo nem ponto final para 

uma estória que começa por portanto" 
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IX. ANEXOS 

A. Mapa dos movimentos de libertação (guerrilha) 
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B. Programa dos movimentos angolanos 
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Independência 
- L1qwdação do colo 1ahsmo. 
· Luta comum das forças patno!Jcas 

para instauração de um Estado 
repubhcano e democrallco. 

- Abohção dos pnvtlégios: 
Igualdade étnica. de classe. sexo. 
política e de religião: 

• União popular para salvaguarda da 
integridade e soberania angolanas. 

Regime democrático 
. República democrática e laica: 
· Liberdade de e.xpressão. de cons

ciência. de culto e de informação: 
- Igualdade perante o sufrágio uni· 

versai. 
Política social .r .. - ,. 
- A terra a quem a trabalha; 
- Limitação da propriedade pnvada 

após indemnização. 
Cultura ::..-· 
- Luta contra o analfabetismo; C 
• Ensino gratuito e obrigatório. 11 :i 

Defesa nacional 
- Exército popular, nacional e anti· 

regionalista; 
- Interdição de bases estrangeiras. 

Política externa 
- Relações com todos os países. na 

base do respeito pela soberania e 
não ingerência; 

- Não adesão a blocos militares. 

UPA I FNLA 
Independência 
- Abohção das leis racistas e d1scn-

m1natonas. 
Regime democrático 
- Repubhca democrattea e laica. 

Política social 
- Luta contra o desemprego 
Cultura 
• Luta contra o analfabetismo. 
· Ensino das principais línguas 

nacionais . 
Polltlca externa 
- Relações com todos os paises. 

com base no respeito pela sobera
nia e não ingerência 

UNITA 
Independência 
• Mobilização dos angolanos; 
• Formação de uma frente unida de 

todos os nacionalistas. 
Regime democritlco 
- Governo africano, para os 

africanos e sem ingerências 
estrangeiras. 

Política social 
- Abolição do trabalho forçado; 
- Emancipação da mu her. 

Cultura 
- Luta contra o analfabetismo; 
- Desenvolvimento de uma 

cultura africana autêntica. 
Defesa nacional 
• Exército nacional. 
Política externa 
· Relações com todos os países na 

base do respeito pela 
soberania e da não ingerência 



C. Quadro sintético formação nacionalismo angolano 
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D. Movimentos e antecedentes 
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E. Hinos Nacionais de Angola e Portugal 
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Hino de Angola 

Oh Pátria, nunca mais esqueceremos 
Os heróis do 4 de Fevereiro. 
Oh Pátria, nós saudamos os teus filhos 
Tombados pela nossa independência. 
Honramos o passado e a nossa história 
Construindo no trabalho o homem novo. 
Honramos o passado e a nossa história 
Construindo no trabalho o homem novo. 

Angola, avante! 
Revolução, pelo poder popular. 
Pátria unida, liberdade, 
Um só povo, uma nação. 

Levantemos nossas vozes libertadas 
Para a glória dos povos africanos. 
Marchemos combatentes angolanos 
Solidários com os povos oprimidos. 

Orgulhosos lutaremos pela Paz 
Com as forças progressistas do Mundo. 
Orgulhosos lutaremos pela Paz 
Com as forças progressistas do mundo. 

Letra: Manuel Rui Monteiro 
Música: Rui Vieira Dias Mingas 

Hino de Portugal 

Heróis do mar, nobre Povo, 
Nação valente, imortal 
Levantai hoje de novo 
O esplendor de Portugal! 
Entre as brumas da memória, 
ó Pátria, sente-se a voz 
Dos teus egrégios avós, 
Qüe há-de guiar-te à vitória! 

As armas, às armas! 
Sobre a terra, sobre o mar, 
As armas, às armas! 
Pela Pátria lutar 
Contra os canhões marchar, marchar! 

Desfralda a invida Bandeira, 
A luz viva do teu céu! 
Brade a Europa à terra inteira: 
Portugal não pereceu 
Beija o solo teu jucundo 
O Oceano, a rugir d'amor, 
E o teu braço vencedor 
Deu mundos novos ao Mundo! 

As armas, às armas! 
Sobre a terra, sobre o mar, 
As armas, às armas! 
Pela Pátria lutar 
Contra os canhões marchar, marchar! 

Saudai o Sol que desponta 
Sobre um ridente porvir; 
Seja o eco de uma afronta 
O sinal de ressurgir. 
Raios dessa aurora forte 
São como beijos de mãe, 
Que nos guardam, nos sustêm, 
Contra as injúrias da sorte. 

As armas, às armas! 
Sobre a terra, sobre o mar, 
As armas, às armas! 
Pela Pátria lutar 
Contra os canhões marchar, marchar! 

Letra: Henrique Lopes de Mendonça 
Música: Alfredo Keil 
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