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I.T.T. 

International thief 

I.T.T. 

International rogue 

 

Well, well... 

Ha! 

Well, well... 

Ha! 

 

Motherfuckers, bastard motherfuckers 

We yab dem, yeah 

Hurry up there 

Say "yeah" 

 

Well well! 

 

Well well, na true I want talk again o 

Na true I want talk again o 

If I dey lie o 

Make Osiris punish me 

Make Ifa dey punish me o 

Make Edumare punish me o 

Make the land dey punish me o 

Make Edumare punish me o 

 

I read dem for book ee-o 

I see so myself ee-o 

Well-ee well-ee o 

Well well... well well! 

 

Well well... well well! 

 

Long time ago 

Long, long time ago 

 

[Chorus] 

Long time ago! 

 

Long, long, long, long time ago 

African man we no dey carry shit 

We dey shit inside big big hole 

For Yoruba-land na "Shalanga" 

For Igbo-land na "Onunu-insi" 

For Hausa-land na "Salga" 

For Gaa-land na "Tiafi" 

For Ashanti-land na "Yarni" 

For Ethiopia-land na "Sagara-be" 

For Kagyu-land na "Cho-Cho" 

For Bemba-land na "Chimbuzi" 

For Tunga-land na "Echibuzi" 

Long, long, long, long time ago 

African man we no dey carry shit 

We dey shit inside big big hole 

 

Long time ago! 

 

Long, long, long, long time ago 

Long, long, long, long time ago 

 

Before them come force us away as 

slaves 

During the time them come force us 

away as slaves 

Na European man, na him dey carry 

shit 

Na for them culture to carry shit 

During the time them come colonize 

us 

Them come teach us to carry shit 

Long, long, long, long time ago 

African man we no dey carry shit 

Na European man teach us to carry 

shit 

 

Say am, say am! 

 

Many foreign companies dey Africa 

carry all our money go 

Many foreign companies dey Africa 

carry all our money go 

Them go write big English for 

newspaper, dabaru we Africans 

Them go write big English for 

newspaper, dabaru we Africans 

 

I read about one of them inside book 

like that 

Them call him name na I.T.T. 

I read about one of them inside book 

like that 

Them call him name na I.T.T. 

 

Them go dey cause confusion 

(Confusion!) 

Cause corruption (Corruption!) 

Cause oppression (Oppression!) 

Cause inflation (Inflation!) 

 

Oppression, oppression, inflation 

Corruption, oppression, inflation 

 

Them get one style wey them dey use 

Them go pick one African man 

A man with low mentality 

Them go give am million naira breads 

To become of high position here 

Him go bribe some thousand naira 

bread 

To become one useless chief 

 

Like rat they do them go do from  

Corner corner, pass-ee pass-ee 

Under under, pass-ee pass-ee 

Inside inside, pass-ee pass-ee 

In in, pass-ee pass-ee 

Out out, pass-ee pass-ee 

Peep peep, pass-ee pass-ee 

Up up, pass-ee pass-ee... 

 

Then he gradually, gradually, 

gradually, gradually... 

Then he gradually, gradually, 

gradually, gradually... 

 

Them go be: 

Friend friend to journalist 

Friend friend to Commissioner 

Friend friend to Permanent Secretary 

Friend friend to Minister 

Friend friend to Head of State 

 

Then start start to steal money 

Start start them corruption 

Start start them inflation 

Start start them oppression 

Start start them confusion 

Start start them oppression 

Start start to steal money 

Start start to steal money 

 

Like Obasanjo and Abiola 

 

International Thief Thief! 

 

I.T.T. 

International rogue 

International thief 

We go fight them, well well 

 

Well well! 

 

Well, well... 

 

We don tire to carry anymore of them 

shit 

We don tire to carry anymore of them 

shit 

We don tire to carry anymore of them 

shit 

 

Well, well... 

 

International Thief Thief! 

 

(Fela Kuti, International 

Thief, Thief)



 

 



 

Resumo 

 

HISTÓRIA E LITERATURA NA LIBERTAÇÃO DE ANGOLA: O MITO DE NGUNGA E O 

ENGAJAMENTO DE PEPETELA CONTRA O COLONIALISMO 

 

AUTOR: ALENCAR RAMPELOTTO DA SILVA 

ORIENTADOR: JÚLIO RICARDO QUEVEDO DOS SANTOS 

 

A guerra de libertação de Angola foi um dos mais longos conflitos de independência do continente 
africano, tendo como marco inicial os ataques anticoloniais a Luanda, em 1961. Estes conflitos se 
prolongaram, tornando-se uma guerra que se alastrou por quase todo território até um ano após a 
queda do regime fascista e colonial português, culminando na emancipação de Angola, no ano de 
1975. Para a investigação desse período histórico é proposta uma análise bibliográfica de caráter 
qualitativo sobre quatro das principais obras do romancista, político e guerrilheiro angolano Artur 
Carlos Maurício Pestana dos Santos, vulgo Pepetela (1941), são elas: os romances históricos 
Mayombe (1971) e A Geração da Utopia (1991), a fábula de Muana Puó (1969), bem como o principal 
objeto desta pesquisa, a narrativa mitológica de As Aventuras de Ngunga (1972). Além disso, são 
levadas em consideração várias fontes documentais oficiais do governo português e da colônia 
africana para complementação e a verificação dos fatos. Esse estudo possibilitou a comparação dos 
discursos dos movimentos de libertação angolanos com ênfase no Movimento Popular de Libertação 
de Angola (MPLA) e também do Estado português e sua ideia nostálgica ao já famigerado império 
ultramarino. Destaca-se também o papel que a intelectualidade angolana desempenhou na 
organização guerrilheira ante as suas contradições e também na configuração das bases para a 
criação de um estado-nacional de caráter pan-africano, inspirado nas projeções utópicas com a 
ascensão do chamado Terceiro Mundo. Em relação à ambição dos intelectuais quanto à construção 
dos alicerces político e cultural da nova nação, se destaca a exploração de forma dialética da questão 
do hibridismo, ou melhor, mestiçagem da sociedade angolana com a sua tradição de oralidade e sua 
cosmovisão cíclica com os elementos trazidos pelos lusitanos da tradição latina de escrita e tempo 
linear. No que tange ao projeto e aos desafios de uma nova sociedade pós-colonial são abordados os 
mais polêmicos assuntos, tais como o feminismo, a educação formal e a relação entre os elementos 
do tradicional e do moderno exótico, além das contradições internas da luta e política angolana. 
Como conclusão, Pepetela faz uma avaliação do período da guerra e da ascensão ao poder de seu 
partido, já nos anos 1990, com a desintegração das repúblicas soviéticas e a queda do Muro de 
Berlim. De acordo com o autor, a utopia coletiva de uma Angola forte e justa deixa de existir para 
significar uma ideologia individual de suas convicções a respeito da sua fidelidade político-ideológica, 
já que as contradições que havia no país enquanto colônia não foram superadas após a sua 
libertação. Atualmente, a missão do sujeito intelectual não é mais organizar grupos para pegar em 
armas, mas atuar em uma sala de aula, na função de professor, a fim de debater os novos desafios 
que encaram a sociedade angolana. 
Linha de Pesquisa no Programa de Pós-Graduação em História: Fronteira, política e sociedade. 
Esta dissertação não recebeu qualquer auxílio financeiro de bolsa ou afins pelo programa de pós-
graduação ou por outras instituições de qualquer espécie. 
 
 

Palavras-chave: História de Angola. Literatura Angolana. Guerra de Libertação de Angola. 
Pepetela. Pós-colonialismo. 
  



 

 

  



 

 

Abstract 

 

HISTORY AND LITERATURE IN ANGOLA’S LIBERATION: THE MYTH OF NGUNGA AND 

PEPETELA’S ENGAGEMENT AGAINST THE COLONIALISM 

 

AUTHOR: ALENCAR RAMPELOTTO DA SILVA 

ADVISOR: JÚLIO RICARDO QUEVEDO DOS SANTOS 

 
The Angola's independence war was one of the most long liberations conflicts of the African continent, 
having as initial mark anticolonial attacks on Luanda, in 1961. These conflicts their extended, 
becoming a war which spread throughout most of the territory until one year after the fall of the 
Portuguese colonial and fascist regime, culminating in the emancipation of Angola in 1975. For the 
investigation of this historical period it is proposed a qualitative bibliographical analysis on four of the 
main works of the Angolan novelist, Artur Carlos Mauricio Pestana dos Santos, popularly known as 
Pepetela (1941), and they are: the historical novels Mayombe (1971) and A Geração da Utopia 
(1991), the fable of Muana Puó (1969), as well as the main object of this research, the mythological 
narrative of As Aventuras de Ngunga (1972). In addition, several official documentary sources of the 
Portuguese government and the African colony are taken into account for completeness and 
verification of the facts. This study made it possible to compare the discourses of the Angolan 
liberation movements with emphasis on the Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) 
and also on the Portuguese State and its nostalgic idea of the already infamous overseas empire. It is 
noted that the role played by the Angolan intelligentsia in the guerrilla organization in the face of its 
contradictions and in the configuration of the bases of the national state of Pan-African character, 
inspired by the utopian projections with the rise of the so-called Third World, is also outstanding. In 
relation to the ambition of the intellectuals to build the political and cultural foundations of the new 
nation, we highlight the dialectical exploration of the question of hybridism, or rather, miscegenation of 
Angolan society with its tradition of orality and its cyclic cosmovision with the elements brought by the 
Lusitanians of the Latin tradition of writing and linear time. Regarding the project and challenges of a 
new postcolonial society, the most controversial issues are addressed, such as feminism, formal 
education and the relationship between the elements of traditional and modern exotic, as well as the 
internal contradictions of struggle and policy As a conclusion, Pepetela makes an assessment of the 
period of the war and the rise to power of his political party, in the 1990s, with the disintegration of the 
Soviet republics and the fall of the Berlin Wall. According to the author, the collective utopia of a strong 
and just Angola ceases to exist to signify an individual ideology of their convictions regarding their 
political-ideological fidelity, since the contradictions that existed in the country as a colony were not 
overcome after their release. Nowadays, the mission of the intellectual subject is no longer to organize 
groups to take up arms, but to act in a classroom, in the role of teacher, in order to discuss the new 
challenges faced by Angolan society. 
Research Line in the Postgraduate Program in History: Frontier, politics and society. 
This dissertation did not receive any scholarship financial help or the like by the postgraduate program 
or other institutions of any kind. 
 
 

Keywords: History of Angola. Angolan Literature. Angola’s War Libertation. Post-
colonialism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente trabalho possui como finalidade a elaboração de uma dissertação 

de mestrado que tenha como ponto principal um estudo exclusivo sobre tema e 

objeto relacionados ao continente africano. Tem-se como proposta e ambição 

trabalharmos com a África por diversas questões; uma delas está relacionada à 

omissão e ao descaso que é dado sobre questões e assuntos relativos à 

africanidade na academia e no ensino da rede de educação básica brasileira. 

Entretanto, isso não quer dizer que não haverá um diálogo com elementos não-

africanos, pelo contrário, pois um componente que procuramos valorizar é o diálogo 

entre a pluralidade do conhecimento. 

 A questão aqui não é minimizar as demais regiões que são objetos de temas 

para dissertações e teses, pois pesquisas sobre o nosso país, sobre o nosso 

continente, assim como sobre os europeus que tanto nos impactaram, são de 

fundamental importância. O que eu quero chamar a atenção é para a mínima 

importância que nós damos para a África, que deveria ser tão interessante e 

importante para o olhar do brasileiro quanto àquele que damos à Europa. Em outras 

palavras, este trabalho visa contribuir para o crescimento de pesquisas e discussões 

em relação ao “continente negro”. 

 Tem-se como principal justificativa do estudo a Lei n. 10.639/031 que 

apresenta a obrigatoriedade do ensino de História da África na rede educacional 

brasileira, estipulando a valorização de conteúdos africanos de forma a contribuir 

com um país em que mais de 50% de sua população (IBGE, 2008) é descendente 

direta da diáspora africana. Nesse caso, é de grande interesse à inserção de 

maiores discussões e problematizações sobre os temas d’África ou relacionados à 

                                            
1 Art 26 – Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
BRASIL. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 
de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 jan. 2003. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm>. Acesso em: 21 mai. 2018. 
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africanidade na academia e na sociedade como uma tentativa de difundir a história e 

a cultura africana, conforme a proposta incutida na lei brasileira. 

Refutando a ideia weberiana da possibilidade de certa neutralidade axiológica 

nas ciências sociais e humanas, crê-se que este estudo possa ter uma contribuição 

à luta anticolonial e pós-colonial como um todo no mundo, até mesmo no Brasil, que 

continua um país autoritário e com tamanhos traços escravagistas. Essa pesquisa 

pode ir ao encontro das ações afirmativas, debatendo assuntos relacionados à 

africanidade e inserir mais um debate do gênero a uma plataforma quase que 

completamente eurocêntrica (exceção para os estudos pós-abolicionistas). 

 Dito isto, a presente dissertação trata do período de independência de Angola 

(1961-1975) através dos romances históricos do escritor angolano Artur Carlos 

Maurício Pestana dos Santos, conhecido internacionalmente como Pepetela, com 

ênfase na novela As aventuras de Ngunga. Para isso, é feita uma investigação sobre 

o papel que a literatura e a intelectualidade angolana, centrada em uma 

personagem, possuíram para a proposta de uma identidade angolense, bem como 

para a construção de um nacionalismo de caráter pan-africano. 

Nesse caso, o primeiro objetivo é analisar as relações entre o colonialismo 

português e os elementos da sociedade angolana, sejam eles organizados ou não. 

O segundo objetivo é avaliar as relações internas que havia entre os grupos políticos 

e guerrilheiros que lutavam pela independência, no que tange às contradições 

internas e, por último, averiguar a relação do autor com um possível projeto de 

nação proposto pela intelectualidade angolana. 

 Quanto à estrutura da dissertação, ela é dividida em três capítulos distintos, 

mas que se complementam, pois abrangem uma análise geral sobre a estrutura do 

sistema colonialista na África e no mundo, passando pelos conflitos entre Portugal e 

os movimentos libertadores angolanos até chegarmos aos debates sobre a 

construção da sociedade angolana, já no anseio pela conquista da independência. 

Desta forma, elenco cada uma das partes: 

 No primeiro capítulo é proposto uma elucidação e um resgate de como 

funciona o modus operandi do colonialismo e suas estratégias de legitimação quanto 

as suas ações, além de seus discursos como forma de universalizar o modelo 

europeu burguês e iluminista de pensamento perante as outras formas. Com isso, o 

enfoque inicial da obra são as (1) missões colonizadoras utilizadas principalmente 

por Portugal e pela França, que serão destinadas para a região onde se encontra a 
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moderna Angola na conquista e conversão dos povos que lá habitavam. Também 

são abordadas (2) algumas práticas que eram utilizadas pelo colonialismo, como a 

retórica particularista imperial europeia travestida como um discurso universalista e a 

prática do racismo como forma de inferiorizar o espírito do Ser humano perante o 

ocidental colonialista. Além disso, é trazido o debate do (3) papel do intelectual e do 

romance como armas para a dominação cultural de um Estado sobre um povo, e 

como essas ferramentas também podem servir aos interesses do colonizado no 

combate ao colonialismo. 

 Quanto ao segundo capítulo, inicialmente, (I) ele se resume a uma 

transmissão quanto ao conteúdo referente ao anterior, só que agora com um 

enfoque nas políticas coloniais aplicadas na colônia de Angola pelo Estado 

português, além de uma elucidação sobre as configurações sócio demográficas da 

região. Após um breve panorama do contexto angolano, (II) é tratada uma síntese 

sobre a trajetória bibliográfica de Pepetela e a sua inserção e importância ao 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a luta armada para a 

independência do local. Assim, depois do destaque dado ao intelectual, (III) a sua 

figura como autor é relacionada com as fontes; os romances históricos Mayombe e 

A geração da utopia, em conjunto com a fábula Muana Puó, em que são abordados 

conflitos internos e externos gerados pela luta anticolonial. 

 Por fim, o terceiro capítulo é totalmente dedicado ao romance As aventuras 

de Ngunga, nosso principal objeto de estudo neste trabalho, onde serão abordadas 

a estrutura da novela, os temas tratados pela obra, os seus objetivos enquanto 

cartilha para a população local e a sua pretensão quanto às aspirações da formação 

de cidadãos e cidadãs atuantes para a construção de um novo país livres das garras 

coloniais. Através desse capítulo é possibilitado um amplo debate pluridisciplinar 

(RÜSEN, 2015) em sua essência, devido à riqueza de elementos que é trazido pelo 

mito de Ngunga e a tradição oral africana como narrativa. 

 No que diz respeito à questão da metodologia, esta pesquisa está 

fundamentada em um caráter quase que exclusivamente qualitativo, já que ela é 

baseada em pesquisa bibliográfica, exploratória e na fortuna crítica. As fontes 

primárias estão ordenadas nos quatro romances destacados anteriormente e como 

fontes secundárias foram trazidas algumas resoluções e leis que se encontram na 

parte inicial do segundo capítulo. Elas foram utilizadas e disponibilizadas a título de 
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uma maior elucidação sobre o contexto político-jurídico que se encontrava o império 

ultramarino português. 

 No que se refere à escolha das referências teóricas para a presente 

dissertação, além do uso de romances históricos como fontes históricas, ressalta-se 

que um dos aspectos mais debatidos na dissertação está calcado em relação ao 

conceito e aos aspectos da utopia – essencial para a compreensão do tema 

abordado. Segundo Reinhart Koselleck, “as definições da história dos gêneros e as 

tentativas da história dos conceitos de explicar o conceito de utopia dificilmente 

convergem” (KOSELLECK, 2014, p. 121).  Conforme o próprio historiador alemão 

afirma, na carência de outras atribuições interpretativas, houve a necessidade de 

serem trazidos debates da sociologia, da crítica literária e da filosofia sobre as 

atribuições do conceito, juntamente com o tema, para chegar-se aos objetivos 

propostos. 

 Ainda em relação ao conceito, as fontes do passado que foram usadas, nos 

levam para o póstero, pois a utopia encontrada nos romances é direcionada para o 

futuro. Por conta disso, é de fundamental importância compreender o papel que o 

autor possui quanto à relação com as fontes primárias deste trabalho, já que a 

personagem de Pepetela se torna o próprio produtor da utopia, “portanto, toda utopia 

do futuro vive dos pontos de contato com um presente que pode ser resgatado não 

apenas fictícia, mas também empiricamente” (KOSELLECK, 2014, p. 126). 

 Dado isso, entramos no debate sobre as fontes primárias utilizadas. A 

validação do uso de romances, principalmente históricos, mas não somente deste 

subgênero literário, é legítima no que tange à compreensão dos campos da história 

literária e da história das ideias na relação do texto com o contexto, segundo Antoine 

Compagnon (2010), o romance pode ser visto como “documentos históricos que 

refletem a ideologia ou a sensibilidade de uma época”. 

 Além do mais, podemos citar Aristóteles, em sua Poética, e a proximidade da 

narrativa histórica com os gêneros narrativos da literatura, como faz Franklin 

Ankersmit (2012), entre a diferença da história e da poesia. Conforme o autor, a 

história narra o que acontece e a poesia, neste caso, o romance, o que poderia 

acontecer. O historiador neerlandês reforça: “a ideia é de que as declarações do 

historiador estão sempre ligadas a fatos em particular, que aconteceram em tempos 

e lugares em particular, enquanto o romance está livre de restrições” (p. 295). 
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 Portanto, Ankersmit afirma que o romance histórico é um trait d’union entre a 

história e o romance. Esta narrativa ficcional é classificada como uma novela, mas 

está embebido de informação sobre o passado, sendo que a sua principal diferença 

com a narrativa histórica é formal, ao invés de material, podendo ser considerada 

como uma forma de verdade histórica, mesmo que não venha a representar o 

passado de forma aplicada. 

Ademais, a linguagem literária é considerada a mais complexa entre as 

classes existentes. É de muito proveito o debate que Ankersmit nos traz, através dos 

estudos de Roland Barthes, em relação ao texto. 

 

Su preocupación constante fue demonstrar que el texto es el vehículo de 
uma moralidade, de una ideología o de una visión de la realidad 
insospechadas por igual para el escritor y el lector, en resumen, de lo que a 
Barthes le gusta denominar, de forma muy drástica, “mitologia”. De hecho, 
el objetivo retórico del texto es presentar esa mitologáa como un fenómeno 
cuasinatural. Pero el texto es el creador de esta realidad cuasinatural más 
que su reflejo ideológico

2
 (ANKERSMIT, 2004, p. 272). 

 

 A relação da história com o romance realista possui profundas ligações. 

Quanto às características da obra ficcional podemos elencar a quantidade de 

informações dispostas, por exemplo, da geografia, condições sociais do respectivo 

período, além de destacar as referências do “homem como produto de seu tempo” e 

da documentação ao longo da narrativa da novela que vão ao encontro do subjetivo 

do autor. Conforme Ankersmit, o que vai diferenciar o texto ficcional com o texto 

histórico seria o discurso de verdade sobre o passado e do efeito de realidade. 

 Outro debate interessante que vai ao encontro da simbiose entre a narrativa 

histórica e a narrativa literária pode ser observado na relação da narrativa (narrar o 

acontecimento) versus a estrutura (analisar as estruturas). Peter Burke (1992) faz 

um comparativo, analisando os dois modelos. Após uma elucidação histórica na 

batalha entre esses dois modelos, o historiador britânico toca no conceito de 

narrativa moderna, que uniria os dois padrões, fazendo com que o romancista 

contasse a história a partir de vários pontos de vista, possibilitando uma 

“interpretação dos conflitos através dos conflitos da interpretação”. 

                                            
2
 Sua preocupação constante foi demonstrar que o texto é o veículo de uma moralidade, de uma 

ideologia ou de uma visão da realidade insuspeita por igual para o escritor e o leitor, resumindo, a 
que Barthes gosta de denominar, de forma muito acentuada, “mitologia”. Dito o objetivo retórico do 
texto é apresentar essa mitologia como um fenômeno quase natural. Mas o texto é o criador desta 
realidade quase natural mais que seu reflexo ideológico. 
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Em segundo lugar, cada vez mais historiadores estão começando a 
perceber que seu trabalho não reproduz “o que realmente aconteceu”, tanto 
quanto o representa de um ponto de vista particular. Para comunicar essa 
consciência aos leitores de história, as formas tradicionais de narrativa são 
inadequadas. Os narradores históricos necessitam encontrar um modo de 
se tornarem visíveis em sua narrativa, não de autoindulgência, mas 
advertindo o leitor de que eles não são oniscientes ou imparciais e que 
outras interpretações, além das suas, são possíveis (BURKE, 1992, p. 337). 

 

Assim, há uma perfeita compatibilidade da utilização do romance histórico e 

realista como fonte primária em uma pesquisa de história, pois tanto a narrativa, 

quanto o autor oferecem elementos objetivos e subjetivos suficientes para uma 

pesquisa histórica. Soma-se a isso, o uso de outras fontes e de uma metodologia 

capaz. 

Para a interpretação de nossas fontes e para a conclusão dos objetivos da 

dissertação são utilizadas, conforme a referência de Rüsen (2015), uma terminologia 

conceitual, uma relação com a experiência enquanto ciência histórica, composta por 

uma clara argumentação de caráter procedimental, além da utilização de outras 

ciências do espírito, a título de ferramentas para a confecção deste estudo que está 

inserido na linha de pesquisa Fronteira, Política e Sociedade, do Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

 



1 AS BANDEIRAS DO COLONIALISMO 

 

Quando o rei Pirro passou pela Itália, depois de ter reconhecido a 
organização do exército que os romanos enviavam contra ele, declarou: 
“Não sei que bárbaros são estes”, pois os gregos assim chamavam a todas 
as nações estrangeiras, “mas o ordenamento deste exército que vejo não 
tem nada de bárbaro”. 
 

Michel de Montaigne, Os Ensaios. 

 

O domínio colonial europeu no continente africano se deu em especial por 

três potências europeias: Portugal3 e seu território formado desde o século XVI, no 

período das Grandes Navegações, Reino Unido, maior potência econômica da 

época, e França, a principal rival do país insular, através da expansão do capital 

comercial e mercantil. Além desses três Estados, destacamos a participação da 

Itália, Alemanha, Bélgica e Espanha por também possuírem territórios coloniais no 

continente, entretanto, a participação dessas nações colonialistas foi efêmera ou, em 

outros casos, os domínios eram insignificantes, se compararmos aos três países 

supracitados. 

As práticas, discursos, estratégias e teorias elaboradas, por parte das 

potências coloniais, para justificar e poder melhor explorar o território e os povos 

africanos foram, ao mesmo tempo, variadas de acordo com as especificidades locais 

e estratégias metropolitanas, porém sempre havendo uma grande sintonia entre os 

europeus. Paulo Visentini (2013) defende a teoria de que, no período colonial 

africano, isto é, entre os séculos XIX e XX, houve dois tipos de domínios territoriais 

sobre o continente. O primeiro era o mais comum e contava com controle direto, ou 

seja, os territórios coloniais formalmente faziam parte do império ultramarino; 

enquanto que o outro modelo adotava a prática de um domínio indireto, ou seja, 

através de estados fantoches e semidependentes com a persuasão das elites locais 

pelos colonialistas. 

Conforme o entendimento dos tipos de dominação, estes possuem uma 

relação lógica com os discursos nacionalistas, como nos casos de Portugal e da 

França ou então com a aplicação de políticas mais pragmáticas, como as do Reino 

                                            
3
 Segundo o historiador congolês-kinshasa Elikia M’Bokolo, o Estado Português, para os mais 

poderosos países da época, não era considerado como uma Potência. Sua influência na África era 
vista apenas como a de uma semimetrópole, sendo suas ações no continente chanceladas conforme 
os interesses do Reino Unido. Prova disso, foi a questão do mapa cor-de-rosa com o Ultimato 
Britânico de 1890. 
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Unido, conforme explicado anteriormente. Assim, em relação à República 

Portuguesa e a vontade salazarista (1933-1974)4, a política ufanista lusitana se 

esforçava ao máximo, pelo menos no discurso, em tentar manter a ideia do império 

marítimo português5 com suas possessões ultramarinas, mesmo que estas, no 

momento, se encontrassem reduzidas a minúsculos territórios na Ásia e a uma 

porção da África. Já em relação às pretensões francesas, estas estavam 

relacionadas ao desejo do país europeu em se tornar a grande potência colonial da 

época – para os gauleses a condição de possuir o controle direto de grandes 

possessões refletiria como sinal de maior poder e controle sobre seus domínios. 

Contudo, para os britânicos, que controlavam grandes faixas de terras não somente 

na África, mas também na América, Ásia e Oceania, o mando direto era visto como 

oneroso aos cofres do império, dessa forma, o aliciamento das elites locais era visto 

de forma mais vantajosas às pretensões econômicas do reino insular. 

 

1.1 As missões colonialistas da França e Portugal aos povos d’África 

 

Nos discursos oficiais do início do século passado, França e Portugal 

possuíram manifestações semelhantes em relação à dominação e à colonização dos 

seus territórios ultramarinos. As afinidades das duas nações europeias iam além do 

controle burocrático direto sobre as colônias africanas; já que giravam em torno de 

políticas e práticas que estavam fundamentadas na ideia de progresso, não somente 

tecnológico, mas principalmente no sentido de avanço cultural e na relação com as 

práticas sociais, espirituais e religiosas. 

Quanto ao emprego dos discursos por parte dos franceses e portugueses, as 

suas ações estavam vinculadas à missão civilizadora e ao colonialismo missionário, 

respectivamente. Com isso, essas políticas se apresentavam estritamente atreladas 

a posições nacionalistas oriundas principalmente de fracassos passados, por 

exemplo, a rivalidade da França com a Alemanha em decorrência da Guerra Franco-

Prussiana e ao surgimento de um estado autoritário de características fascistas, 

como a Segunda República Portuguesa6. 

                                            
4
 António de Oliveira Salazar (1889-1970), ditador português. 

5
 De jure o Império Colonial Português existiu do ano de 1415 até 1999. 

6
 A Segunda República Portuguesa (Estado Novo) compreende o período de exceção do Estado 

(1933 a 1974), caracterizado pelo caráter autoritário e fascista. Destacamos a figura já referida de 
António Salazar, que governou o país de 1932 a 1968. 
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De acordo com Denys Cuche, a política que o Estado francês adotava, em 

seu curso colonialista, possuía características de assimilação com cunho centralista 

para com as populações locais africanas. Podemos ver o exemplo dessas ações, 

que futuramente seriam exportadas, na própria França, como no caso da região de 

Illê de France7 com as demais culturas regionais do país, na qual Paris centralizou 

todos os aspectos referentes ao conteúdo nacional. 

 

É evidente que o contexto ideológico próprio da França do século XIX 
bloqueou o surgimento do conceito descritivo de cultura. Sociólogos e 
etnólogos estavam eles mesmos muito impregnados do universalismo 
abstrato do Iluminismo para pensar a pluralidade cultural nas sociedades 
humanas dissociada da referência à "civilização". É certo que o contexto 
histórico não levava a uma interrogação sobre esta questão. Na etnologia 
francesa iniciante, o que chama a atenção é a ausência de conceito de 
cultura. Seria necessário atingir o desenvolvimento de uma etnologia de 
campo, nos anos trinta, para que seu uso começasse a aparecer, 
especialmente entre os pesquisadores africanistas, como Mareei Griaule ou 
Michel Leiris. A etnologia adquire naqueles anos uma certa autonomia em 
relação à sociologia e constrói seus próprios instrumentos conceituais. A 
confrontação direta e prolongada com a alteridade e a pluralidade das 
culturas favorece o surgimento do conceito de cultura através da introdução 
de um certo relativismo cultural (CUCHE, 1999, p. 50-51). 

 

O que acontece é que até meados do século XX, o conceito de civilização era 

compreendido como sinônimo de cultura para o corpus intelectual francês. Nesse 

caso, o processo do Estado francês em territórios africanos seria o de aculturar 

aqueles sobre o seu domínio, com a finalidade de levar os “benefícios” da civilização 

(cultura) europeia aos “povos mais atrasados” – uma tentativa de etnocídio, 

conforme sugere Pierre Clastres8 (CUCHE, 1999). 

Ao darmos enfoque ao colonialismo português – nosso objetivo principal – 

introduzimos o pensamento do intelectual Adriano Moreira9 (VILLEN, 2013), onde 

podemos desdobrar as suas ideias em duas. O seu raciocínio estaria fundamentado 

no colonialismo de espaço vital e no colonialismo missionário. As primeiras 

formulações desses raciocínios estariam ligadas ao período das Índias Orientais e à 

                                            
7
 Região administrativa francesa (equivalente a um estado federado), na qual está inserida a cidade 

de Paris, capital da França. 
8
 Pierre Clastres (1934-1997) foi um antropólogo francês que desenvolveu importantes estudos em 

relação à área de política na própria antropologia. 
9
 Adriano José Alves Moreira (1922), intelectual português que à época da Segunda República 

Portuguesa, a convite de António Salazar foi seu Ministro de Ultramar (1961-1963). Ele foi uma das 
principais personagens para a implementação da teoria luso-tropicalista de Gilberto Freyre nas 
políticas coloniais portuguesas, além da revogação do Indigianato – os colonizados passariam a ter 
direito a uma cidadania. 
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conquista da América, posteriormente ganhando uma maior vitalidade com o 

advento do Estado Novo português (1933-1974). 

Segundo Patrícia Villen (2013), o primeiro modelo político possuía uma 

qualidade muito negativa, chegando a ser alvo de duras contestações nas Nações 

Unidas e seguido de pressões, por parte de alguns países, para findar com as ações 

portuguesas nos seus territórios ultramarinos na África. 

 

[O colonialismo de espaço vital é] direcionado de forma exclusiva à 
conquista do território e à reinvindicação de sua posse segundo as 
necessidades e os interesses do próprio povo conquistador. Nesse tipo de 
colonialismo, sublinha Moreira, os povos nativos assumem um “papel 
exclusivamente instrumental”, sendo o território, que depois se transforma 
no espaço vital (grifo da autora) do povo colonizador, o único verdadeiro 
objeto de interesse nessa ação colonial (VILLEN, 2013, p. 74-75). 

 

O mais provável resultado dessa política colonialista seria a total submissão 

dos nativos e, por fim, a sua exterminação, como Adriano Moreira citava. Apesar das 

brutais relações do governo colonial português com as populações colonizadas, 

esse “fim” especulado pelo Ministro de Ultramar não aconteceu, nem algo 

semelhante, pelo menos nas colônias portuguesas, caso compararmos com ações 

de Leopoldo II, da Bélgica, e o genocídio imposto no Congo-Léopoldville – para 

ficarmos somente na África austral.  

Através da transação econômica do século XIX, devido à consolidação da 

divisão internacional do trabalho e, além disso, com a perda de seu território 

americano e o fim do tráfico negreiro, Portugal teve que se voltar, quase que 

somente, para suas possessões africanas e ampliar suas relações com os nativos. 

As relações entre os portugueses com os povos áfricos passariam a ocupar novas 

hierarquias e importância no complexo colonial português graças a independência 

do Brasil – peça chave na articulação colonial na África. 

Desde o século XVI até a perda de suas possessões na América, os 

portugueses só possuíam controle, de fato, nas regiões litorâneas do que hoje são 

Moçambique e Angola, com destaque para as regiões de Luanda e Bengala, na 

costa atlântica. Entre os anos de 1835 e 1865 houve uma expansão territorial em 

direção ao interior, a fim de os portugueses conquistarem uma relação comercial 

direta com os produtores locais de matérias para exportação, eliminando as 

caravanas como intermediárias e fortalecendo a sua presença nos sertões. Não 

entrando em miúdos em relação à economia colonial angolana, não podemos 



31 

 

desconsiderar o crescente interesse econômico português sobre esse território, no 

que tange ao colonialismo. Com isso, Angola passa a ter uma economia mais 

dinâmica e de fases, similares às experiências do Brasil, vindo a calhar em uma 

maior importância e status dentro do já famigerado império ultramarino de Portugal. 

Podemos dizer que após a emancipação política do Brasil (1822-24), houve 

uma refundação do colonialismo português – este chamado de terceiro império 

colonial (1822-1975)10 – na África lusitânica. Com isso, ela passa a receber novos 

imigrantes e investimentos do capital lusitano e estrangeiro, além de utilizar com 

maior frequência de mão de obra servil, para a exploração de uma forma mais direta 

em relação às riquezas potenciais que essas terras viessem a proporcionar a 

Portugal e seus associados. Essa nova dinâmica implantada pelos ibéricos fez com 

que se extinguissem diversos reinos que havia no interior do continente. Isso não 

significou o extermínio das populações locais, mas em cooptações e a utilização dos 

mesmos conforme os interesses diretos da metrópole, ou seja, na inserção das 

gentes no sistema colonial, aumentando a importância africana no comércio 

metropolitano devido à criação de diversas associações de interesse econômico. 

Esse desdobramento irá aumentar com as ações de Salazar, onde o Estado se fará 

mais presente, graças à ideologia da regeneração11. 

Quanto ao colonialismo missionário, este seria classificado como positivo por 

Adriano Moreira. Em seu discurso é evocado o período da Reconquista Cristã da 

Península Ibérica (722 -1492), além da apoderação da América entre os séculos XV 

e XVI (é possível notar claramente o caráter bélico da profusão religiosa invocada 

por Portugal e Espanha nestes dois eventos). Segundo o discurso do ministro 

português, o povo lusitano possuía uma vocação histórica para com a sua expansão 

imperial e com a transmissão da fé católica. Para o historiador britânico Charles 

Boxer, “as características do nacionalismo português põem em evidência a 

centralidade da defesa da ‘vocação evangelizadora’ como elemento ideológico 

                                            
10

 Na concepção do historiador britânico William Gervase Clarence-Smith, do departamento de 
Estudos Orientais e Africanos da University of London, os territórios africanos passam a formar o 
Terceiro Império Colonial Português, após o comércio de especiarias com a Índia e depois com a 
estrita relação político-econômica com o Brasil. 
11

 Segundo M’bokolo, a ideologia da regeneração estava calcada na nostalgia do período das 
Grandes Navegações, na vontade de modernizar o país e então poder competir com seus vizinhos 
anglo-saxões e galeses, através da implementação de um imperialismo moderno. 
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secular do exercício colonial” (VILLEN, 2013, p. 76). Esse discurso ideológico em 

relação à missão colonizadora também é muito bem sintetizado por Albertini12: 

 

(...) Portugal aparecia como um povo civilizador por excelência: foram os 
portugueses que fizeram as grandes descobertas, abrindo novas terras e 
colonizando-as, sobretudo civilizando-as; Portugal não é dotado a procurar 
matérias-primas, mas a levar luzes às tênebras do mundo pagão. O povo de 
Camões não explorou suas possessões do Ultramar, mas sim civilizou 
(ALBERTINI 1971, p. 837 apud VILLEN, 2013, p. 77). 

 

Da mesma maneira que o Estado francês via de uma maneira universal a 

expansão de seus predicados civilizatórios com a sua narrativa nacional aos demais 

povos da África, Portugal também adotava uma prerrogativa universalista em 

relação a sua epopeia nacional e a difusão dos valores católicos e civilizacionais aos 

africanos. Vale lembrar que estes valores morais eram legitimadores tanto para 

Paris, quanto para Lisboa. 

Esses discursos de caráter missionário praticados tanto pelo Estado de 

Portugal, quanto pelo da França causou muitos impactos em grandes regiões do 

mundo. Onde, ainda hoje, os bons modos e modelos estão calcados nos costumes, 

principalmente, franceses e na fé cristã. Do contrário, quaisquer relações diferentes 

são consideradas arcaicas, bárbaras ou qualquer conotação negativa possível. 

Parece que o monopólio do genuíno e positivo só pode ser forjado por brancos de 

cultura europeia, da religião católica e protestante, no mais, é criticado e desprezado 

pelo certame do Atlântico Norte. 

 

1.2 A retórica universalista e o discurso do racismo 

 

Anteriormente, quando abordamos os discursos da França e de Portugal em 

relação as suas missões civilizatórias e religiosas, estes estavam calcados em 

posicionamentos postulados como universais, assentados no individualismo e na 

premissa de que o que seria referência para o seu povo seria para os demais. Nesse 

ponto, é muito contundente a crítica de Immanuel Wallerstein (2007) ao afirmar que 

a retórica do establishment está centrada em um suposto universalismo, para 

justificar perante o mundo as suas práticas criminosas e bárbaras por parte dos 

ocidentais em relação as suas decisões tomadas no espaço que confere aos outros; 

                                            
12

 Rudolf Von Albertini (1923-2004), historiador suíço. 
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compreendido, aqui, como o mundo além dos europeus e de sua cópia, os 

estadunidenses, onde os discursos sempre foram proferidos em um tom moralista, 

soberbo e intimidante, dotados de valores que insinuam serem universais. 

É interessante notar que, para o intelectual estadunidense (2007), há três 

tipos de universalismos na modernidade europeia: “os direitos humanos (DUDH) e a 

democracia pan-europeia” – calcada em uma democracia de baixa intensidade –, “o 

choque de civilizações13” e “a verdade científica do mercado”. Não por coincidência, 

grande parte das intervenções do Ocidente na África, sejam elas humanitárias ou 

militares, está assentada em manifestações e narrativas em que haja pelo menos 

um desses pontos destacados nas suas retóricas. Como essa retórica pan-europeia 

atende às demandas e aos interesses de um grupo, esse discurso é parcial e possui 

um lado bem definido, sendo que a sua ideologia parte da premissa de um 

universalismo europeu sustentado por líderes e intelectuais exclusivos do Atlântico 

Norte e seus asseclas. 

A tônica desse debate está ligada à expansão e ao desenvolvimento dos 

europeus à custa de outras regiões do mundo, sempre se utilizando do argumento 

de levar o progresso, o esclarecimento e o desenvolvimento a todas e todos. As 

alegações utilizadas parecem que recorrem a leis naturais e valores universais, 

permanentemente calcados ou em uma linguagem religiosa ou filosófica secular. 

Essa configuração apresentada por Wallerstein (2007) está significada no conceito 

de sistema-mundo14. 

                                            
13

 A teoria do choque de civilizações, do politólogo estadunidense Samuel Huntington, divide o mundo 
em dez grandes civilizações pós Guerra Fria: ocidental, africana, islâmica, sônica, hindu, ortodoxa, 
latino-americana, budista, japonesa e turca. No entanto, o sistema gerado por Huntington gerou 
polêmicas e críticas. Através dos estudos do decolonial, Walter Mignolo afirma que a classificação 
autoritária do estadunidense são controversas, pois, no caso específico da análise de Mignolo em 
relação às avaliações de Huntington, a relação entre os Estados Unidos e Europa com o 
subcontinente latino-americano, além de Nova Zelândia e Austrália, possuem falhas “gritantes”. Isso 
porque ações negativas como uma “cultura autoritária” estão presentes somente na América Latina, 
enquanto que os EUA pós-1945 e as Potências europeias estariam isentas dessas relações – os 
fenômenos fascistas e a ascensão do nazismo, ou seja, o totalitarismo parece não ter existido. O 
outro ponto é em relação às duas antigas colônias britânicas da Oceania. Nesta relação, grande parte 
dos americanos passa a ser considerada uma subcivilização ou talvez uma nova, e os australianos e 
kiwis passam a ser pertencentes à civilização ocidental. Este fato se baseia no argumento da 
composição indígena nas nações da América, enquanto que nas duas nações do outro lado do 
mundo isso é ignorado, assim como ocorre nos EUA e no Canadá. Contudo, através das explicações 
do argentino, entende-se que isso nada mais é que um preconceito, explicado através da superação 
do colonialismo inglês ante o colonialismo ibérico – iniciada a partir do século XVIII. 
14

 Na explicação do historiador brasileiro Jobson de Arruda, o sistema-mundo de Wallerstein é dividido 

em quatro grandes volumes: o primeiro (The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the 
Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century) destinado ao período de 1450-
1640 é exclusivamente europeu; o segundo (The Modern World-System II: Mercantilism and the 
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Como sugestão para entendermos melhor os meios utilizados pelos 

colonialistas europeus no imperialismo na África durante o século XIX e XX, 

remeteremos, através de Wallerstein (2007), ao período referente à conquista da 

América pelos castelhanos. Nesse ponto, elucidemos o debate entre os espanhóis 

Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda15 sobre o direito dos povos 

americanos originários. Nesse ponto, o filósofo (2007, p. 33) recorre aos 

documentos do famoso Debate de Valhadolide (Junta de Valladolid), e o 

questionamento da época: “quem tem o direito de intervir, como e quando?”. Como 

                                                                                                                                        
Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750) de 1640-1815, remetendo a sua 
consolidação; o terceiro volume (The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion 
of the Capitalist World-Economy, 1730s–1840s) está relacionado ao período de 1815-1917 e está 
calcado no estudo das transformações tecnológicas e da industrialização do século XIX; o quarto 
volume (The Modern World-System IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914) aborda as 
tensões que a consolidação desse sistema acarreta ao mundo atual. 
No primeiro capítulo do volume I, o filósofo estadunidense lança a tese de que no século XVI nasce 
uma economia de âmbito mundial europeia, além de uma nova organização social jamais existente 
na história, de dimensões imperiais, ou seja, a partir desse período se desenvolve um sofisticado 
aparelho burocrático, de modo que a divisão internacional do trabalho começa a ganhar contornos 
bem frisados. 
Quanto ao segundo, seu interesse é propriamente a divisão internacional do trabalho. Para 
Wallerstein, a principal mudança econômica não está em uma produção industrial, mas na 
agricultura, do modo feudal para uma produção agrícola capitalista. A relação de trabalho nessa 
produção agrícola não necessariamente precisaria ser livre e assalariada, o que importavam eram as 
motivações dos proprietários e trabalhadores, pois somente no centro do sistema as relações eram 
livres. 
O terceiro é destinado à ascensão da burguesia, onde essa classe passa a ganhar uma estima 
perante as monarquias europeias, especialmente para o investimento nas cada vez mais sofisticadas 
estruturas burocráticas dos Estados, consolidando, assim, o poder absolutista do monarca. 
Em relação ao quarto capítulo, Wallerstein explica como são formados os Estados centrais e os 
periféricos na consolidação da economia-mundo através das relações da venda de matérias-primas 
nas periferias, no comércio a menores custos de bens manufaturados nos principais países e um 
maior controle dos mercados. 
No quinto capítulo, é feita uma análise das estruturas política, social e econômica dos principais 
Estados centrais da economia atlântica, isto é, a Inglaterra e a França e sua relação com o jogo entre 
a burguesia e a aristocracia, ou seja, com as classes proprietárias desses dois países. 
Quanto ao sexto e último capítulo do primeiro volume da tetralogia de Wallerstein sobre a economia 
do sistema-mundo moderno, – “a periferia frente à arena exterior” – o enfoque são os setores de 
baixa remuneração e de bens primários que compõem diversos sistemas, porém, são de grande 
importância para o grande sistema internacional e para a divisão internacional do trabalho. 
Na interpretação de Arruda, o sistema-mundo é “um sistema social, um sistema que possui limites, 
estruturas, grupos, membros, regras de legitimação e coerência. Tem as características de um 
organismo, na medida em que possui um tempo de vida”. O atual sistema mundo consegue durar por 
mais de quinhentos anos e não ser reduzido a um império-mundo, ou seja, há uma força política 
como centro de gravidade das ações sociais, ao invés do poder econômico do capitalismo mercantil 
(tese de Wallerstein) inserido de grande forma em vários sistemas políticos. 
15

 Bartolomé de las Casas (1474-1566), eclesiástico espanhol da ordem dominicana e bispo de 
Chiapas, América, conhecido como “defensor dos índios” devido a sua causa política em defesa dos 
nativos americanos no século XVI. 
Juan Ginés de Sepúlveda (1489-1573) foi um dos principais filósofos espanhóis do século XVI, 
conhecido pela sua posição favorável ao extermínio ameríndio e visão racista. Apesar de essa visão 
ser contestada por alguns críticos que defendem a tese da autoridade universal do imperador, Ginés 
de Sepúlveda, claramente, é um defensor das ações imperialistas praticadas por Castela no Novo 
Mundo. 
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conclusão, a análise do estadunidense sobre o discurso de Sepúlveda – 

considerado contemporâneo ao contexto das diversas intervenções feitas na África –

permite que sejam retiradas determinadas conclusões, nas quais alguns elementos 

sempre estão contidos nas narrativas europeias: 

— A barbárie dos não-europeus; 

— o combate às práticas que violam os valores universais (ilustrados); 

— a defesa dos inocentes à crueldade; 

— a possibilidade de disseminar os valores universais e o progresso. 

 Através dos tópicos elencados, podemos voltar ao contexto da África do 

século passado. À medida que os povos africanos foram conquistando a sua 

liberdade do jugo colonialista europeu, estes novos Estados, na teoria, ficaram 

protegidos perante as resoluções das assembleias a sua autodeterminação e 

soberania assegurado pela Organização das Nações Unidas (ONU), contra as 

recorrentes ações “civilizatórias e religiosas” de suas antigas metrópoles. Pois bem, 

como nova estratégia neocolonialista, surge um novo discurso – os Direitos 

Humanos16 –, que passa a vigorar com muita força a partir da Europa, possibilitando 

que as potências do Atlântico Norte se legitimassem a interferir novamente, 

conforme seus interesses, na África – “nesse momento a ‘lei natural’ era cumprida”, 

apesar das ações serem ilegais, conforme o Direito Internacional17. 

                                            
16

 A crítica e problematização da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) vão ao 
encontro da tese defendida por Giovanni Arrighi, em relação ao aspecto ideológico e sua 
instrumentalização. Para o estudioso, as nações ocidentais defendem que os princípios contidos na 
carta possuem valores universais em relação aos aspectos éticos e políticos, ignorando a pluralidade 
dos povos, possibilitando um discurso unimundista e a realização de intervenções militares em nome 
de alguns. Dessa forma, o intuito original desse conceito, formulado originalmente no século XVIII, foi 
desvirtuado e apropriado pela política externa da “democracia estadunidense”, a fim de intervir em 
outros países que não estão em sintonia com os valores e pretensões do Ocidente. A concepção dos 
Direitos Humanos é eurocêntrica, dessa forma, há a necessidade de relativizar e discutir mais sobre 
as suas atribuições em um mundo plural e que começa a ganhar contornos multipolares na 
geopolítica. 
17

 Os maiores confrontos e massacres acontecidos na África nos anos 1900 foram em ex-colônias 
belgas, Congo, Ruanda e Uganda. No caso do primeiro, os conflitos começaram pelo vácuo 
produzido pelos belgas que, precipitadamente, abandonaram a região, não havendo um amortecedor 
político entre as posições locais que iniciaram uma disputa armada pelo poder. Isso ocasionaria uma 
guerra civil entre regiões congolesas. Neste conflito tanto multinacionais europeias, quanto tropas dos 
EUA e Bélgica interviram para assegurar os seus interesses econômicos na região e apoiar a facção 
que lhe dessem vantagens – conflito entre Lumumba e Kasavubu/Tschombé. Depois de estabilizada 
as disputas e eliminadas as chances de fragmentação do Congo, há um golpe de Estado liderado por 
Mobutu (o Congo passa a se chamar de Zaire), este sustentado pelas intervenções diretas das forças 
armadas da França e da Bélgica em troca de um regime neocolonial. Com as seguidas intervenções 
ocidentais e disputas táticas com a URSS e Cuba, os europeus e estadunidenses conseguem impor 
seus interesses no centro da África, impossibilitando a criação de regimes progressistas nessa 
região, mesmo estes novos países tendo boas relações com o grupo dos não-alinhados, segundo 
Visentini. 
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 Podemos perceber que, mesmo passados quatro séculos desde a conquista 

europeia sobre a América e seus povos, a essência do discurso de Sepúlveda (a 

cruzada contra os selvagens e os infiéis) ainda fora utilizada pelo imperialismo 

ocidental, mesmo após a independência dos novos Estados africanos. A “doutrina 

Sepúlveda”, como se refere Wallerstein (2007), praticada pelas potências ocidentais, 

nada mais é que uma “supervisão paternalista” daqueles que se dizem civilizados 

sobre as demais nações. Com a ascensão dos Direitos Humanos, houve uma 

adaptação do discurso originário, para que houvesse uma “legitimidade” nas 

intervenções das potências sobre o mundo não-europeu, com a falsa justificativa de 

assegurar os direitos daqueles que eram oprimidos pelas supostas ameaças. Com 

isso, as tropas militares, missionários, ONGs e afins possuiriam o consentimento, ou 

pelo menos, a omissão de críticas das Nações Unidas, da opinião pública e dos 

grandes meios de comunicação ocidentais para operar seus interesses, de forma 

dissimulada, sobre o continente africano. 

 

Mas, assim que a validação do ponto de vista de Las Casas se tornou 
doutrina oficial [a ascensão anticolonial dos povos africanos], a nova ênfase 
nos direitos humanos dos indivíduos e dos grupos tornou-se tema de 
destaque na política mundial e isso começou a minar o direito de rejeitar a 
supervisão paternalista. Em essência, a campanha pelos direitos humanos 
restaurou a ênfase de Sepúlveda [instauração da “democracia” ocidental] no 
dever dos civilizados de suprimir a barbárie (WALLERSTEIN, 2007, p. 47). 

 

Além das intervenções, os ocidentais começam a ocupar a posição de juízes 

nos tribunais internacionais com a ascensão do direito internacional, fazendo com 

que as decisões sobre os conflitos sempre estejam sobre os seus aspectos, 

favorecendo ou deixando impune ao que os convinha. Estando no controle das 

cortes e conselhos supranacionais, os europeus e também os estadunidenses 

possuem a premissa de intromissão ou até mesmo na criação de conflitos pelo 

mundo, garantindo vantagens geopolíticas e econômicas conforme suas ambições18. 

                                            
18

 A hipocrisia dos tribunais penais internacionais também teve seus espetáculos na África, corte 
formada pelo conflito de Darfur, no Sudão, em 2003. Entre os motivos que deram início ao conflito 
está o financiamento da agricultura por agências agrícolas internacionais, que viria a desequilibrar as 
relações com os pastores locais. No entanto, o fomento para o conflito entre o governo do Sudão 
(Norte) com o Movimento Popular de Libertação do Sudão (Sul) foi a descoberta de jazidas de urânio.  
As políticas autônomas de Omar al-Bashir fizeram com que o Ocidente estimulasse o conflito, para 
que seus interesses fossem contemplados. Segundo Visentini, o indiciamento do presidente do 
Sudão foi nada menos do que a promoção de mais uma revolução colorida, afastando-o e colocando 
no poder o seu vice, um rebelde do Sul. 
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O primeiro ponto dos três utilizados pela retórica universalista europeia está 

relacionado à autoridade e ao poder de mando conferido aos que se consideram 

“civilizados”, para combater as “barbáries” dos outros povos pelo mundo – políticas 

estas bem presentes na atualidade. Quanto ao segundo artifício, podemos dizer de 

maneira mais sutil que ele aparece de forma diferente do anterior. 

Entre o final do século retrasado e o início do século passado, o método baseado no 

orientalismo foi essencial para as aventuras europeias em territórios africanos e 

asiáticos. Não nos atenuaremos muito ao conceito e seus desdobramentos, pois 

posteriormente iremos fazer um debate mais denso em relação ao orientalismo 

através das discussões do sociólogo Anouar Abdel-Malek e do crítico literário 

Edward W. Said, o primeiro criador do conceito e o outro o mais respeitável 

intelectual acerca do tema. Entretanto, para não haver uma lacuna no raciocínio o 

orientalismo, de forma simplificada, nada mais seria que o estudo, por parte de 

intelectuais europeus, sobre as demais civilizações, principalmente, aquelas ditas 

avançadas, mas que não conseguiram chegar ao advento da modernidade. Eles 

estudavam as suas línguas, religiões e o pensamento local a respeito de suas 

culturas. Para fins de esclarecimento, as civilizações consideradas avançadas não-

modernas seriam aquelas pertencentes aos denominados “grandes impérios 

burocráticos”, que em algum tempo rivalizaram diretamente com os europeus, como 

os chineses e otomanos. 

A partir do momento em que houve a consolidação do pensamento ilustrado 

na Europa, o discurso secular franco-escocês passa a vigorar em substituição ao 

religioso. Desta forma, Paris, Edimburgo e Londres passam a se tornar o bastião da 

modernidade quanto às cruzadas coloniais. 

 

Só a “civilização” europeia, com raízes no mundo greco-romano antigo (e 
para alguns também no Velho Testamento), poderia produzir a 
“modernidade” – palavra que abarca uma mistura de costumes, normas e 
práticas que floresceram na economia-mundo capitalista. E como se dizia 
que, por definição, a modernidade era a encarnação dos verdadeiros 
valores universais, do universalismo, ela não seria meramente um bem 
moral, mas uma necessidade histórica. As civilizações avançadas não 
europeias deviam ter, ou deviam ter tido, algo incompatível com a marcha 
humana rumo à modernidade e ao verdadeiro universalismo. Ao contrário 
da civilização europeia, que se afirmava inerentemente progressista, as 
outras civilizações avançadas pararam em algum ponto de sua trajetória e, 
portanto, foram incapazes de se transformar numa versão da modernidade 
sem a intromissão de forças externas (ou seja, europeias) (WALLERSTEIN, 
2007, p. 66). 
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 Diante do discurso em relação à modernidade, essa retórica também fora 

utilizada, através do orientalismo, para justificar as ações dos regimes coloniais 

pelas ditas civilizações modernas. Começa-se a investir alto capital em infraestrutura 

e no emprego de modernas tecnologias nas colônias, que eram divulgadas como 

formas de progresso em direção à modernidade para as taxadas sociedades 

arcaicas e primitivas não-europeias. Entretanto, convém lembrar de Albert Memmi 

(1977) em sua exposição em relação ao falacioso discurso promovido pelo europeu, 

em que todo o investimento concedido pelo capital colonial, ou seja, da aplicação 

financeira, serviria unicamente para maximizar a exploração dos bens naturais das 

colônias. Na medida em que não houvesse mais interesse ou iminente perigo, essa 

infraestrutura em quase nada se adequaria em proveito dos nativos. 

 Ainda relacionando o pensamento de Memmi com o de Wallerstein e também 

de Said, podemos ressaltar uma importante característica do discurso eurocêntrico, 

colonialista e orientalista sobre as reflexões desses pensadores – o sentido 

maniqueísta da lógica utilizada pelos europeus. Como afirma Frantz Fanon (1968) 

em seu trabalho de campo realizado na Argélia sobre o mandado francês – ao 

colonialista os louros, o bônus, pois este é civilizado e detém o conhecimento 

científico; já ao colonizado o ônus, a servidão, o preço a ser pago pela “ignorância” 

(tecnológica) de sua sociedade. Essa retórica de dominação e opressão foi utilizada 

de maneira sistemática para com os negros, os árabes e os ameríndios, por parte 

dos ocidentais, a fim de justificar a subalternidade desses povos ao domínio 

ocidental. 

  

Entre as especificidades da economia-mundo capitalista está o 
desenvolvimento de uma epistemologia original, usada como elemento 
básico para manter a capacidade de funcionar. [...] É o sistema-mundo 
moderno que reificou as distinções binárias, principalmente aquela entre o 
universalismo (que se afirmava encarnado nos elementos dominadores) e o 
particularismo (atribuído a todos os que eram dominados) (WALLERSTEIN, 
2007, p. 83). 
 

E isso significa que somos conclamados não só a substituir esse sistema-
mundo moribundo por outro visivelmente melhor como também a refletir 
sobre como podemos reconstruir nossas estruturas de saber de maneira 
que possamos ser não orientalistas (WALLERSTEIN, 2007, p. 84). 

 

Com a inserção do discurso orientalista para o reforço de certo particularismo 

europeu na transformação em universalismo, bem como de um humanismo burguês 

em valores universais, houve reações e propostas alternativas para a retórica 
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hegemônica e seu status quo, principalmente após o término da Segunda Guerra 

Mundial, com a ascensão do bloco do Terceiro Mundo19. Entretanto, os manifestos 

europeus para a submissão dos outros povos sempre se adaptou as novas 

conjunturas. 

Com isso, houve a promoção de certo universalismo científico, um discurso 

“neutro” que não haveria possibilidade cabal de ser refutável. Os valores do 

universalismo europeu vão se transformando, a fim de sempre justificar o domínio 

norte-atlântico sobre os demais particularismos: de valores religiosos cristãos no 

combate a barbáries a doutrinas seculares defensoras do humanismo, para, por fim, 

um cientificismo racional baseado em “valores modernos” e vanguardistas. 

Com a modificação da conjuntura mundial e a emancipação de novos povos, 

surge a possibilidade de o discurso cientificista ocupar o lugar de destaque da então 

retórica orientalista. A utilização dos discursos cientificistas é promovida, quando as 

teses do orientalista já não são mais aceitas, o humanismo burguês passa a ter uma 

pretensão objetiva, através de um “determinismo linear reversível” de bases 

newtonianas utilizadas para continuar justificando os “negócios” europeus aonde os 

interessavam, em defesa do capital financeiro já globalizado. 

Todavia, se formos investigar a origem dos discursos orientalista e científico, 

estes possuem muito em comum, alterando somente o seu eixo geográfico20 quanto 

ao nascedouro das ideias, pois as suas retóricas nascem a partir da necessidade de 

criar uma poderosa narrativa às nações mais poderosas do globo, para o seu 

domínio no ultramar. Se relacionarmos o intelectual Walter Mignolo (2006; 2017) 

com o raciocínio de Wallerstein (2007), podemos chegar à conclusão que a 

formação dos dois discursos começa a ser concebida a partir do Renascimento 

(século XVI). Este fato ocorre através da fala portuguesa, castelhana e italiana em 

um primeiro momento, para se afirmar até a atualidade, através do Iluminismo de 

fala inglesa, francesa e alemã, em meados do século XVIII. 

                                            
19

 O conceito de Terceiro Mundo é bem complexo devido às várias interpretações que podem gerar, 
incluindo conotações depreciativas e negativas. Concordamos com essas críticas e defendemos o 
debate a exaustão e a superação das posições hierárquicas. Porém, nesse caso, utilizamos esse 
conceito, relacionando-o ao contexto da Conferência de Bandung (1955), onde os países signatários 
do evento utilizam o termo referido como uma referência a uma alternativa dos modelos político-
econômicos vigentes na época: o liberalismo de mercado e o socialismo soviético. Nesse caso, não 
há a intensão de formar uma ordenação qualitativa de tipos de mundo, pelo contrário, combatemos 
isso. 
20

 Mudam-se poucos graus, pois os locais de aspirações continuam entre os paralelos latitudinais 
30°N e 60°N. 
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Para corroborar neste debate, mencionamos a tese do pensamento a partir da 

fronteira (pensamiento del borde), elaborada pelo argentino, cujo raciocínio 

questiona a modernidade europeia através de buscas epistemológicas além do 

conhecimento norte-atlântico. Esse modo de pensar fronteiriço tem como tese a 

crítica à hegemonia dos três idiomas “básicos”21 utilizados na produção científica, 

visto que há um entrelaçamento entre a língua e a memória, de modo que aqueles 

que não são falantes de alguma destas línguas possuem a necessidade de achar 

brechas para a sua inserção neste mundo monopolizado. 

Esse debate de Mignolo pode ser estendido à nossa pesquisa. Pode-se fazer 

a pergunta: se grandes línguas, tal como o português, possuem pouca importância, 

como ficariam os colonizados, com seus idiomas locais (podemos citar a língua 

uólofe)? O uso da língua do colonizado fica reduzida a quase nada, no máximo a 

prática oral. Memmi (1977) afirma que os povos sob o domínio europeu acabam se 

tornando estrangeiros dentro do seu próprio país, pela necessidade do bilinguismo 

colonial. O que ocorre como reação a este processo de dominação de poucas 

línguas indo-europeias sobre as demais seriam os movimentos antropofágicos, 

principalmente a partir das literaturas pós-coloniais na América e África. 

Voltando ao discurso cientificista, este floresceu principalmente através das 

relações capitalistas entre a Europa e a América. O seu principal reduto 

epistemológico se encontra nas universidades contemporâneas que, como afirma 

Wallerstein (2007), em nada têm a ver com o modelo original de universidade do 

período medieval. O modelo de instituição universitária que possuímos começa a se 

formar a partir do século XVIII, com a separação entre o humanismo secular e a 

teologia, ganhando a forma atual após 1945, devido às demandas econômicas 

requisitadas pelos Estados-nações. 

Seguindo o raciocínio do estadunidense, em que as disciplinas do 

conhecimento não deixam de ser uma pretensão territorial, dois poderosos setores 

se apropriam do potencial das universidades – os Estados e o capital. A produção 

científica passa a ser direcionada para segmentos de seus interesses, como 

consequência, o conhecimento passa a ser cada vez mais especializado. Essa 

configuração que as universidades começam a desempenhar pode ser questionada, 

pois possuiria como principal atribuição o exercício do pensamento hegemônico e 
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 As línguas hegemônicas da produção científica são o inglês, o francês e o alemão. 
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particularista transvestido como verdade universal através de um discurso de 

isenção de valor. 

Nesse embate anterior ao século XIX entre os modelos da universidade como 

instituição, bem como entre a filosofia especulativa e o modelo de ciência moderna, 

houve uma cisão e institucionalização dessas “duas culturas”, ou seja, uma 

separação formal entre as ciências naturais e as ciências do espírito. Aqui aparece o 

conceito de “cientista” e das Geisteswissenschaften, sendo que as ciências 

humanas, filosofia e belas-artes, perdem o seu valor em relação às ciências 

naturais, pois estas possibilitavam retorno material, enquanto as demais não. 

 

É preciso esclarecer a natureza do debate epistemológico subjacente a 
essa separação. Os cientistas sustentavam que só com o uso de seus 
métodos preferidos – a pesquisa empírica baseada em hipóteses passíveis 
de comprovação ou que a elas conduzisse – seria possível chegar à 
verdade, uma verdade que seria universal (WALLERSTEIN, 2007, p. 98). 

 

No entanto, isso não significa que o cientificismo da retórica do universalismo 

europeu possa ter sido utilizado somente pelas ciências naturais. As humanidades 

também serviram aos interesses dos discursos dominantes, sobretudo através do 

campo chamado ciências sociais (isso não isenta a história). Neste campo, vários 

estudos etnológicos, como os dos antropólogos de gabinete, foram utilizados para a 

hierarquização de povos e, assim, justificar o domínio de uma minoria sobre a 

maioria. 

Esse debate sobre a pretensa construção de uma retórica universalista pelos 

ocidentais de base eurocentrista corrobora com a ideologia racista, na conquista e 

na depreciação de outros povos pelos europeus. O argumento que se propõe a ser 

universalista é calcado, como já referido, em um particularismo e, além do mais, de 

um imenso etnocentrismo. Não que este último seja dotado do mais negativo 

sentido, mas como nos sugere Joel Kovel22 (TAGUIEFF, 1997), não há uma 

distinção fundamental entre o etnocentrismo e a xenofobia. Não queremos debater 

sobre o significado conceitual em si de etnocentrismo, mas a respeito da linha tênue 

de seu sentido com o racismo, na qual podemos considerá-lo como um 

protorracismo. Esta complexa discussão acerca do etnocentrismo está relacionada à 

questão da condução à desumanização de um grupo humano por outro – como 
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 Joel Kovel (1936-2018) foi um psiquiatra estadunidense conhecido por ser um dos principais 
pensadores da ideologia ecossocialista. 
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sugere Taguieff. O perigo está no pensamento centrado, negando a chance de 

relativizar as diferenças dos grupos de pertence. 

Nas práticas do domínio colonial europeu, a manifestação racista foi utilizada 

de forma indiscriminada. Uma hipótese quanto ao surgimento desse discurso seria 

quanto ao seu fenômeno moderno forjado a partir das relações interatlânticas entre 

a Europa e a América, podendo ser desdobrado em dois arquétipos: um racismo 

moderno (produto do capitalismo) e outro racismo antropológico (instinto de 

preservação). Entretanto, para o seu entendimento, isso vai muito além dessa 

divisão binária, até mesmo para a etimologia da palavra racismo, já que há múltiplos 

contextos para a sua interpretação. 

 

O aparecimento de uma palavra, que além disso é uma palavra em (-ismo), 
no vocabulário geral, não constitui um bom indicador da emergência de um 
sistema de representações e de crenças, como “o racismo”, que apresenta 
essa particularidade de remeter para múltiplos contextos históricos, em que 
designa actos, práticas sociais, formas institucionais (da escravatura 
moderna ao colonialismo, dos sistemas de exploração ou de segregação às 
empresas de extermínio sistemático) (TAGUIEFF, 1997, p. 24-25.) 

 

Porém, podemos crer que a partir das teses racionalistas do século XIX, a 

visão ocidental hegemônica sobre os grupos étnicos mudou, inclusive entre os 

próprios europeus. Houve a gradativa queda da tese monogenista23 e, com isso, um 

grande avanço do(s) racismo(s)24. Com a inserção do ser humano nas classificações 
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 Os defensores da tese monogenista afirmam que a humanidade possui uma origem comum a 
todos. A socióloga brasileira Elaine Carraro afirma que no século XVIII essa teoria era predominante, 
em grande medida por influência do Iluminismo, pois as bases filosóficas deste pensamento estavam 
calcadas na unidade do gênero humano e na universalização da igualdade. 
Além do ideal iluminista, o cristianismo também é adepto dessa tese, tanto que no século XIX haverá 
uma tentativa de recuperá-la frente às teses racionalistas. Complementando, Zelinda Barros cita que 
o pensador francês Jean Jacques Rosseau defende uma igualdade natural entre todos os seres 
humanos e formula a ideia do bom selvagem, onde os homens e as mulheres eram bons por 
natureza, sendo que a sociedade os corrompia. Diante disso, a autora assinala que havia a crença da 
“perfectibilidade humana”, ou seja, a possibilidade de ascensão de um estágio menos avançado para 
outro mais avançado, por isso as dessemelhanças entre os grupos humanos seriam confirmações 
dos diferentes estádios do processo de evolução dos diferentes grupos. 
24

 Seria de grande relevância abrir uma breve discussão sobre os teóricos do racismo e a formulação 

do conceito de raça, bem como a respeito da apropriação do sentido de universalismo por uma 
modernidade europeia que utiliza como narrativa um discurso iluminista purista, ignorando as 
relações atlânticas não-europeias. Como forma de introdução, parte-se de uma crítica feita ao ideário 
da Aufklärung em relação à condição de modernidade, principalmente em Hegel e Kant, através da 
discussão de Paul Gilroy em Jürgen Habermas. O historiador britânico afirma que “Habermas não 
segue Hegel ao afirmar que a escravidão é em si mesma uma força modernizadora porque leva tanto 
o senhor como o escravo, primeiro, à autoconsciência e, em seguida, à desilusão, forçando ambos a 
enfrentar a percepção infeliz de que a verdade, o bom e o belo não têm uma origem comum única. 
Provavelmente é por isso que, embora a teoria da modernidade de Habermas recorra muito a Hegel, 
seu foco kantiano a exime de explorar a dialética do senhor e do escravo na qual se enraíza a 
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dos naturalistas, houve uma radicalização dos racismos, afinal de contas, haveria 

uma diferença biológica entre os homens e as mulheres divididos em raças. A 

ciência passaria a chancelar a tese poligenista25 e, como a própria possuiria uma 

posição de neutralidade, não haveria margens para debater a desigualdade entre a 

humanidade, pois ela seria “natural”. Estava ratificada a superioridade dos arianos 

sobre os demais grupos humanos pela sapiência das pesquisas científicas. 

Pierre-André Taguieff divide em três as teorias que seriam utilizadas nos 

discursos raciais ocidentais ao longo desses últimos séculos. As teorias elencadas 

pelo historiador são: a teoria modernista restrita, teoria modernista ultra-restrita e 

teoria modernista alargada. 

A teoria modernista alargada é considerada pré-racialista. Ela irá servir como 

medida para o alargamento das demais teorias modernas. Seu uso foi definido como 

um padrão inicial de racismo na modernidade. Aqui, o francês (1997) irá relacionar 

duas práticas adotadas na Europa, especificamente na Península Ibérica e na 

França, para caracterizar esse primeiro conceito. O primeiro exemplo trazido pelo 

historiador está debruçado sobre a concepção de sangue puro. Ocorre ao ser criada 

                                                                                                                                        
alegoria hegeliana da consciência e da liberdade [...] É interessante que, quando Habermas 
finalmente menciona a relação senhor/escravo, ele seja interessado exclusivamente nas dimensões 
psicológicas da alegoria. Ele cita a observação de Hegel de que apenas os ‘selvagens mongois’ têm 
sues senhores fora de si mesmos, ao passo que os verdadeiros filhos da modernidade europeia [grifo 
nosso] permanecem escravizados até quando levam seus senhores dentro de si mesmos. É 
particularmente desapontador que ele não tenha achado digna de comentários mais detalhados a 
demanda moderna de que os senhores europeus considerassem seriamente o outro escravizado. 
Habermas é perspicaz ao considerar que a explicação de Hegel da relação senhor/escarvo perpassa 
grande parte dos escritos de teóricos contemporâneos da modernidade” (GILROY, 2012, p. 116, 
117). Ademais, Hegel considerava que as pessoas da “raça negra” eram entidades humanas 
incapazes de se destituírem de uma linguagem animalesca, que se misturava com a sua condição 
humana. 
O historiador Achille Mbembe traz uma interessante discussão sobre a questão da raça. Para o 
camaronês, esta tipologia, de maneira resumida, seria uma espécie de representação primária. Além 
disso, não existe um paralelo biológico e antropológico para esta classificação, sua construção e 
consequentemente sua utilização não passa de uma fantasia criada, a fim de dividir a humanidade e 
enfraquecer as lutas realmente importantes, como a luta de classes. A construção das classificações 
das raças, por exemplo, a de Buffon, é constituída através da linguagem que coloca a mulher e o 
homem negro como uma figura pré-humana, não sendo capaz de suplantar a sua animalidade. Dessa 
forma, o negro e outras “raças” são produzidos através de discursos enfadonhos. “A raça é o que 
autoriza localizar, entre categorias abstractas, aqueles que tentamos estigmatizar, desqualificar 
moralmente e quiçá, internar ou expulsar” (MBEMBE, 2017, p. 70). 
25

 O sustento biológico das teorias poligenistas era referendado principalmente pelo cientificismo das 
pseudociências, por exemplo, da frenologia e da antropometria. A partir do século XVIII e com 
aprofundamento no século XIX, o paradigma poligenista, através de leis naturais defendidas por teses 
biológicas, afirmava que existiam diferentes raças e que elas não seriam vistas como subespécies (já 
um absurdo), mas como espécies diferentes, possibilitando o discurso de mais de uma humanidade. 
Segundo Zelinda Barros, para os defensores dessa tese, havia um elo pré-histórico comum entre os 
humanos, porém, com o tempo, eles se dividiram em novas espécies com aptidões e características 
diferentes.  
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uma legislação específica, que substitui a procedência dos súditos da coroa da fé 

pela origem étnica, quanto aos estamentos e seus direitos nas sociedades da 

Península Ibérica do século XV, principalmente em relação aos mouros e judeus. 

Com isso, a formação de uma jurisprudência, que diferenciava os sujeitos ibéricos 

entre aqueles de sangue puro e os demais de sangue impuro (mouro ou ladino), 

ocuparia uma posição maniqueísta no imaginário e no discurso europeu daquele 

momento em diante, calhando no pensamento e no processo colonial do ultramar, 

segregando os indivíduos pelo sague. 

Essa relação do sangue irá acarretar graves consequências psicológicas ao 

colonizado africano nos séculos XIX e XX. Como foi diagnosticado por Frantz Fanon 

(1968) em seu trabalho de campo na Argélia, por mais que o negro, o árabe ou o 

beduíno se esforçassem para se aproximar do francês, inglês ou português, aqueles 

homens e aquelas mulheres jamais seriam vistos da mesma maneira, com o mesmo 

respeito, afinal de contas: “ele [o racismo] institui categorias de inconvertíveis ou de 

inassimiláveis, condena sem excepção todos os supostos representantes de um 

grupo ‘impuro’ a serem rejeitados pelo grupo ‘puro’, ele ergue uma barreira absoluta 

entre ‘Nós’ e os ‘Outros’” (TAGUIEFF, 1997, p.43). Este fato fez com que a tal 

intransponibilidade da linha de cor servisse de estrutura entre as relações de 

dominação dos europeus no mundo. 

Já no século XVIII, com o advento do cientificismo e do positivismo, começam 

a vigorar as classificações taxionômicas das espécies animais. A partir disso, 

segundo alguns cientistas sociais, o conceito de racismo moderno com “variedades 

de espécies humanas” apareceria através dos naturalistas e de suas classificações. 

Isso pode ser comprovado a partir da observação da divisão taxionômica do 

mais famoso cientista da área – Lineu26 –, onde o próprio gênero Homo sapiens é 

subdividido em algumas variantes. A partir dessa classificação chancelada pelas 

“ciências”, é dada legitimidade para outros tipos de discursos, como os transcritos 

logo abaixo: 

 

A atribuição da “apatia” ou da “preguiça” a “raça negra”, como um dos 
caracteres fixos e hereditários, é desta forma erigida em verdade suposta 
científica. As acusações lançadas pelos colonos e pelos missionários contra 
os negros, nas sociedades esclavagistas dos séculos XVII e XVIII, depois 
de se cristalizarem em preconceitos raciais, tornavam-se características 
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 Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778) foi um botânico e zoólogo sueco. É considerado o pai da 
taxonomia graças ao desenvolvimento da nomenclatura binárial e da classificação biológica. 
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cientificamente estabelecidas. As tentativas de resistência feitas pelos 
escravos negros ao sistema disciplinar dos seus patrões brancos tinham, 
com efeito, sido interpretadas por estes últimos como provas de indolência, 
de preguiça, de estupidez e de perfídia naturais [grifo meu] (TAGUIEFF, 
1997, p. 31-32). 

 

Da mesma maneira que a linha de cor não permitiria a igualdade entre, por 

exemplo, um português e um ovimbundo, as classificações taxionômicas também 

não permitiriam que o africano chegasse ao mesmo patamar de escala que o 

europeu. 

 Analisando o cientificismo europeu do século XVIII, Hayden White (2001) 

observa um interessante problema em relação à representação dos modos 

linguísticos. Em um trecho de sua obra As ficções da representação factual, o 

historiador analisa o famoso trabalho A origem das espécies, de Charles Darwin. 

Neste livro, o estadunidense afirma que o naturalista britânico possui uma 

preocupação diferente da maioria dos demais cientistas da natureza, pois para a 

maior parte dos investigadores do momento “todos os sistemas de classificação são 

arbitrários, isto é, simples produtos da mente dos classificadores; [Darwin] insiste em 

dizer que há uma ordem real na natureza” (TAGUIEFF, 1997, p. 147). Não se 

aprofundando no debate semiótico, mas tentando relacionar o problema do 

“cientificismo” racista e a interpretação que os “cientistas” faziam à época, em geral, 

as classificações estavam atribuídas sobre categorias qualitativas por uma égide 

autoritária. Desta forma, a categorização de superior e inferior era feita conforme a 

aparência e não pela interpretação dos fatos, como havia proposto o britânico, o que 

se observava era a deturpação de seu raciocínio em nome do discurso racista. 

 Em relação ao terceiro tópico, isto é, a teoria modernista ultra-restrita, vale 

ressaltar que ela nos faz retornar ao início do capítulo, relacionando cultura e 

civilização com a questão de “raça”. As teses dessa teoria iriam dar frutos a partir 

dos séculos XIX e XX, sendo que os naturalistas iriam ser substituídos pela 

antropologia diferencialista. Os aspectos culturais ganhariam um upgrade em 

relação ao domínio das ciências naturais. Entretanto, a sua utilização ainda estava 

condicionada à separação do ser humano em diversas espécies. Dessa forma, 

podemos resumir que o racismo é fundamentalmente inigualitário, é um 

determinismo biológico ao mesmo tempo em que é um inigualitarismo teórico e 

prático, que pretende basear-se num novo princípio de autoridade, o conhecimento 

científico (TAGUIEFF, 1997).  
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Desde a conquista da América, passando pela colonização da África até o 

combate ao terrorismo (a partir do fim da Guerra Fria), sempre houve racismos e 

pretensões imperialistas. O objetivo e suas práticas sempre foram os mesmos, a 

diferença de um período para outro foram às reciclagens que esses discursos 

tiveram. A essência do racismo nas suas três dimensões (ideologia, preconceito e 

comportamento), além de suas práticas de essencialização, estigmatização e de 

convicção não mudaram, tanto que os racismos extrapolam as barreiras de classe 

social. Vemos exemplos claros disso nos EUA escravocrata, onde os brancos mais 

pobres eram os mais favoráveis ao regime cativo, ou mesmo, na Tunísia, onde os 

colonos pobres possuíam tamanha discriminação com os árabes. Essas práticas 

alocadas em vários lugares do mundo provocaram segregação, perseguição e até 

mesmo o extermínio do ser humano pelo ser humano. 

 O domínio colonial europeu em grande parte do globo não foi utilizado 

somente com armas através da pólvora e do aço, mas também através da ciência, 

da filosofia e da produção artística, com seus discursos racistas, cientificistas e de 

superioridade sobre os demais povos. O investimento em áreas que pudessem 

sustentar o discurso imperialista foi tão grande que foram criadas enormes 

instituições, como a criação de universidades e institutos, para servirem como 

baluarte dessas práticas ao lado da verdadeira produção intelectual e artística dos 

grandes centros do Atlântico Norte, a fim de manter a estrutura hegemônica. 

 

1.3 O intelectual refugiado e a crítica ao Imperialismo 

 

A luta contra o imperialismo e o colonialismo nunca esteve restrita somente a 

uma zona geográfica, ela é mundial. Nesse contexto de luta global contra a 

dominação do ser humano pelo ser humano, podemos destacar dois grandes 

intelectuais árabes radicados na Europa e na América do Norte: Anouar Abdel-

Malek, cientista social egípcio radicado na França, e Edward W. Said, crítico literário 

palestino que fez sua carreira nos Estados Unidos. Ambos foram importantes em 

teorias e lutas a respeito do pan-arabismo e no combate às práticas e discursos de 

cunho orientalista. Talvez o maior legado de ambos seja a conceituação e o debate 

em relação ao orientalismo, como afirmado anteriormente. 

Poderíamos utilizar outros intelectuais do Terceiro Mundo de tanto destaque 

quanto os autores aqui apresentados, porém a utilização de Abdel-Malek e Said se 
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deu por dois motivos: devido ao pioneirismo e também ao ativismo político 

desempenhado pelas personagens, utilizando dos mesmos elementos empregados 

pela narrativa colonialista como contraveneno – aplicação das ciências sociais e 

estudo da literatura burguesa europeia no combate aos exageros ocidentais em 

pleno centro metropolitano. Dessa forma, acredita-se que os legados dos dois 

autores são de características universais, isto é, valendo-se não somente para a 

África ou Oriente Médio, mas para a humanidade. 

Em sua principal obra científica, A dialética social (1975), Abdel-Malek irá 

combater o universalismo humanista europeu27, que foi o principal artífice retórico 

utilizado pelo domínio colonial europeu a quase totalidade do planeta. Nesse ponto, 

o egípcio irá questionar, através da historicidade, os aspectos de um humanismo e 

universalismo calcados em uma racionalidade que pode ser relativizada. 

 

Ora, isso não é verdade: o universalismo e o humanismo constituem, de 
fato, uma visão do mundo; e esta visão do mundo é que deve explicar a 
interação das sociedades do mundo real, suas lutas, a hegemonia e a 
dependência, os progressos e os retrocessos, as revoluções e as reações, 
a guerra e a paz. O que é preciso interpretar, fundamentalmente, é o papel 
da violência no equilíbrio do poder, tanto entre as diferentes formações 
socioeconômicas nacionais, quanto entre as diversas classes e categorias 
sociais no interior de cada uma delas. As exigências da lógica dialético-
concreta, da dialética social do mundo real, bloqueiam, de algum modo, o 
bom funcionamento da lógica normal, formal... (ABDEL-MALEK, 1975, p. 
19). 

 

A própria linha de raciocínio de Wallerstein, abordada previamente, estaria 

baseada em uma continuação da estrutura de pensamento do politicólogo egípcio. 

Para este, o plano político-econômico europeu na criação de uma humanidade 

universal norte-atlântica estaria condicionado a possibilidade de abertura de novos 

mercados através de um único organismo28 (a cultura europeia). Esse centro, 

baseado na Europa, em um curto espaço de tempo conseguiu uma tremenda 

aceleração de seu desígnio – desde a Revolução Francesa até meados do século 

XX – e, por consequência, a consolidação e admissão exclusiva de seu projeto 

                                            
27

 A crítica ao modernismo ilustrado, defendida por um segmento como dotada de um racionalismo e 
universalismo infalível e de uma petulância imensurável. Entretanto, um dos pontos mais falhos e 
cínicos do discurso dessa seção está na relação da modernidade com o Humanismo do século XVIII, 
um dos pilares da construção de grande parte dos Estados nacionais e do sistema westfaliano. Aqui 
entra a contradição da virtude da república, dos ideais buscados na polis e na república romana e, ao 
mesmo tempo, a implementação da plantation escravista, por parte dos europeus na América e do 
colonialismo do século XIX, na África e Ásia. 
28

 Para Walter Benjamin, a ética da modernidade é pautada por Benjamin Franklin, onde tempo é 
dinheiro, logo a ética protestante é abandonada em prol do espírito capitalista. 
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humanista como centro irradiador de valores. Mesmo com a mudança do círculo 

interior, do deslocamento do eixo França-Inglaterra para URSS-EUA, o modelo de 

poder e cultura criado na Renascença e consolidado no Iluminismo continuaria 

hegemônico. 

Apesar dos desdobramentos históricos observados a partir do pós-guerra 

(1945), com a ascensão de grandes levantes para a libertação colonial na África e 

Ásia, os processos de emancipação não foram completos, permitindo o domínio de 

ideologias e posições norte-atlânticas nessas regiões, na forma de um 

neocolonialismo ou até mesmo de um colonialismo fascista, como no caso das 

regiões luso-africanas. Diante desse cenário, Abdel-Malek (1975) divide os 

processos de independência em duas fases para se tornarem totais: a primeira 

etapa está relacionada às soberanias formais – revoluções de caráter nacional – que 

seriam suficientes para uma autoridade livre de jure; o segundo dependeria do 

sucesso dos processos nacionais, adicionando o componente social às revoluções 

nacionalistas africanas e asiáticas. Esta sua análise vai ao encontro das concepções 

de Fanon (1968) – principal referência para o assunto – onde este afirmava que para 

as revoluções africanas atingirem o sucesso, haveria a necessidade de elas irem 

além de uma mera independência categórica em relação as suas antigas 

metrópoles. Seria necessário o rompimento com a burguesia traidora local, além do 

zelo a todos os setores que compunham a sociedade. Com isso, o campo tomaria o 

protagonismo, juntamente com a cidade e as mulheres, sendo que elas 

desempenhariam o mesmo ativismo que os homens possuíssem na comunidade, 

deixando de lado os interesses egoístas trazidos pelos colonialistas e as práticas 

arcaicas conservadoras existentes no local. Uma missão complexa, pois a 

propaganda que era irradiada pelos valores humanistas e universalistas burgueses, 

ao mesmo tempo em que era inalcançável para os jovens nativos, 

proporcionalmente seria encantador para os sonhos dos ex-colonizados. 

A dominação dos modelos ideológicos norte-atlântico vai muito além da 

dominação neocolonial do pós-guerra. O projeto universalista europeu de criação de 

uma modernidade única se constitui graças à exclusão, à desvalorização e à 

apropriação de processos de outras civilizações29. 

                                            
29

 Essa relação de imposição e omissão não se resume a uma relação de oposição binária entre a 
construção da civilização ocidental e as demais civilizações além do Atlântico Norte. Um exemplo 
interessante no discurso da edificação de uma nação acontece entre os Estados Unidos e a exclusão 
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No que tange à síntese sobre o progresso dos aspectos materiais e técnico-

científicos conquistados pelos ocidentais, a sua supremacia em relação aos demais 

povos não está única e diretamente ligada ao domínio das tecnologias bélicas. 

Devemos analisar o desenvolvimento histórico de domínio europeu como 

desdobramentos e não simplesmente como processos de acumulação material, a 

partir de um “historicismo crítico e não através de um pensamento negativo”. 

 

A análise atenta do período ascendente da Europa, e depois do Ocidente, 
mostra que este último pôde criar uma imagem do homem no centro de uma 
filosofia da cultura em etapas múltiplas, no quadro de um projeto de 
civilização que tomou o nome e as características do humanismo 
universalista e racionalista. Ao longo desse período complexo, o Oriente 
não somente continuava a existir, como desempenhava um papel essencial 
na vanguarda do movimento: até o século XIV, através do islamismo e do 
mundo árabe; até o século XVI, através da China, de sua ciência e sua 
civilização. Entretanto, só o Ocidente soube realizar a síntese entre o 
progresso da infraestrutura econômica e tecnológica e do projeto cultural, 
no interior de um projeto de civilização englobante, à imagem do mundo de 
então: a iniciativa histórica lhe pertencia de pleno direito, e não apenas 
como pensa uma imaginária maniqueísta, em razão de sua astúcia, do 
poder de fogo que soube concentrar em suas mãos, do acaso (ABDEL-
MALEK, 1975, p. 33). 

 

Ainda em relação à conceituação do universal, Abdel-Malek (1975) irá 

distinguir os significados dos seus derivados e explorar o conteúdo semântico entre 

as diferenças de universalidade e universalismo. Para o egípcio, o que representa o 

empreendimento europeu é a universalidade, ou seja, o fato da supremacia 

ocidental nos principais pontos estruturais (economia, cultura, produção científica, 

etc.). Entretanto, o verdadeiro significado de universalismo está relacionado ao 

conceito de natureza, das formas abstratas e gerais. Isso ocorre, pois o caráter 

universalizante ocidental de seu aparato conceitual se mostra insuficiente para as 

pretensões dispostas de uma história total e da totalidade em si. 

O universalismo europeu não passa de um reducionismo, porque ele pode ser 

desviado na sua forma de interpretação, sendo, então, o seu prisma o modelo de um 

racionalismo cartesiano e empirista.  

 

O que é real é racional. E este real racional é o do centro hegemônico. É, 
portanto, a partir de uma exigência de racionalidade – que está no centro de 

                                                                                                                                        
ou taxação de importantes elementos. A crítica mais contundente foi feita por Paul Gilroy, em O 
Atlântico Negro (2012). Ele critica a classificação das ações dos negros escravizados do sistema de 
plantation como sendo pré-modernas, pois elas não caberiam ao modelo racionalista do Iluminismo, 
nem mesmo no sistema, a partir da Revolução Industrial. 
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toda preservação social e de todo projeto social histórico – que as 
sociedades não ocidentais são convidadas a se ajustar ao modelo ocidental. 
Assim se completa a curva do universalismo ao reducionismo (ABDEL-
MALEK, 1975, p. 45-46). 

 

Apesar da hegemonia europeia não ser universal, mas específica de uma 

condição e localização, como apresenta Abdel-Malek (1975), nem por isso a sua 

atuação e influência necessariamente há que ser local. O fato é que esse 

predomínio do discurso e das ações norte-atlânticas possui uma grande influência, 

principalmente pelo ineditismo causado a partir da Revolução Industrial e a 

capacidade de acúmulo possibilitada por este processo histórico. O que nos resta 

agora [falo na condição de um latino-americano] é utilizarmos de um maior rigor no 

estudo dos conceitos e aplicá-los em um modelo linguístico claro da cultura 

hegemônica ou, como defende o egípcio, se utilizar da dialética no lugar da análise 

formal. Não podemos negar a condição histórica que nos encontramos a partir da 

conquista da América e da dominação imperialista da África e da Ásia. Há a 

necessidade de criarmos o nosso mundo a partir da conjuntura histórica herdada30. 

 

Certamente, percebe-se aí o procedimento acanhado de uma tradição 
conservadora que está no centro do ocidento-centralismo. Em suma, o que 
foi adquirido não o foi ao fim de uma longa evolução histórica? E o fato de 
que essa evolução histórica tenha sido marcada pela hegemonia do 
Ocidente – que apenas acentuou o declínio do Oriente – torna 
necessariamente essa aquisição uma espécie de herança suspeita? Em 
resumo: o que está feito, está feito [nosso grifo]: o mundo está tal como o 
modelou o Ocidente desde a Renascença; ele é e permanecerá assim a 
despeito de tudo e de todos; de resto, que as outras sociedades tentem 
sorte: na melhor das hipóteses, pode-se contar com algumas tentativas 
desajeitadas; mas o caos e a impotência parecem mais certos (ABDEL-
MALEK, 1975, p. 59-60). 

 

Seguindo a linha de pensamento abordada por Abdel-Malek, reconhecendo a 

influência demasiada poderosa que o Ocidente possui sobre o mundo, Edward Said 

(2011) adota posicionamento semelhante quanto ao modo de entender e 

posteriormente combater a sistemática do discurso europeu. Segundo o palestino, 

para que o imperialismo possa ser combatido, há a necessidade da percepção em 

                                            
30

 Em Culturas do Passado Presente (2014), o crítico literário Andreas Huyssen abre um debate com 
Timothy Mitchell a respeito dos modernismos do geograficamente não moderno, em que a 
modernidade está sempre em negociação. O mesmo vale para a estrutura plural da modernidade, 
afirmada por Trouillot. Esse debate também vai ao encontro de Paul Gilroy acerca de uma 
modernidade mais extensa, ou seja, uma revisão dos processos ocorridos na modernidade, 
juntamente com uma periodização mais ampla, visto que a modernidade em sua concepção é 
composta por variações e descontinuidades nas experiências, além de uma natureza descentralizada 
e uma identidade (inter)subjetiva plural. 
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relação à noção da disparidade de poderes entre o Ocidente com os demais eixos. 

Além disso, contar com um domínio sobre os instrumentos intelectuais utilizados por 

eles, por exemplo, a utilização do romance, dos discursos etnográfico, histórico, 

entre outras formas artísticas e científicas oriundas da Europa. 

Ao mesmo tempo em que o colonizado/subalterno possui a necessidade de 

aprender sobre a cultura do Ocidente, ele também necessita saber que a luta 

anticolonial é uma contenda no mesmo terreno onde está situado o imperialismo, ou 

seja, o seu território. Em outras palavras, é importante que ele saiba que o solo onde 

se criará o enfrentamento entre as partes é o mesmo em que foi usurpado de seus 

ancestrais pelo europeu, o que estaria em jogo agora seria a narrativa sobre a 

história de sua terra em questão. 

Além disso, a guerra pela libertação possui um caráter híbrido. Os pioneiros 

dos levantes (mártires ou heróis) pela luta de independência possuem conotações 

românticas. Todavia, quando o processo se radicaliza, os elementos da narrativa 

deixam de ser líricos, para se tornarem semelhantes ao do opressor, ou seja, a 

resistência anticolonial também ocorre através da violência. 

 

Essa sobreposição não é algo desprezível ou insignificante. Assim como 
uma cultura pode predispor e preparar ativamente uma sociedade para a 
dominação ultramarina de outra sociedade, ela também pode preparar essa 
primeira sociedade para renunciar ou modificar a ideia de dominação no 
ultramar (SAID, 2011, p. 314). 

 

Na luta anticolonial havia basicamente dois segmentos: a resistência e a 

oposição. O primeiro grupo era contrário às práticas colonialistas, enquanto que o 

segundo seria apenas resultado do desagrado das políticas coloniais com as elites 

nativas. 

No entanto, o quadro da resistência anticolonial seria muito mais ardiloso se 

compararmos apenas com a oposição local. Isso porque grande parte da luta destes 

movimentos estaria calcada tanto no plano cultural, como na recuperação de 

elementos excluídos pela cultura imperialista. Nesse ponto, Said explana de maneira 

dialética um exemplo sobre a complexidade dessa luta cultural. O palestino (2011) 

afirma que, na ocupação da África a partir do Congresso de Berlim31 (1884-85), foi 

                                            
31

 O Congresso de Berlim foi a celebração, por parte das principais potências coloniais, da divisão do 
território africano conforme os seus interesses, desrespeitando os grupos étnicos, linguísticos e 
questões históricas dos africanos. 
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imaginado um grande vazio no continente e, então, haveria disponibilidade para os 

europeus ocuparem essas terras. 

Na luta pela descolonização, os nativos possuiriam o desafio de repensar 

uma África livre do passado colonial através de narrativas, sejam elas históricas ou 

não32. Ao mesmo tempo em que a escrita da história estava relacionada à expansão 

dos impérios – construção de uma identidade e tradição –, a inauguração de uma 

“nova história”, que fosse escrita pelos nativos, também estava ligada ao sucesso de 

uma luta anticolonial nas trincheiras do plano da narrativa histórica e realística como 

literatura. 

No subcapítulo intitulado “Colaboração, independência e libertação”, Said 

(2011) traz à tona a complexidade das relações políticas e culturais que havia nas 

regiões coloniais da África e Ásia, engrossando ainda mais a refutação da tese 

maniqueísta das relações entre colonos e colonizados, trabalhada de forma brilhante 

por Albert Memmi (1977), na Tunísia. A crítica feita pelo palestino está condicionada 

à leitura das obras de Ronald Robinson33, sobre a sua análise dos fundamentos não-

europeus do imperialismo. Como afirmado anteriormente, além da resistência havia 

o grupo da oposição descontente com o regime. Antes de se tornarem opositores, 

esses grupos possuíam outros comportamentos em relação ao aliciamento 

colonialista. 

Nesse caso, o historiador inglês defende a tese que houve um movimento 

colaboracionista por parte de grupos e elites nativas, sendo que, sem a cooperação 

dessas categorias, não haveria a possibilidade da formação e do domínio de um 

vasto império por parte dos europeus na África e Ásia. Além desse papel 

colaboracionista praticado geralmente pelas elites citadinas, elas também 

desempenhavam a função de mediadores entre os atritos da resistência e do poder 

bélico ocidental em possíveis enfrentamentos pré-revolucionário. 

No entanto, seria injusto condenar de forma geral os povos colonizados 

apenas por atitudes tomadas pelos setores cooptados e traidores por exercerem 

funções colaboracionistas aos colonialistas. Para Said (2011), esse fenômeno 

histórico cabe perfeitamente em qualquer continente na relação entre nativos e 

                                            
32

 Como afirma o historiador Terence Ranger (2015), muitas das tradições africanas foram inventadas 
pelos europeus. Muitas delas eram práticas exclusivas na África e acabaram sendo incorporadas aos 
rituais cerimoniais das novas autoridades africanas. 
33

 Ronald Edward Robinson (1920-1999) foi um historiador inglês das relações do Império Britânico 
com o colonialismo. 
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invasores, ou seja, não é um fenômeno exclusivo do colonialismo na África e Ásia 

dos séculos XIX e XX. Podemos utilizar como exemplo uma situação ocorrida na 

própria Europa com a França e o regime de Vichy – até hoje um tabu para a 

historiografia francesa – e a sua política de colaboração com o Terceiro Reich. Não 

seria um exagero colocarmos um exemplo americano de colaboracionismo por 

pequenas vantagens, como no caso das burguesias sul-americanas e a sua 

condição de sócia minoritária ao imperialismo, através do Plano Condor e os golpes 

civis-militares em alguns países da América. 

Seguindo o debate quanto aos atores do imperialismo na colônia (a 

resistência, a elite local e o colonialista), há a necessidade de frisarmos a tese 

defendida por Edward Said em relação a essa prática. Não há como imaginar, 

refletir, analisar (...) esse conceito caso ele não esteja conectado com a cultura – 

segundo o palestino – principal forma de dominação. 

Quanto à relação formal de cultura, isto é, através das instituições de ensino, 

os desdobramentos em relação às políticas de submissão ao pensamento europeu 

possuiriam reflexos diretos para com a formação das estruturas dos novos Estados 

recém-libertos, pois seriam através dos programas baseados nas escolas ocidentais 

ou mesmo em suas filiais que as elites nobiliárquicas e/ou burguesas seriam 

educadas. Em consequência disso, estes sujeitos estariam condicionados ao ensino 

de valores e parâmetros norte-atlânticos, fazendo com que o impacto nas escolhas 

políticas e econômicas aos demais setores da sociedade fosse muitas vezes 

negativo, porque a condição das elites seria a reprodução das práticas assimiladas 

nas redes de aprendizagem baseadas na Europa. 

O foco na questão sobre o controle da educação formal dos impérios coloniais 

europeus está ligado à formação dos Estados nacionais africanos e nas implicações 

quanto ao estilo de vida e aos paradoxos da modernidade com as demandas das 

sociedades locais. Nessa relação entre o Estado e a sociedade reside um grave 

problema que está situado na administração da máquina pública. 

Essa situação do debate da revolução de caráter nacionalista como uma 

etapa para a proposta final, que seria a implantação de uma estrutura social 

alternativa aos modelos ocidentais exportados à grande parte do mundo, envolveria 

diversas variantes e “frentes de atuações”, para a formação de um Estado com 

direitos plenos aos seus cidadãos. Por isso, seria necessário que grupos 

progressistas possuíssem o controle sobre os símbolos nacionais, como o exército, 
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a escola e os partidos políticos, a fim de utilizar essas estruturas de maneira 

diferente da que os europeus aplicavam no período colonial. 

No entanto, o que se observa em relação aos fenômenos recorrentes nas 

antigas colônias é que as práticas executadas pelos nativos possuíam a tendência 

de repetir o período colonial. Este fato acontecia porque geralmente o poder estaria 

controlado por grupos citadinos com afinidades aos moldes europeus, propiciando o 

aparecimento de antigas relações com as suas antigas metrópoles denominadas 

como neocoloniais. 

Essa condição implicaria, como abordado anteriormente, em uma revolução 

parcial e, posteriormente, no fracasso desses movimentos emancipatórios, pois as 

nações terceiro-mundistas ainda estariam na órbita das potências do hemisfério 

norte, o que as coloca em uma posição desprivilegiada na divisão internacional do 

trabalho. Estas configurações causariam uma desilusão e estagnação da África vinte 

anos após o Ano Africano34 (1960). 

Observando os desdobramentos dos movimentos anticoloniais, Said (2011) 

vai chegar à conclusão a respeito da existência de duas culturas nos processos de 

emancipação dos territórios africanos e asiáticos: a cultura de resistência, que 

possui caráter radical e de emancipação do ser humano, e a de caráter nacionalista, 

insuficiente para a libertação total da mulher e do homem. Este raciocínio vai ao 

encontro da posição de Fanon (1968) diante das revoluções africanas. 

 

Será uma representação acurada da política e da cultura de resistência? A 
energia radical que impelia argelinos e indianos a uma insurreição de massa 
acabou sendo refreada e apagada pela independência? Não, porque o 
nacionalismo era apenas um dos aspectos da resistência, e não mais 
interessante nem mais duradouro (SAID, 2011, p. 410). 

 

Além disso, haveria ambiguidades dentro da própria posição da cultura 

política nacionalista. Said debaterá com Fanon sobre essa questão. Desta forma, o 

palestino afirma que muitos partidos com ideias mais moderadas a respeito das 

posturas colonialistas passariam a serem postos na ilegalidade política dos novos 

Estados pelos partidos situacionais. Utilizando o caso de Angola, na luta pela 

                                            
34

 No ano de 1960, 17 territórios africanos proclamaram a sua independência, sendo classificado 
como o maior processo político da história da África, referente à criação dos novos Estados 
soberanos. 
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libertação do regime colonialista português, com a tomada do poder pelo MPLA35, a 

FNLA36 e a UNITA37, e os demais partidos oposicionistas passaram para a 

clandestinidade após a independência do novo país africano, em 1975. 

A condição de um partido colocar na ilegalidade as demais facções políticas 

poderia ser vista como extremamente negativa para os novos países, visto que, 

sozinhos, os situacionistas estariam aquém da condição de estabilizar as novas 

nações e, assim, aplicar novas políticas. Como Said (2011) nos dá a entender, 

nessas condições, a opressão colonial daria lugar para outros tipos de prejuízos. 

Contudo, mesmo em situação adversa, os partidos colocados em situação 

clandestina ainda possuíam a opção de nos mostrar um elemento positivo em 

relação a este novo conflito. Nessas disputas muitas vezes não seria admissível o 

uso de racismo e o desejo de vingança38 por parte dos oposicionistas, pois estas 

práticas seriam o caminho para as mesmas ações cometidas pelos colonialistas. 

No entanto, isso não veio a ocorrer, já que elementos relacionados ao 

racismo e até mesmo a conflitos pessoais podem ser observados nas disputas entre 

os partidos clandestinos e o MPLA em Angola. Tal como pode ser observado no fato 

de que a FLNA possuía uma orientação étnica afirmada em seu discurso contra os 

brancos e mestiços e a UNITA se atrelou aos interesses dos regimes racistas das 

repúblicas sul-africanas e aos governos genocidas da África centro-meridional. A 

solução para essa equação vai além e passaria pelo encontro de Fanon, que seria a 

                                            
35

 MPLA, abreviação para Movimento Popular de Libertação de Angola, fundado em 1956 e liderado 
por Agostinho Neto. Foi o partido triunfante na guerra de libertação angolana. Possuía um caráter 
urbano sediado em Cabinda, enclave ao norte de Angola. Permitia a inclusão de brancos e mestiços, 
além de ter uma ideologia marxista-leninista e o forte apoio da URSS. Foi um dos membros 
fundadores da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, junto aos 
principais partidos libertadores das antigas colônias de Portugal. 
Mesmo havendo um sentimento negativo por parte de muitos grupos africanos em relação aos 
europeus, Benedict Anderson afirma que o ódio das nações imperialistas durante o domínio da África 
e Ásia é muito maior que aquele sentido pelos povos colonizados. Isso ocorre porque um elemento 
que aditiva o ódio ocidental não está presente nos africanos. Este elemento é o racismo. 
36

 FPLA, abreviação para Frente Popular de Libertação de Angola, fundado em 1962 e liderado por 
Holden Roberto. Possuía um caráter anticomunista e um caráter racialista, permitindo a adesão 
somente de pretos. Seu reduto estava concentrado no norte de Angola e seus afiliados eram na 
maioria campesinos. Seus maiores apoiadores eram os EUA e o Zaire, atual República Democrática 
do Congo. 
37

 UNITA, abreviação para União Nacional para a Independência Total de Angola, fundado em 1964 e 
liderado por Jonas Savimbi. Estavam estabelecidos no sul de Angola, com o seu QG na Zâmbia. 
Tinha como proposta ser um partido popular para reunir massas, sendo que seu espectro ideológico 
mudava conforme o apoio externo. Era o partido mais frágil militarmente, tanto que foi cooptado pelas 
forças portuguesas. 
38

 Mesmo havendo um sentimento negativo por parte de muitos grupos africanos em relação aos 
europeus, Benedict Anderson (2008) afirma que o ódio das nações imperialistas durante o domínio da 
África e Ásia é maior do que aquele sentido pelos povos colonizados, pois existe um elemento que 
aditiva o ódio ocidental e que não está presente nos africanos, isto é, o racismo. 
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superação de um partido nacional para uma estrutura plural e agregadora, voltada 

para o pan-africanismo, no que tange ao contexto internacional. 

Em relação ao aspecto do pluralismo, Said (2011) analisa os resultados das 

narrativas convencionais construídas pelos partidos nacionalistas e revela a sua 

notória decepção com importantes pensadores, dentre eles Anouar Abdel-Malek e o 

laureado Wole Soyinka. O seu desapontamento pode ser referido à questão de um 

suposto “nativismo”, de modo que o palestino condena a busca por um “fenômeno 

puro” por parte de alguns intelectuais não-europeus (destacamos o modelo literário 

hispano-americano). 

Talvez possa haver um exagero do palestino quanto à crítica sobre uma 

suposta visão fundacionista, purista e ingênua por parte de Soyinka. O mais 

plausível de se acreditar é que Said tenha sido comedido por certo rancor na sua 

interpretação ao tema dissertado pelo nigeriano, especialmente quanto às críticas à 

influência árabe e do Islão na África. Preferimos acreditar que sejam excessos do 

autor levantino, porque, em seu trabalho sobre o iorubano, Eliane dos Reis (2011) 

nos mostra elementos que comprovam a defesa, por parte dramaturgo, sobre a 

relação e a promoção de elementos híbridos da cultura contemporânea da Nigéria, 

sendo que o maior símbolo desta sua posição seria a utilização do inglês como uma 

das principais ferramentas para a promoção da cultura local. 

Os problemas gerados por certos tipos de fundamentalismos e preconceitos 

étnicos dentro das sociedades africanas se constituíram como um problema tão 

grande quanto às ações racistas e de subjugo colonialistas, visto que muito do 

esforço para a descolonização dos espaços ocupados pelos europeus resultaram 

em tragédias humanitárias em diversas regiões do continente africano. O fato é que 

essas ações praticadas no ambiente interno vieram a acentuar o fracasso dos 

processos humanísticos na África livre.  

 

Não há muita dúvida de que Fanon e Cabral, por exemplo, se hoje 
estivessem vivos, ficariam imensamente desapontados com o resultado de 
seus esforços. Faço tal consideração tomando suas obras como uma teoria 
não só da resistência e da descolonização, mas também da libertação 
(SAID, 2011, p. 424). 
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1.3.1. O aspecto da geografia na cultura do imperialismo 

 

Toda a argumentação proferida a respeito da relação dialética entre o domínio 

colonial e a luta anticolonial poderia ir além do que já foi discutido até aqui. Seria 

impossível esgotar os debates na presente pesquisa, devido à extensão dos tópicos, 

bem como da limitação da proposta. Entretanto, há um aspecto importantíssimo que 

não se poderia deixar de lado a essas alturas. 

É fundamental abordarmos duas inserções elencados por Said (2011) em 

relação ao imperialismo. O primeiro ponto estaria na relação do romance como uma 

forma de dominação cultural e o segundo em associação à geografia. Como a 

relação da literatura será melhor explorada nos capítulos seguintes, foca-se no 

segundo ponto. 

A geografia foi de extrema importância para o imperialismo, inclusive sendo 

utilizada nos romances para uma elucidação e para a fantasia dos leitores 

ocidentais. Said (2011) afirma que o controle sobre a geografia está subjacente ao 

espaço social, isto é, possuir o controle da terra é por fim a síntese do império. 

 

O imperialismo e a cultura a ele associada afirmam, ambos, a primazia 
geográfica e uma ideologia do controle territorial. O sentido geográfico faz 
projeções – imaginárias, cartográficas, militares, econômicas, históricas ou, 
em sentido geral, culturais. Isso também possibilita a construção de vários 
tipos de conhecimento, todos eles, de uma ou outra maneira, dependentes 
da percepção acerca do caráter e destino de uma determinada geografia 
(SAID, 2011, p. 141). 

 

Seguindo um pouco mais com a questão da geografia e a sua importância no 

debate historicista e literário, Said (2003) cita Gramsci, dizendo que a sua obra é 

essencialmente territorial e geográfica em relação à história humana enquanto 

sujeito e história da sociedade. Também alerta que a sua crítica está ligada a uma 

terminologia relacionada a fatores diversos, tais como a “hegemonia, território social, 

conjuntos de relações, intelectuais, sociedade civil e política, classes emergentes e 

tradicionais, territórios, regiões, domínios, blocos históricos”. Através dessa 

observação do ensaísta palestino sobre o pensador italiano, podemos compreender 

com maior clareza a relação que o colonialismo e o imperialismo possuíam nos 

séculos XIX e XX e sua afinidade maior com o espectro geográfico do que o 

enciclopédico (orientalista). Quanto à questão de hegemonia do domínio de fato, do 

terreno, ela está ligada intimamente, de forma clara e unidirecional, ao poder. 
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Analisando o mundo colonial inglês do século XIX, podemos classificar três 

diferentes tipos de configurações nas colônias quanto ao sentido de racismo e 

territorialidade. Se indagarmos as possessões ultramarinas do Canadá, Austrália e 

Nova Zelândia; Irlanda; África, Caribe e Índia, os domínios possuíam concepções e 

características diferentes aos olhos dos britânicos. Os dois primeiros grupos seriam 

colônias compostas por populações predominantes de homens e mulheres brancos, 

sendo que, no primeiro grupo, por descendentes dos insulares europeus. Isso quer 

dizer que havia um ordenamento social quanto à origem dos habitantes dos 

territórios da coroa – os habitantes da colônia neozelandesa seriam superiores aos 

da ilha irlandesa, porque os primeiros são de origem anglo-saxão. Em outras 

palavras, o gaélico seria superior a um indiano porque sua cor é branca. Entretanto, 

mesmo compartilhando da mesma etnia, um canadense jamais ocuparia a mesma 

posição e distinção que um inglês ou escocês, isso porque o canadiano estaria 

inserido em uma geografia não-europeia. 

Com isso, percebe-se que a perversidade do discurso preconceituoso do 

imperialismo não atuava somente com questões étnicas, mas também com questões 

de localidade. Outra situação na qual podemos apresentar relação análoga à 

geografia britânica está relacionada à hierarquia da América espanhola. No cenário 

americano, havia entre os brancos uma distinção jurídica entre um castelhano 

nascido na Espanha (peninsular) e outro no Novo Mundo (criollo). Por questões 

estamentais, o chapetone exercia os principais cargos administrativos na colônia, 

enquanto que o hispano-americano encontrava restrições, restando a si os cargos 

menos importantes da administração colonial. 

Ao relacionar o romance com a geografia, Said (2011) busca fazer um estudo 

sistemático sobre as principais literaturas imperialistas referentes, principalmente, ao 

Reino Unido e aos Estados Unidos. Sem embargo, em capítulo denominado “Visão 

Consolidada”, o autor palestino destina uma interessante discussão à novela 

colonialista francesa. 

Cita-se o romance francês, nesta ocasião, pela interessante interpretação que 

Said destina às obras de Albert Camus e a sua relação com os espaços político-

geográficos. Segundo o palestino, nas obras do pied-noir39há uma ênfase sobre a 

                                            
39

 Pied-Noir, em tradução livre do francês “pé negro”. Termo utilizado para se referir a todo cidadão 
de origem francesa nascido nos domínios norte-africano (Marrocos, Tunísia e Argélia) e que, com a 
emancipação das antigas possessões, ingressaram à França. 
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posição do controle territorial, por parte do colono, sobre as rotulações dadas aos 

colonizados. Isso porque, para os franceses, quem detinha o controle do território 

possuía o poder de essencializar e caracterizar a quem estivesse sobre a terra 

conquistada. 

Além disso, podemos distinguir o processo cultural do imperialismo francês e 

britânico em dois significativos pontos em relação a seus discursos quanto à 

ocupação geográfica e cultural de suas colônias. A França investiu mais em fortes 

instituições e na ciência formal, para uma melhor eficiência quanto a sua dominação, 

enquanto que os ingleses focaram em uma forte literatura que legitimasse suas 

ações nos Sete Mares, desvinculando parte do papel do Estado, se comparar ao seu 

vizinho, os gauleses. 

Esse maior investimento em instituições, por parte dos franceses, e a sua 

descabida expansão territorial na África permitiram que a geografia como ciência 

também ganhasse relativa importância, chegando a ser chamada de “Filosofia da 

Terra” (SAID, 2011, p. 272). A importância “científica” dessa disciplina se dá na 

criação de métodos para governar as áreas dominadas – mesmo sendo controverso 

–, pois as características dos territórios e daqueles que os habitavam eram 

consideradas imutáveis. 

 

*** 

 

Há uma atrelada relação entre a cultura e a geografia para o discurso e o 

delírio colonialista. Para aqueles que são do Ocidente, há a badalação quanto ao 

seu modo de vida e suas produções científicas, tecnológicas e culturais. Quanto aos 

demais mortais, resta se contentar com classificações rotuladas de exóticas ou de 

menor importância. No entanto, a Europa e os EUA não detêm o monopólio sobre o 

sentido universal na literatura, na história ou no que for, o que eles possuem, e em 

demasia, é um maior prestígio pela sua condição alcançada. 

 



 

 

 

 



2 O QUADRO POLÍTICO DA REGIÃO E A LUTA “PERMANENTE” 

DE PEPETELA POR ANGOLA 

 

Mesmo assim, estou convencido de que existe uma ponte cognitiva entre o 
romance e a escrita histórica e que deveríamos fazer uso dela com mais 
frequência quando discutirmos escrita histórica e romance no futuro. 
 

Franklin Ankersmit, A escrita da história. 

 

Anteriormente, abordamos de maneira macro as ações e os discursos do 

colonialismo e do imperialismo das potências europeias no ambiente tri-continental 

(África, Ásia e América). Nessa discussão precedente, podemos verificar as 

estratégias de dominação que os ocidentais empregaram pelo mundo. Agora, 

focaremos um pouco mais na África, mais precisamente em Angola, local de uma 

das mais extensas guerras pela independência contra uma (semi) potência 

colonialista, durando40 de 1961 a 1975 e resultando na proclamação da República de 

Angola. 

Antes de entrar nas discussões a respeito da trajetória do romancista e 

guerrilheiro Pepetela, bem como de suas obras literárias relacionadas ao período 

das guerras de libertação das colônias luso-africanas, é de fundamental importância 

uma síntese sobre o modus operandi do Estado colonial e fascista português, além 

da resistência ao colonialismo, por parte dos africanos, entre as décadas de 1950, 

1960 e parte dos anos 1970. Ademais, seria interessante adicionar alguns dados e 

discussões em relação à composição da sociedade angolana e suas divisões para 

elucidar a estrutura social do país, a fim de somar com outras informações dispostas 

ao longo da dissertação. 

Na década de 1950, Angola era uma região de maioria negra dividida entre 

várias etnias. As principais eram bakongos, ovimbundo, nhanecas-humbes, 

ambundos, ganguelas, ovambos, lundas-quiocos, hereros e okavangos, sendo que 

elas também se dividiam em subgrupos41. A população preta atingia o somatório de 

                                            
40

 Independência dos países lusófonos africanos: Angola, 11 de novembro de 1975; Moçambique, 25 
de junho de 1975; Cabo Verde, 5 de julho de 1975; São Tomé e Príncipe, 12 de julho de 1975 e 
Guiné-Bissau, 10 de setembro de 1974. 
41

 Segue a lista dos grupos étnicos angolanos (algum outro pode ter sido omitido) que podem ser 
observados no território em sentido norte para sul: iombes, vilis, sundis, loangos, linges, bakongo, 
uoios, zombos, canos, solongos, congos, sossos, iacas, hungos, dembos, holos, lundas, sucos, 
ngolas, gingas, bondos xinjes, quiocos, mbangálas, bondos, quissamas, lubolos, songos, minungos, 
sendes, mboins, quiblas, quiocos, luenas, lundas, mboins, quibalas, luimbes, pindas, seles, bailundos, 
vienos, gongueiros, quiacas, dombes, gandas, quiacas, huambos, sambos, galengues, hanhas, 
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4.036.687 habitantes; os brancos possuíam um contingente de 78.826 habitantes, 

enquanto os mestiços formavam o menor grupo fenotípico42, composto por 29.648 

habitantes, formando um total de 4.145.266 habitantes43. O interessante a notar 

nesse censo publicado pelo governo colonial português é que dos mais de quatro 

milhões de negros e mestiços que viviam na colônia africana, o número de pessoas 

classificadas como assimiladas é de apenas 56.424 pessoas. Vale ressaltar que o 

termo “assimiladas” significa que estas pessoas condiziam como gente civilizada e 

possuíam o direito de adquirir documentação, ao que o restante da população era 

classificado como indígena, tal como constava nas cadernetas que possuíam. 

Através desses dados, podemos ter um pouco da noção das políticas de segregação 

que foram implantadas pelo governo colonial português – a política do indigenato. 

Seria quase impossível não compararmos as colônias africanas sobre 

domínio de Portugal em relação as suas congêneres britânicas ou francesas, 

tamanha era a miséria e opressão que se encontravam os territórios sobre domínio 

do Estado Novo, além disso, esse comparativo é frisado em quase toda literatura 

historiográfica a respeito da Angola colonial. Se compararmos a composição urbana 

de Angola na década de 1960, apenas 11% (MEDINA, 2013) de sua população 

morava em cidades, um número bem menor que o de outros países africanos. O 

baixo número de citadinos pode ser associado ao quase nulo desenvolvimento 

industrial da região, não possibilitando o surgimento de uma classe pequeno-

burguesa significativa e também um proletariado com certa expressão. Assim, a 

economia da região ainda estava baseada somente na importação-exportação de 

gêneros primários. 

                                                                                                                                        
cacongas, luchazes, bundas, quilengues, cacondas, nganguelas, mbuelas, boximanes cungues, 
quipungos, muilas, gambos, cuvaleles, gambos, humbes, handas, vales, cafimas, cuanhamas, 
cuangares, diricos, cussos, ndimbas, himbas, dombondolas e cuamatos (Carta Étnica de Angola, 
1970). Aqui, podemos ter a noção de quão multiétnica era a região que hoje é o Estado angolano e a 
forma como o governo português encarava essa diversidade homogeneizando-a. Também podemos 
ter uma ideia da difícil tarefa que o MPLA teria pela frente no combate ao tribalismo e, 
posteriormente, o desafio que enfrentaria ao construir uma unidade nacional sem desrespeitar a 
cultura e as peculiaridades de cada grupo que forma a Angola moderna.  
42

 Não cabe aqui o debate a nível antropológico sobre o conceito de raça e etnia, pois ele demandaria 
uma discussão muito longa, no qual não é objetivo da presente obra. Por uma questão metodológica 
separamos a questão racial entre grupos geograficamente distintos como brancos e negros, e étnico 
a grupos que compartilham localidade e família linguística como, por exemplo, ganguelas e 
okavangos ou portugueses e belgas. 
43

 Direção dos Serviços de Economia e Estatística Geral, 3º Recenseamento Geral da População – 
1960, Luanda, Repartição de Estatística Geral, vols. I-IV, 1964-1967 In: MEDINA, Maria do Carmo. 
Angola: processos políticos da luta pela independência. 3ª ed. Editorial Almedina: Coimbra, 2013. 
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O aspecto da não formação de uma classe média pequeno-burguesa e de um 

proletariado robusto aliado à precariedade do ensino escolar e de cursos técnicos 

formadores deixam claras as condições socioeconômicas que se encontravam na 

região. Um reflexo desse modelo praticado é a formação do corpo intelectual 

angolano, no qual o ensino básico era patrocinado principalmente por missões 

religiosas (notadamente protestantes). Quanto à formação dos intelectuais orgânicos 

do país, ela se dava principalmente na metrópole, como será abordado no romance 

A geração da utopia. Além disso, a margem de analfabetos chegou ao incrível 

número de 96,97% da população local, segundo o Anuário Estatístico do Ultramar 

do ano de 1958, fazendo com que Angola possuísse um dos maiores números de 

analfabetos do continente. 

Quanto ao ambiente político sob o regime de Salazar, independente da 

distinção entre aqueles cidadãos angolanos que possuíam o status de indígena ou 

de assimilado, as liberdades, sobretudo para o primeiro grupo, eram limitadíssimas, 

principalmente as condizentes aos sindicatos e a livre expressão na imprensa, algo 

que ocorria também na metrópole. Os resultados dessas práticas de coação e 

censuras eram utilizados em alguns discursos oficiais do país europeu quanto ao 

direito de manutenção de suas colônias. Diferentemente de seus vizinhos, em 

Angola e outras possessões lusitanas, o governo português afirmava que não havia 

manifestações anticoloniais, como havia, por exemplo, nos territórios africanos sobre 

controle belga ou francês. Isso não acontecia, pois Portugal elaborou e desenvolveu 

um sofisticado sistema de inteligência e repressão contra quaisquer atividades que 

viessem a reclamar a independência dos territórios sobre seus domínios, 

característicos dos regimes autoritários – vide Europa com a Espanha Franquista, 

Tito, na antiga Iugoslávia, e, posteriormente, na América, com os governos militares 

do Cone Sul e Brasil. 

Diante dessa sofisticação do aparato político-policial, Maria do Carmo Medina 

(2013) irá afirmar que o colonialismo português condizia com uma estrutura fascista. 

Após a Segunda Guerra Mundial houve uma reorganização na estrutura do corpo 

jurídico e policial português, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado(PVDE) foi 

reorganizada e rebatizada em 1945 como Polícia Internacional e de Defesa do 

Estado (PIDE), além disso, os Tribunais Especiais Militares44 foram transformados 

                                            
44

 “O Supremo Tribunal de Justiça veio a proferir Acórdão sobre este recurso, em que fez um longo 
historial sobre a legislação publicada em Portugal desde a implantação da ditadura. A dado passo, 
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em Plenários. Essas mudanças têm dois objetivos, o primeiro possuía um caráter de 

maquiagem, travestindo de instituições democráticas que atendiam às resoluções 

supranacionais, respeitando o direito internacional, enquanto que o segundo seria 

dar uma maior robustez às forças coloniais na opressão àqueles que estavam contra 

a dominação portuguesa. 

A todo o custo, Portugal tentou dar um caráter legal e uma aparência 

democrática as suas possessões coloniais. Para a sua admissão45 na ONU, o 

Estado promoveu as suas colônias ao estatuto de províncias ultramarinas, conforme 

Lei Orgânica do Ultramar – a Lei nº 2 066 de 27 de junho de 1954 –, além da 

promoção de todos os habitantes indígenas destas “províncias” a condição de 

cidadãos portugueses, já que o organismo internacional não admitia Estados que 

possuísse territórios coloniais, porque defendia a promoção e a liberdade de 

quaisquer povos. Essas mudanças resultaram em efeitos positivos perante a 

Comunidade Internacional e, por consequência, a sua adesão a Organização das 

Nações Unidas. Isso aconteceu apesar de Portugal ser membro da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e possuir um papel estratégico para os EUA, no 

Oceano Atlântico (ilhas atlânticas), além de marcar posição no continente africano 

contra as investidas soviéticas. 

Entretanto, as práticas operadas em Angola, que a partir daquele momento 

passava a ser uma província da República Portuguesa, em nada condiziam com as 

movimentações internacionais operadas por Marcello Caetano46 o ambiente era de 

cada vez mais repressão e de ações autoritárias, como as prisões da PIDE, 

fundamentando a condição de estado de exceção na província ultramarina ao impor 

prisões sem o despacho do poder judiciário e ao criminalizar ações políticas como 

                                                                                                                                        
menciona-se que o Dec. nº. 35 044 de 20 de outubro de 1945, que retirou em Portugal a competência 
aos tribunais militares especiais para julgar os crimes contra a segurança exterior e interior do Estado 
“nunca vigorou no Ultramar”, e reconhecendo embora que o Decreto-Lei nº 39 299 de 30 de julho de 
1953 tenha tido especialmente em vista as “providências a tomar quando haja réus que não sejam 
encontrados” ele mencionava os processos relativos a crimes contra a segurança exterior e interior 
do Estado. Acrescia que a competência destes tribunais resultava ‘de não existir nas províncias 
ultramarinas o Tribunal Plenário Criminal’” (MEDINA, 2013, p. 76). 
45

 A fim de atender o artigo 73º da Carta das Nações Unidas: “Teve particular importância a 
Resolução nº 1 542 de 15 de dezembro de 1960 da Assembleia-geral das Nações Unidas que veio 
expressamente enumerar como territórios não autônomos sob administração de Portugal, todas as 
suas colônias e dependências, incluindo, como é óbvio, Angola. A partir desse momento ficou 
reconhecido à luz da comunidade internacional que Angola era um Estado sob administração de um 
outro Estado e como tal com pleno direito a ascender à sua própria independência” (Ibid., p. 63). 
46

 Marcello José das Neves Alves Caetano (1906-1980) foi um jurista português, se destacando na 
redação da Constituição Portuguesa de 1933 (Estado Novo). Ativo na vida pública e política 
portuguesa, ao lado de António Salazar, Caetano veio a tornar-se Presidente do Conselho de 
Ministros, em 1968, até a sua derrubada pelas forças democráticas em 1974. 
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“atividades subversivas”, ações com padrões análogos aos regimes de Mussolini e 

Hitler. 

 

Esta polícia política tinha os mais amplos poderes para a defesa do Estado 
contra tudo o que fosse considerado como “atividade subversiva”, podendo 
na fase inicial do processo efetuar prisões, dirigir a instrução dos autos, 
pedir a prorrogação da prisão preventiva. A prisão preventiva era fixada no 
máximo de 3 meses, mas podia ser prorrogada sempre que se verificasse 
“a gravidade ou a multiplicidade dos factos criminosos” a “complexidade e 
caráter excecionalmente perigoso da organização criminosa”, por dois 
períodos de 45 dias. Esta prorrogação estava dependente de despacho do 
Ministro do Ultramar, ou do Governador-Geral, por outras palavras, dum 
órgão integrado no aparelho colonial e não dependia da decisão de 
qualquer tribunal. Isto significava que quem fosse preso passava, em regra, 
6 meses na situação de prisão preventiva (MEDINA, 2013, p. 58). 

 

Apesar dos tribunais militares especiais, que foram criados no ano de 1933 

pelo regime ditatorial, terem sidos banidos após a Segunda Guerra Mundial, a sua 

operacionalidade continuava nos territórios ultramarinos, aplicando regras distintas à 

conduta metropolitana, caracterizando seu caráter excepcional e fora-da-lei aliado a 

um aparato amplamente intimidativo. As ações de prisões sobre a população nativa 

eram muito comuns, principalmente àquelas pessoas classificadas como indígenas. 

Essas ações chegavam a ser consideradas costumeiras devido ao grande número e 

a frequência em que ocorriam, caracterizando um estado policial na colônia 

travestida de província ultramarina. 

Além disso, no tocante aos grupos e movimentos libertadores, a polícia 

política (PIDE) teve grande êxito ao se infiltrar e se inserir na colônia angolana, 

fazendo com que grande parte da população desconhecesse das suas ações, ou 

seja, as suas operações de inteligência obtiveram um excelente sucesso. Medina 

(2013) afirma que a polícia em Portugal se ocupava em reprimir o avanço do 

comunismo, enquanto que, nas colônias, seu trabalho seria acabar com o intuito 

separatista, sendo que estas ações passaram a ser classificadas como terroristas. 

Em 1959, a PIDE já possuía infiltrados em quase todos os diversos grupos políticos 

emancipatórios de Angola. 

Acrescemos outros elementos ilegais afora os tribunais de exceção e das 

violações internacionais cometidas pelo Estado português. Uma prática frequente 

aos presos políticos era a tortura. Outro ponto que chamou a atenção foi à 

colaboração estrangeira colonialista para a extradição extrajurídica de angolanos 

que se encontravam, principalmente, no Congo Léopoldville (atual República 
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Democrática do Congo – RDC) para a colônia de Angola. A fim de legalizar as 

prisões, havia como prática a fraude de documentação do local de apreensão. 

Também devemos salientar que as prisões eram segregacionistas, sendo que os 

presos brancos eram levados para Lisboa, enquanto que os presos negros seriam 

destinados a outros locais, sendo possível a aplicação da “pena de desterro”, que 

consistia na transferência forçada de pessoas de sua localidade de residência para 

outros pontos do território colonial, por exemplo, para a Ilha de São Tomé [e 

Príncipe], conforme Decreto nº 23 241 de 1933, encontrado no Boletim Oficial da 

Colônia de Angola, Série – Número 18 de 30 de abril de 194147. 

Não bastassem as diversas ações ilegais e criminosas cometidas pelo estado 

colonial e fascista português, o Artº 3º do Decreto-Lei nº 39 997 de 1954 possibilitou 

a instauração de campos de concentração para os milhares de presos africanos 

inseridos em “atividades subversivas”. Houve toda uma preocupação na tramitação 

dos decretos para que estes estivessem revestidos de legalidade e não chamassem 

a atenção de quem os pudesse ler, como afirma a jurista (2013). O número de 

presos a cada dia aumentava mais, tanto que em um comunicado do responsável 

pelo Campo de Concentração de Missongo, no ano de 1962, no enclave de 

Cabinda, o diretor José David Rodrigues Campos sustenta que o presídio possuía 

uma superlotação com o total de 973 presos e que estaria para receber mais 1500 

detentos, números expressivos para um império ultramarino não tão populoso. O 

número extraoficial poderia chegar aos 1400 presidiários antes de chegar à remessa 

de encarcerados. A faixa etária deles poderia ir dos 19 aos 82 anos. Agravando 

ainda mais a situação, junto aos homens presos, poderiam ser encontradas 

mulheres e crianças, como constam nos documentos de Medina (2013). 

Havia outros campos de concentração além do da região de Cabinda, como o 

de Tarrafal, no arquipélago de Cabo Verde, e o de São Nicolau, ao sul de Angola. O 

envio de presos para essas instituições eram práticas discriminadas, pois, quanto 

aos procedimentos e trâmites jurídicos, “a denúncia prosseguia aditando-se que 

nestes casos havia total ausência de processo penal e que as medidas de 

                                            
47

 Telegrama:|- Comunica ter sido inserto no Diário do Govêrno de 14 de abril de 1941, o Decreto n.º 
31:216, da mesma data, dando nova redação ao artigo 5º do Decreto n.º 23:241, de 21 de Novembro 
de 1933, que faculta ao Ministro das Colónias, ou nos Governadores coloniais, o poderem proibir a 
residência em territórios coloniais a todos aqueles cuja presença seja julgada inconveniente à 
segurança e à ordem pública da respectiva colónia. In: MEDINA, Maria do Carmo. Angola: processos 
políticos da luta pela independência. 3ª ed. Editorial Almedina: Coimbra, 2013. 
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internamento administrativas eram verdadeiras penas maiores aplicadas à revelia 

dos tribunais” (MEDINA, 2013, p. 151). 

Somente no ano de 1974 as vésperas da independência de Angola é que os 

campos de concentração iriam ser desativados pelo governo português com a 

abolição da constituição portuguesa de 1933, que caracterizava o Estado Novo 

através da Revolução dos Cravos e da redemocratização do Estado ibérico, em 25 

de abril daquele ano. 

Essas ações opressivas elencadas anteriormente estimularam segmentos da 

população angolana a se rebelar de várias formas contra o abuso português e o 

cerceamento da liberdade de Angola, na condição de um país soberano. Dessa 

forma, surgiram muitos grupos armados e movimentos políticos. Eles não se 

resumiam aos três mais conhecidos (MPLA, FLNA e UNITA), pelo contrário, foram 

diversos, que em certo ponto contribuíram e muito para uma maior robustez da luta, 

sendo que alguns foram aglutinados e outros fagocitados pelos grandes partidos. 

Alguns acabaram tendo por finalidade a simples geração de tumultos, devido a 

posições e interesses diversos. 

Quanto à guerrilha armada, este foi o último estágio do movimento para a luta 

de libertação de Angola. Muitas outras metodologias foram adotadas anteriormente 

e durante o período de violência explícita. Foi utilizada, principalmente, a 

panfletagem e a participação em conferências pan-africanistas. Enfim, optou-se por 

vários métodos para chegar ao objetivo final – a independência. Aliado a essas 

práticas, colaborou o retorno do médico Agostinho Neto48, no ano de 1959. Com isso 

começa a se formar um grande processo agregador em torno da figura desse líder 

político contra o regime colonial, somado a indignação das populações locais pela 

independência de seus vizinhos congoleses. Dessa forma, em 04 de fevereiro de 

1961 eclodem as revoltas, se transformando em uma luta revolucionária que duraria 

14 anos. 

 

2.1 A trajetória política e intelectual de Artur Pestana dos Santos 

 

Ao pesquisar sobre a literatura angolana, talvez, mesmo que de maneira 

precipitada, os escritores José “Luandino” Vieira e o próprio Pepetela, literatos da 

                                            
48

 António Agostinho Neto (1922-1979) foi o primeiro presidente de Angola entre os anos de 1975 a 
1979. 
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chamada Segunda Geração de escritores de Angola, sejam os maiores autores 

nacionais que sejam citados. Junto com outras personalidades célebres, como 

Agostinho Neto – herói nacional –, esses dois escritores se encontram no panteão 

dos grandes e influentes políticos e intelectuais desse grande país africano. Isso se 

deve graças ao seu engajamento contínuo com o futuro de Angola, seja através das 

fileiras do MPLA na floresta do Mayombe ou escrevendo sobre o seu país na sua 

pós-graduação na Alemanha. 

Apesar de o português ser um dos 10 idiomas49 mais falados do mundo e ser 

a língua vernácula ou oficial de treze países, inclusive do Brasil, muito do que se 

produz no aquém-mar lusófono e abaixo do equador pouco se faz conhecer aqui, 

neste país sul-americano, salvo algumas exceções. Nesse caso, faz-se uma breve 

apresentação sobre Pepetela. 

Seu nome completo é Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, sendo que 

seu apelido ou codinome “Pepetela” foi adquirido no período de guerrilha (1970) e 

significa “pestaninha” na língua umbundu, pois na guerrilha era comum todo o 

combatente ser referido por alcunhas durante o engajamento. 

Pepetela nasceu no ano de 1941, na cidade litorânea de Benguela50, província 

homônima. Benguela era a segunda cidade em importância econômica de Angola 

devido à ferrovia Caminho de Ferro de Benguela e também ao porto marítimo 

instalado na cidade, o segundo maior do país, perdendo somente para o da capital 

Luanda. Quanto à geografia, o município está localizado no centro-sul do país, no 

início de um grande planalto. No que tange aos grupos étnico-linguísticos que 

povoam a região, destacamos os ovimbundos (o povo do nevoeiro), de idioma 

umbundu, bem como diversos grupos ovimbundizados menores. Juntos, eles 

formavam o maior grupo social do país na época. Segundo Douglas Wheeler (2016, 

p. 35), este grupo conduziu boas relações com os europeus durante a inserção 

inicial destes na África Austral51. 

                                            
49

 O português como uma língua indo-europeia de matriz latina que, segundo o Ethnologue: 
languages of the World (2017), está colocado como o sétimo idioma com maior número de falantes 
como primeira língua com aproximadamente 219 milhões de pessoas, localizado, sobretudo na 
América e na África, mas também com uma presença menor na Ásia e Europa. 
50

 É importante salientarmos as características socioculturais e geográficas das regiões citadas, pois 
elas têm grande importância para o entendimento a respeito dos materiais produzidos por Pepetela e 
também nos conflitos entre os movimentos políticos e o tribalismo, elementos chaves para 
entendermos a formação e a composição de Angola. 
51

 Neste contexto, África Austral é referida como Angola, Moçambique, Namíbia, África do Sul 
(República Sul-africana), Zimbábue, Zâmbia (respectivamente Rodésias do Norte e do Sul). Região 
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Quanto à ascendência paterna de Pepetela, seus avós emigraram de 

Portugal. Enquanto que os Maurícios, isto é, seus avós maternos, já estavam fixados 

a cinco gerações no país, inclusive sendo responsáveis pela fundação da cidade de 

Moçâmedes (antiga Namibe) (CHAVES; MACÊDO, 2009a). Este fato faz com que o 

escritor seja de origem lusitana pelos dois lados da família. Devido a essas 

características, ele estava inserido em situação privilegiada quanto à maioria da 

população angolana pré-rebelião de 1961, pois se encontrava no grupo de 

residentes brancos. 

Em 1958, Pepetela se dirige a Portugal com intuito de fazer faculdade de 

engenharia. Após desistir do curso, matricula-se em História, curso que também não 

conclui. Durante o período que residira no país ibérico, arranja contatos e faz 

amizades com outros estudantes e lá compõe cadeira na Assembleia Geral 

(movimento estudantil), através da Casa dos Estudantes do Império – local que 

congregava o maior número de estudantes do ultramar português como moradia. 

Essa experiência fora fundamental para Pestana, em relação ao arranjo de contatos 

e apoios internacionais nas primeiras fases de luta. Neste ressinto, organizaram-se 

braços para o Exército Popular de Libertação de Angola (EPLA), futuro MPLA, como 

a União de Estudantes Angolanos (UEA) e a União Nacional dos Estudantes de 

Angola (UNEA) que estava sob o comando do Governo da República de Angola no 

Exílio (GRAE). A GRAE respondia a União das Populações de Angola (UPA), de 

Holden Roberto52, a partir da antiga Léopoldville (RDC). 

Com a Revolta Armada de 1961 – ano considerado como o início dos 

distúrbios contra a dominação portuguesa –, o regime salazarista começa a recrutar, 

em todo território português (seja na metrópole, colônias ou departamentos 

ultramarinos), tropas para reforçarem o exército colonial português. Diante disso, o 

escritor angolano foge para a cidade de Paris, na França, em 1962 e no ano 

seguinte se estabelece na capital da recém-liberta Argélia. Fica em Argel pelo 

período de seis anos e conclui a faculdade de Sociologia. Vale citar que durante 

esse tempo no exílio, juntamente com outros intelectuais de origem angolana, como 

                                                                                                                                        
destacada por certos historiadores como o bastião branco da África subsaariana, sob o domínio dos 
regimes racistas das elites de origem bôer e britânica e do Estado português. 
52

 Holden Roberto (1923-2007) foi líder da UPA que depois viria a se transformar na FLNA. Nasceu 
em Angola, mas passou boa parte de sua vida no Congo, sendo que seu idioma de maior domínio era 
o francês. Além disso, pertencia ao grupo étnico dos baxicongos (noroeste do país) e sua confissão 
religiosa era de matriz protestante. 
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o já citado José Luandino, fundou o Centro de Estudos Angolanos (CEA), com o 

intuito de dar suporte intelectual ao MPLA. 

Após oito anos de sua retirada de Portugal, isto é, em 1970, Pepetela pega 

em armas e participa de fato das ações de guerrilha na região do enclave de 

Cabinda, tendo como campo de batalha a floresta tropical do Mayombe, não por 

acaso o título de um dos seus principais romances históricos. Dois anos depois ele é 

transferido para Frente do Leste, na fronteira com o Congo Belga (atual RDC), onde 

se torna secretário de educação do partido, e se destaca com a produção do 

romance As aventuras de Ngunga. 

Faltando um ano para a independência de Angola, quando a luta de fato 

possuía maiores contornos de guerra civil do que colonial – um prelúdio da década 

seguinte –, Pepetela assume o comando da frente responsável por combater a 

organização formada pelas etnias congolesas53 da FNLA de Holden Roberto. Já no 

ano seguinte, em 1975 – o ano angolano –, torna-se cofundador da União dos 

Escritores Angolanos (UEA), instituição de grande importância para o projeto de 

construção da identidade local e continental através da história e da literatura do 

recém-fundado país e da fragmentada nação angolana. 

Outros pontos de sua biografia que vão além do período das guerras de 

libertação é a sua premiação pelo título de Mayombe com o Prêmio Nacional de 

Literatura, no ano de 1981. Uma década depois, Pepetela ganha uma bolsa de 

estudos na Alemanha, onde escreve A Geração da Utopia – a saga de jovens 

angolanos engajados na luta pela emancipação de Angola até o dado presente – 

que seriam os anos 1990 com o esfacelamento da URSS e a Queda do Muro de 

Berlim (1989). Em 1993, Pepetela recebe um prêmio no Brasil por este livro, através 

da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Após isso, em 1995 é efetivado como 

professor titular da Universidade Agostinho Neto, a principal do país, e recebe outra 

importante premiação, agora pela União dos Escritores Angolanos. No ano de 1997, 

o escritor angolano é agraciado com o mais importante reconhecimento da língua 

                                            
53

 Alguns segmentos quicongos, bacongos e principalmente baxicongos protestantes, no qual Holden 
Roberto se filiava. Como herdeira de outros grupos políticos antecessores, a FLNA possuía um 
caráter étnico-nacionalista com uma tendência nostálgica ao antigo Reino do Congo, região que 
compreende partes de Angola, Congo, RDC e Gabão. Por alguns séculos desde a chegada dos 
europeus, a região ficou por certo tempo independente, e depois passou a ser um estado vassalo de 
Portugal que contava com relativa autonomia. Mesmo quando se encontrava sobre disputas entre 
belgas, franceses e portugueses, além de negócios britânicos e alemães, ou seja, se encontrava 
altamente militarizado por europeus, o estado referido, mais propriamente na região abaixo do Rio 
Zaire, nunca sofreu forte domínio português até o início do século XX. 
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portuguesa, o Prêmio Camões, sendo o segundo escritor de seu país a receber este 

prêmio, o primeiro foi José Luandino, com o romance A Gloriosa Família: o Tempo 

dos Flamengos, publicado no mesmo ano. 

 

2.1.1 Acerca de Pepetela 

 

Em entrevista para Michel Laban (1991), disponível no capítulo intitulado 

“Experiência e Vida” da coletânea organizada por Tânia Macêdo e Rita Chaves 

(2009a), Pepetela fala a respeito de sua infância. Um dos aspectos que chama 

atenção é o termo que ele toma emprestado de José Luandino: “a fronteira do 

asfalto”. O escritor revela que, quando pequeno, possuía amigos de “todas as 

cores”, e que com o passar do tempo ele começou a perceber que havia diferenças 

quanto ao tratamento dado aos do lado de lá do asfalto (negros), em comparação 

com os do lado de cá do asfalto (brancos). Essa metáfora do asfalto utilizada pelo 

romancista se repete infinitas vezes e sempre com as mesmas personagens 

interpretando o mesmo papel. Assim como a cidade de Benguela é um importante 

urbe do período colonial português na África, eu [A. Silva] estava em um evento há 

alguns anos na cidade do Rio de Janeiro, uma grande e importante urbanidade no 

passado colonial para os domínios da coroa portuguesa com forte presença de 

brancos (é uma das cidades que possuí uma das maiores colônias portuguesas) e 

também um grande número de negros. Em conversas com os nativos do Rio – os 

cariocas –, notei que, para alguns deles, o que separava o “bom sujeito” daquele 

que era duvidoso e “mal tratado” era a linha do asfalto que fazia a divisa entre o 

morro e o bairro da zona oeste, no qual me encontrava. Marcas que perduram de 

épocas diferentes (o passado e o presente), em continentes diferentes, mas com 

atitudes iguais por parte da sociedade, legado do colonialismo que possibilitou a 

estrada como forma de exclusão ao invés de inclusão. 

Assim como Said (2011) assegura que o romance pode ser uma importante 

arma de combate às estruturas legadas pelo colonialismo, Pepetela afirma que a 

literatura e a preocupação social estavam dentro de si desde pequeno, e acaba 

utilizando a literatura como arma na sua luta em Angola. Ainda que, na atualidade, 

há a decepção pelos rumos que o país tomou, ele acha que é um pouco tarde para 

mudar as condições para qual o país rumou, mas pelo menos ainda há a 

oportunidade de melhorar alguns pontos “aqui e acola”, mesmo que mínimos. 
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Diante desse seu posicionamento, podemos perceber que a sua decepção 

coincide com um período de desilusões coletivas pelo baque que a esquerda 

mundial recebe (movimento que possui filiação com a sua convicção socialista) e 

com o fracasso do MPLA na implantação do socialismo em Angola – em 1992, o 

país começava a transição de uma economia socialista para uma economia de 

mercado. 

Faz-se necessário abordar mais sobre isso, pois a essência da obra de Artur 

(chamemos ele assim também, pois é praxe nos países lusófonos utilizarmos o 

prenome mesmo em algo formal) está diretamente ligada à utopia e à recusa de sua 

extinção. Como bem expõe Boaventura Santos (2013), em desdobramento do 

conceito, a condição utópica no sentido epistemológico seria a recusa do 

fechamento do horizonte, enquanto que, em um sentido psicológico, seria a recusa à 

subjetividade do conformismo e à gana da luta por alternativas. 

Em outro trecho do mesmo capítulo de Chaves e Macêdo (2009a), há um 

fragmento de entrevista à Denise Mota (2006) (infelizmente não se encontra mais na 

rede mundial de computadores) em que Pepetela afirma que sempre foi professor, 

mesmo quando não estava em sala de aula. Para o angolano, seria um dever dar 

aulas em um país com uma grande massa de analfabetos e, ao mesmo tempo, 

possuir a oportunidade em se comunicar com as gerações posteriores e assim 

“perceber os seus anseios e receios” – aqui podemos ver a relação dialética (sempre 

presente nas suas obras) entre a ideologia e a utopia, bem como o passado e o 

futuro. 

Em relação ao período de guerrilha, Pepetela afirma em entrevista a Roberto 

Castro (1997) (o texto colhido na internet é diferente do fragmento contido no livro) 

que o melhor momento de sua vida fora este, o do período das lutas. Afirmava que 

“fazia aquilo que deveria fazer” (2009a), ou seja, poderia expor as suas paixões e 

agir de forma “romântica” em sua função de guerrilheiro ao educar a população (a 

própria obra As Aventuras de Ngunga é um grande exemplo) na luta por ideias que 

compartilhava com parte da população angolana e ao portar um fuzil na peleja. 

Em outra entrevista (2009a), desta vez a Wilson Bueno (2000) (não se 

encontra mais nos diretórios da internet), Pepetela revela que, durante a guerra, o 

homem se encontra em situação limite e com isso consegue se mostrar melhor, o 

que lhe seria de grande proveito para o conteúdo de seus romances. Por ironia, 

parece que vendo a “condição humana dos homens [e mulheres]”, o romance ficaria 
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menos romântico, porque assim a utopia ficava mais distante devido às contradições 

e às limitações que estão nas suas estruturas psíquicas e sociais. 

 

2.2 Crítica aos portugueses e ao MPLA em Muana Puó e Mayombe 

 

Escrito no ano de 1969, o livro Muana Puó teve a sua primeira edição 

publicada somente nove anos depois de sua finalização. Foi publicado pela União 

dos Escritores Africanos (UEA), em Angola, e pelas Edições 70, em Portugal. Mais 

tarde haveria dois novos relançamentos em Portugal, pelo selo Dom Quixote. No 

Brasil não houve publicação, sendo encontrado somente através de formatos 

digitais. Além da sua publicação em português como língua original, também foi 

publicado nos idiomas ucraniano e alemão. 

Já Mayombe, um dos maiores sucessos de Pepetela, foi escrito em 1971, 

publicado e republicado em Angola nos anos de 1980, 1981 e 1985 pela UEA e no 

ano de 2004 pela editora Maianga. Em Portugal, teve publicação nos anos de 1980, 

1982, 1988 pela editora Edições 70 e em 1982 pelo Círculo dos Leitores. Mais tarde, 

foi lançada pelo selo Dom Quixote nos anos de 1993, 1999, 2002, 2003 e 2005. 

Quanto ao Brasil, foi publicado pela editora Ática no ano de 1982 e pela Leya do 

Brasil em 2013. Além disso, o romance possui diversas traduções pelo mundo, 

sendo o alemão, búlgaro, espanhol, inglês, italiano, japonês e servo-croata algumas 

delas. 

O romance A Geração da Utopia, escrito entre os anos de 1991 a 1992, foi 

publicado em Angola pela editora Nzila de Luanda nos anos de 1999 e, 

posteriormente, em 2002. Em Portugal, a sua primeira edição foi lançada em 1992 e 

depois reimpressa nos anos de 1993, 1995, 1997, 2000, 2002 e 2004 pelo selo 

Publicações Dom Quixote, enquanto que pela Colecção Planeta houve duas 

edições, nos anos de 1994 e 1999, respectivamente. No Brasil, houve duas editoras 

que publicaram o título, a Nova Fronteira, no ano de 2000 e a Leya do Brasil, no ano 

de 2013. Ao que se refere às traduções, além das versões em português, há uma 

edição na língua castelhana. 
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2.2.1 A Mayombe e os desafios internos na construção de uma Angola 

 

Gostaríamos de começar a abordagem do romance Mayombe de maneira 

diferente, não pelo capítulo introdutório A missão – primeira das cinco partes que 

compõem a novela. O nosso debate se inicia por situações que aparecem a toda 

hora em quase todas as oportunidades possíveis e que, de certa forma, se não for o 

maior entrave para o autor, está entre os principais – o problema do tribalismo. Esta 

é uma relação problemática extremamente complexa que poderia envolver conflitos 

dentro de um mesmo grupo político, entre duas ou mais coletividades que lutavam 

pelos mesmos objetivos, e que poderia envolver até mesmo questões internacionais, 

pois havia etnias que se encontravam além-fronteiras de Angola e que controlavam 

a máquina estatal de alguns países, por exemplo, os bacongos que estavam no 

comando do Congo (RDC) e possuíam como compromisso apoiar a FNLA contra os 

demais movimentos de libertação. 

Para entendermos o quão complexo era a situação do tribalismo em Angola 

(que sofria há décadas com o estímulo por parte dos europeus), seria importante 

abordarmos o conceito histórico de elementos como o etnonacionalismo, a partir de 

René Pélissier (2016), e de etnofilosofia, através dos estudos de Anthony Appiah 

(1997), para aplicarmos ao tema da discussão. Conforme o historiador francês, o 

rótulo de etnonacionalista para alguns partidos independentistas era veemente 

negado, até mesmo para grupos que possuíssem discursos favoráveis há uma etnia 

local sobre as demais, pois caso esses movimentos viessem a se assumir como 

favoráveis a alguma comunidade em detrimento das demais, eles seriam vistos 

como tribalistas, algo que era considerado negativo e como uma situação atraso. 

As regiões que possuíam as maiores tensões tribalistas em Angola se 

encontravam nas regiões limítrofes com a República do Congo e o Congo/Zaire 

(atual RDC) e no enclave de Cabinda, onde essas localidades serviam de grande 

fornecimento de homens, para as fileiras da guerrilha da FNLA (principal movimento 

etnonacionalista), cujo quartel-general se encontrava em Léopoldville (atual 

Kinshasa). O norte do país possuía uma grande associação com o antigo Reino do 

Congo54, ideais e projetos de restauração do extinto domínio real causavam conflitos 
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 Foi um reino na África austral que durou de 1390 ao ano de 1914. Atualmente o seu território 
constitui os modernos Estados de Angola, Congo, RDC e Gabão. 
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com movimentos urbanos, principalmente, de Luanda e as suas posições pan-

angolanas.  

No entanto, não quer dizer que as demais regiões de Angola não sofressem 

com questões tribalistas. Havia também problemas nas localidades próximas a 

capital Luanda, por exemplo, com os dembos55 e até mesmo com o grupo dos 

ovimbundos56 que enfrentavam problemas étnicos obscuros. Também havia 

problemas com situações internas que interferiam até mesmo no MPLA, visto que a 

sua base possuía uma orientação, ou melhor, afinidade para com os quimbundos57, 

mesmo que a população angolana fosse de maioria ovimbundizada, e os partidários 

instruídos a seguirem a posição marxista-leninista que, na teoria, refutava essas 

práticas de apoio tribal (WHEELER; PÉLISSER, 2016). Dessa forma, os problemas 

interétnicos não se restringiam às posições de São Salvador (Congo Português) e 

de Léopoldville. 

O período das grandes revoltas contra o domínio português se dá no início da 

década de 1960. No decênio anterior, haviam diversos partidos clandestinos (não 

cabe citá-los, pois muitos foram efêmeros) que se articulavam por interesses 

próprios, sem muito dinamismo, liderados principalmente a partir do exterior e sem 

causarem impacto ou notoriedade tanto por parte de Portugal, quanto pela 

Comunidade Internacional e até mesmo dentro de Angola. A eficácia desses 

partidos era pequena, já que a longa distância na comunicação enfraquecia a 

articulação dos que operavam no exterior, enquanto que os grupos que floresciam 

no interior de Angola não conseguiam crescer graças ao trabalho da PIDE e da DGS 

(Direção-Geral de Segurança), como abordado anteriormente. Só a partir de 1963, 

através do MPLA (com apoio soviético) e em 1966 com a UNITA (com suporte inicial 

chinês e, posteriormente, estadunidense), as ações militares e políticas58 pró-Angola 

iriam se encorpar e possuir, de fato, um caráter nacionalista. Antes disso, os 
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 Os dembos são um grupo que pertencem à etnia dos ambundos de tronco étnico-linguístico bantu 
e se localizam nos arredores da capital Luanda. 
56

 Os ovimbundo, em conjunto com os ovumbundizados, são o maior grupo étnico de Angola, 
constituindo quase 40% da população angolana. A localização original dessa agrupação está 
localizada no centro sul do país, destacando-se a cidade de Benguela (terra natal de Pepetela). 
57

 Os quimbundos, também conhecidos como ambundos, são um grupo étnico que se divide em 
outros menores e que se localizam no centro-norte de Angola, incluindo a região de Luanda. Além 
disso, formam a segunda maior população étnica do país. 
58

 O nacionalismo em Angola não era algo bem delimitado para parte significante dos quadros dos 
dois grandes movimentos nacionais, tanto que a troca de lideranças partidárias de um partido para 
outro foi concebida em certo período. 
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interesses dos partidos eram restritos a importâncias de caráter étnicos/tribais, 

ficando, no âmbito geográfico, restritos a atuações regionais. 

Neste contexto, Pepetela foi um militante engajado nas fileiras do MPLA, um 

partido criado por pessoas embebidas de fortes influências do Partido Comunista 

Português (PCC), formado inicialmente por intelectuais urbanos (principalmente dos 

polos de Luanda e Benguela) de cultura europeia (mesmo sendo africanos), onde 

muitos desses partidários eram de origem mestiça e possuíam como referência 

política, tática e teórica aspirações vindas principalmente das cidades de Moscou, 

Paris e Lisboa. Além disso, o movimento possuía uma forte convicção nas suas 

posições pan-angolanas de caráter nacionalista e modernista com oposição 

veemente ao tribalismo. 

Assim, a narrativa de Mayombe possui forte apelo a um caráter modernizante 

e apresenta uma posição socialista perante o contexto político mundial, indicando a 

filiação do narrador ao MPLA. O primeiro ponto que o autor aborda sobre o assunto 

do tribalismo está relacionado às questões ideológicas dentro de um partido de 

orientação marxista, que afirmava não haver práticas tribalistas. Entretanto, apesar 

do discurso ser um, as ações eram opostas, mostrando grande contradição. Essas 

situações podiam ser percebidas nos diálogos entre o Comandante Sem Medo e o 

Comissário João, conforme pode ser observado abaixo: 

 

O Comandante [Sem Medo] deu-lhe uma palmada no ombro. 
– Tens de te habituar aos homens e não aos ideais. O cargo de Comissário 
é espinhoso, por isso mesmo. O curioso é que vocês, na vossa tribo, até 
esquecem que são da mesma tribo, quando há luta pelo posto. 
– O que não quer dizer que com os kikongos não se passa o mesmo. 
–  Eu sou kikongo? Tu és kimbundo? Achas mesmo que sim? 
– Nós, não. Nós pertencemos à minoria que já esqueceu de que lado nasce 
o Sol na sua aldeia. Ou que a confunde com outras aldeias que conheceu. 
Mas a maioria, Comandante, a maioria? 
– É teu trabalho: mostrar tantas aldeias aos camaradas que eles se 
perderão se, um dia, voltarem à sua. A essa arte de desorientação se 
chama formação política! 
E foram tomar o matete. (PEPETELA, 2013a, p. 21). 

 

O grande ponto da crítica que a personagem Sem Medo e o autor fazem 

sobre a questão do tribalismo no seio do próprio movimento e, por consequência, na 

contradição em que se encontra calcado, seria fundamentalmente uma questão 

ideológica. Diante disso, Paul Ricoeur (2015) afirma que nas propostas formais de 

Karl Mannheim em relação à utopia, há dois critérios a serem utilizados pelo 
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sociólogo que fornecerão as leis para a ideologia. O primeiro está calcado em uma 

não-congruência com a realidade, enquanto que o segundo está na afirmação de 

que a utopia possui como finalidade abalar a realidade momentânea, sendo que a 

ideologia possui desígnio contrário. Neste caso, “mesmo uma força histórica que se 

esforce para abalar a ordem das coisas existentes pressupõe algo distinto, que 

preserve a identidade de um grupo, de uma classe, de uma situação histórica, etc.” 

(p. 206). 

Dessa forma, a vontade que tanto o autor, quanto a personagem principal 

possuem em acabar com o tribalismo se mostra um desafio de tamanha imensidão 

quanto uma luta em forma de guerrilha contra um estado colonial tão equipado que 

seria Portugal. Assim, nós podemos compreender o quão grande seria o desafio de 

extinguir ou ao menos minimizar os efeitos dessa prática acostumada aos indivíduos 

de Angola. 

Seria necessário investigarmos o outro lado quanto à prática do tribalismo no 

país. Isso é verificado em um diálogo entre as personagens, quando ocorre um 

questionamento sobre a ação positiva do tribalismo em comparação ao mal que ele 

gera na sociedade angolana, impedindo a criação de um país forte e coeso. Em 

outro trecho do romance é mostrado à relação de alguns trabalhadores de uma 

aldeia longínqua que serviam aos tugas59, com as afinidades tribais. Quando 

capturados pelos guerrilheiros, os labutadores ao descobriram que um dos soldados 

fazia parte da mesma etnia que os aprendidos, a partir daí se cria um vínculo de 

confiança entre o combatente e os civis de mesma etnia, fazendo com que a 

personagem Sem Medo chegasse a pensar que, em certa medida, o tribalismo 

possuiria suas vantagens. 

Neste caso, essa atitude entre as três personagens do mesmo grupo étnico 

pode ser interpretada como uma autodefesa ao colonialismo. Albert Memmi (1977) 

nos coloca o caso como de um espécime de amnésia cultural, por parte do 

colonizado, em relação às atrocidades do colonizador. Essa condição é formada 

pela circunstância em que o nativo é obrigado a enfrentar o opressor, pois ou ele 

escolhe uma assimilação ou então se petrifica ao se apagar a questões “tribais”. 

Escolhendo a segunda situação, o colonizado passa a viver “fora do tempo”, 

privando-se do futuro e vivendo apenas o presente e “progressivamente a perder a 
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 Nome depreciativo dado pelos angolanos aos portugueses. Esse apelido é usado de forma 
constante em várias obras de Pepetela para substantivar o colonizador. 
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memória”. A ação do tribalismo, que é estrutural e institucionalizada, pode ser 

compreendida como um gesto de autodefesa perante o caos que o colonizador 

causou em diversas regiões, não somente de Angola, mas de todo o continente. 

Contudo, os efeitos colaterais são muito graves, não somente em relação ao 

colonizador, mas também aos africanos, de maneira geral. 

Como o MPLA possuía raízes urbanas, muitos destribalizados compunham o 

movimento, pois, por exemplo, as municipalidades de Luanda e Benguela eram 

cidades modernas – no sentido de estarem inseridas ao sistema atlântico de trocas. 

Mesmo assim muitos dos habitantes dessas cidades que não possuíam uma filiação 

étnico-linguística sofriam do mal do tribalismo, para vermos o quanto endêmico era 

essa problemática. Assim, a personagem Comandante Sem Medo busca também 

reprender essas ações, como podemos ver na passagem a seguir: 

 

– Ninguém se queria oferecer [a salvá-lo do ataque português], porque 
Muitiânvua é um destribalizado. Fosse ele kikongo ou kimbundo e logo 
quatro ou cinco se ofereceriam... Quem foi? Lutamos [personagem 
guerrilheiro], que é cabinda, e Ekukui, que é umbundo. Uns destribilizados 
como ele, pois aqui não há outros cabindas ou umbundo... É assim que 
vamos ganhar a guerra? (PEPETELA, 2013a p. 53). 

 

As discussões sobre o mal do tribalismo ainda continuam no segundo capítulo 

que se intitula “A Base”. Aqui é trazida uma comparação do Movimento de Pepetela 

com a UPA (futura FNLA), principal referência do que seria um partido 

etnonacionalista, para o autor. Isso porque, no romance, um dos maiores 

questionamento por parte de algumas personagens seria se o MPLA fosse somente 

um movimento da etnia quimbunda (PEPETELA, 2013a, p. 99). Indagações surgidas 

devido aos favorecimentos que havia dentro do partido e a desvalorização dos feitos 

e ações de alguns militantes no campo de batalha, conforme a sua procedência 

étnica. 

Essa discussão na trama começa pela citação de acontecimentos com o 

grupo dos dembos e também com as práticas dos umbundos (ovimbundo). Segundo 

a personagem Teoria (guerrilheiro), o melhor a se fazer quando acontecessem 

essas contendas tribais seria ignorá-las, para que assim não se estendessem. De 

forma contínua, o autor mostra as ações negativas dessa prática, porém não 

consegue dar uma solução conclusiva a esse complexo problema. 
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O tribalismo não é visto como um fenômeno que aplaca somente algumas 

áreas de Angola, como na região norte e leste do país, que acabam ficando 

estigmatizadas por conta dos grupos opositores do MPLA. Esses territórios 

fronteiriços com os Congos e Cabinda são apenas o teatro da batalha que se 

encontrava o autor durante a redação do romance. Na própria novela é suscitada 

uma discussão entre as personagens de o Dirigente, da região de Dolisie60, e de 

Sem Medo, em que é possível verificar que o tribalismo surge nas questões 

oportunistas, com o chamado apoio tribal, e que está susceptível em qualquer lugar, 

conforme é possível verificar no diálogo entre as duas figuras. Então, chega-se a 

conclusão, por parte dos dois, que sempre quando um grupo está em minoria em 

outro espaço (que não seja o seu), ele irá acusar as práticas dos demais como 

tribalistas, segundo Sem Medo, este “é um fenômeno objetivo”. 

Para o autor, a guerra também possui o seu caráter pedagógico, de modo que 

em relação às disputas tribalistas não seria diferente. No capítulo quarto, intitulado 

“A surucucu”, começamos a ver algumas transformações nas mentalidades das 

personagens, pois havia uma maior empatia por parte de todos. Há uma evolução 

das personagens no combate ao costume devido a atos e abordagens educativas 

sobre o aspecto negativo da prática do tribalismo, principalmente pelo comando e 

comissariado aos guerrilheiros. 

 

– E que reforço! Viste como todos se ofereceram? Esqueceram as tribos 
respectivas, esqueceram o incómodo e o perigo da ação, todos foram 
voluntários – bateu na perna Vewê [pioneiro congolês de origem angolana]. 
– É por isso que faço confiança nos angolanos. São uns confucionistas, 
mas todos esquecem as makas [confusões] e os rancores para salvar um 
companheiro em perigo. É esse o mérito do Movimento, ter conseguido o 
milagre de começar a transformar os homens. Mais uma geração e o 
angolano será um homem novo. O que é preciso é ação (PEPETELA, 
2013a, p. 203). 

 

Esse diálogo vai de encontro ao estabelecido em relação a alguém se 

oferecer para salvar Muatiânvua (2013a, p. 53), uma das personagens 

destribalizadas do grupo de guerrilheiros. O ser angolano começa a nascer através 

de ações durante a trama e de articulações que não visam somente a desenvolver 

                                            
60

 Dolisie (denominada como Loubomo entre 1975 a 1991) é uma cidade localizada na República 
Democrática do Congo. O quartel-general responsável pela região noroeste e do enclave de Cabinda 
estava situado em território vizinho devido à hegemonia territorial do norte-angolano pelas tropas 
portuguesas, enquanto que a base da guerrilha instalada no país vizinho ficava imune a grandes 
investidas das tropas coloniais devido à proteção congolesa e a inviolabilidade de sua soberania por 
parte dos lusitanos. 
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questões sobre o significado de nacionalidade, mas também de cidadania e 

comunhão entre os membros da guerrilha. Esta posição narrada no diálogo 

supracitado  vai ao encontro da construção do que podemos chamar uma 

heterotopia. 

Na última cena, após a invasão das instalações portuguesas e as mortes das 

personagens do Comandante e de Lutamos, o Chefe de Operações (figura que se 

encontra na base de Dolisie) fala que o primeiro, um cabinda, morreu tentando 

salvar um quimbundo, enquanto que o segundo, um quicongo, se arriscou para 

salvar um quimbundo.  Neste trecho, o autor começa a dimensionar a importância de 

um sentimento nacional que a guerra passa a produzir. 

Apesar das rusgas que acometem as personagens, principalmente no 

começo da narrativa, e o início de um sentimento de desilusão com a possibilidade 

de realização utópica, há uma evolução quanto à consciência coletiva daqueles 

envolvidos na trama e, inclusive, das populações civis que entram em contato com 

os guerrilheiros do MPLA. Mesmo que os objetivos estejam incompletos, há pelo 

menos a tentativa de ignição de um dos principais pontos da utopia defendidos pelo 

autor – o nacionalismo. 

 

Coerente com o momento em que nasce, o romance abriga uma das 
preocupações essenciais na trajetória de seu autor e de tantos escritores 
africanos: a construção da nacionalidade, uma das muitas franjas da utopia 
que parecia mover o mundo naqueles agitados anos 1970 (CHAVES, 
2009b, p. 125). 

 

Somado ao tratamento especial que o autor dá as questões tribalistas – grave 

problema que viria a perdurar em várias regiões da África, em especial as antigas 

possessões portuguesas e belgas, abandonadas pelos europeus sem ao menos 

haver um período de transição e amortização –, há outras questões que são de 

muita pertinência. Há questões de configurações internas do partido que dialogam 

com o tema levantado anteriormente, sendo que elas estão nas condições e 

contradições em que se encontram o MPLA, na sua posição enquanto partido com 

linha definida. 

Em um primeiro momento, o local de atuação política do Movimento era nos 

musseques (vila/favela) das grandes cidades angolanas, pois como afirma Pélissier 

(2016), havia uma grande população urbana destribalizada e alienada susceptível às 

posições políticas do partido. Além disso, os principais quadros dirigentes eram 
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compostos por intelectuais urbanos com contatos a partir dos grandes centros e que 

possuíam educação acadêmica, se distinguindo da grande maioria da população 

que era analfabeta. Assim, por possuírem diretrizes modernistas, os conflitos com o 

tradicionalismo e até mesmo com as contradições entre os membros dirigentes eram 

frequentes dentro do próprio partido. 

Nesse ponto, elucidaremos algumas questões trazidas no romance, como a 

desconfiança de muitas personagens negras com quem fosse de origem mestiça – 

nesse caso a personagem Teoria –, pois era feita uma relação com um pensamento 

de fora de Angola. Quando o narrador se fez personagem, caso de Teoria, ele relata 

que, quando criança, gostaria de ter sido branco, para que quem fosse dessa cor 

não o chamasse de negro, enquanto que, quando adulto, gostaria de ser preto, para 

que este não fosse odiado pelos demais. A questão da cor de pele também se 

tornava um grande desafio para a construção de Angola, já que seria impossível 

negar a mestiçagem/hibridismo da mesma, pois havia mais de 400 anos da 

presença do sangue branco que, por mais barreiras sociais que fossem impostas, se 

misturava ao sangue negro, a fim de contribuir com as características raciais e 

culturais do país. 

Além do problema étnico, que poderia ser ligado a uma possível filiação de 

ideias a priori, havia outra questão estrutural a combater: a questão fenotípica 

fomentadora do racismo institucionalizado, fruto do colonialismo imposto pelo 

estabelecimento europeu, conforme afirma Fanon (2008), e do contrarracismo como 

reação à alienação imposta pelo regime colonial. 

Essa questão da cor entra no universo maniqueísta criado pela situação do 

colonialismo, uma questão complexa durante o período de dominação colonial, de 

libertação nacional e de formação da pátria. 

 

Considerando e tratado separadamente pelo racismo colonialista, o 
colonizador acaba por aceitar-se segregado; por aceitar essa divisão 
maniqueísta da colônia e, por extensão, do mundo inteiro. Definitivamente 
excluído de metade do universo, como não recearia que ela confirmasse 
sua condenação? Como não julgá-la e não condená-la por sua vez? O 
racismo do colonizado não é, em suma, nem biológico nem metafísico, 
porém social e histórico. Não está baseado na crença da inferioridade do 
grupo detestado, mas na convicção, e, em grande parte, na verificação de 
que é definitivamente agressor e nocivo. Mais ainda, se o racismo europeu 
moderno detesta e despreza mais do que teme, o do colonizado teme e 
continua a admirar. Em resumo, não é um racismo de agressão, porém de 
defesa (MEMMI, 1977, p. 144). 
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 Alguns motivos são dados por Albert Memmi para a existência de um racismo 

por parte dos negros angolanos. Na verdade, este racismo pode ser compreendido 

como uma reação ao mesmo, pois para ser considerado como um, há a 

necessidade de ser instaurado e reproduzido pelo grupo hegemônico, sendo que os 

negros jamais se encontraram nesta situação na Angola colonial. Então, para criar 

um projeto novo de nação, esses males e traumas haveriam de ser trabalhados e 

expurgados. No texto, podemos ver a tentativa de combate tanto ao racismo, quanto 

as reações de autodefesa por parte dos oprimidos, como na seguinte citação: 

 

[Em] a tentativa de abraçar a complexidade do universo sobre o qual a 
narrativa se debruça ultrapassa a dimensão temática do texto, para atingir 
com vigor a organização estrutural que particulariza essa obra. As 
dicotomias branco/negro, português/africano, colonizador/colonizado, tão 
flagrantes na literatura colonial, como na literatura anticolonial, são ali 
retrabalhadas, em função de um projeto que pretende rever algumas 
contradições e instaurar uma atmosfera reflexiva sobre o fenômeno da luta 
no momento mesmo em que ela está a decorrer (CHAVES, 2009b, p. 127). 

 

Percebe-se que um dos objetivos de Pepetela é claramente causar uma ideia 

negativa e prejudicial do tribalismo e do contrarracismo, jamais negando as 

contradições à própria existência do racismo. Esse raciocínio segue essa linha, pois 

como o movimento é liderado por grupos de intelectuais com formação de 

influências ocidentais e modernas (há um hibridismo por parte deles), ele possui 

como objetivo formular novos valores africanos, que seriam vistos como alternativos 

às opções anteriormente disponíveis. Marina Ruivo (2009c, p. 242) analisa que a 

personagem Teoria, o professor da base é aquele que busca pelo “talvez” como 

alternativa ao universo do binarismo, “buscando contrapor-se ao maniqueísmo e 

procurando vencer seus medos interiores”. Já Muitiânvua defendia um “nacionalismo 

internacionalista, acima das divisões étnicas”, filiando-se a um ideal pan-africano, 

mostrando certa sintonia com os ideais do Grupo de Casablanca. 

O filósofo Anthony Appiah sintetiza com maestria o papel e o desafio que o 

intelectual africano possuiria pela frente, a fim de evitar o perigo de um extremismo e 

de um fundamentalismo: 

 

No entanto, minha preocupação primordial nestes ensaios é com a situação 
dos intelectuais africanos; e considerando, como já afirmei, que a formação 
dos filósofos universitários africanos tem-se dado das tradições do 
Ocidente, aqui como em outros pontos da caracterização da vida intelectual 
africana podemos começar relatando a situação do intelectual africano 
contemporâneo em relação às culturas de seus ex-colonizadores. Desde 
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que mantenhamos a mente aberta, isso não precisará cegar-nos para como 
a filosofia da África brota de suas próprias tradições locais (APPIAH, 1997, 
p. 128). 

 

Queremos chegar a um ponto que foi abordado no primeiro capítulo com 

Abdel-Malek, em que não se podem (é impossível) voltar às condições históricas 

que foram dadas. Para Said (2011), no prefácio de Cultura e Imperialismo, a 

tentativa desse “retrocesso” seria nada mais que uma prática fundamentalista. Como 

um sujeito branco descendente de portugueses, mas ao mesmo tempo africano 

inserido nos costumes locais com seu dialeto de Benguela, Pepetela assume a 

condição de sujeito híbrido e faz trabalhar com esse tema por necessidade. Além do 

ideal da cimentação do aspecto nacional como ideia coletiva, há a sua condição de 

sujeito histórico, ou seja, como ele se reconhece e como é reconhecido por aqueles 

que estão a sua volta. Esse seria o pensamento que os sujeitos vistos como 

intelectuais gostariam de programar como situação base do Movimento, para depois, 

em um segundo momento, debater em todo o país. 

Apesar de certas zonas de Angola possuirem hábitos mais tradicionais e 

outras possuírem aversão ao mundo ocidental, o litoral do país – principal região 

político-econômica, por isso, apresenta maior peso nos rumos do país – é híbrida 

em sua essência. Por este motivo, a discussão do hibridismo é de fundamental 

importância para a significação e para a construção do “nacional” perante o 

tribalismo e o fundamentalismo. 

Quanto a essa relação do hibridismo e do nacionalismo, podemos dar 

destaque à posição de Homi Bhabha, em capítulo intitulado “O tempo da nação”, no 

qual o indiano aborda o conceito de nação. Analisando o modelo europeu quanto ao 

conceito, o crítico cita uma interessante referência de Louis Althusser, a saber: 

“‘Espaços sem lugares, tempo sem duração’” (BHABHA, 2013, p. 232). A partir 

disso, tem-se a seguinte afirmação: 

 

Escrever a história da nação exige que articulemos aquela ambivalência 
arcaica que embasa o tempo [grifo do autor] da modernidade. Podemos 
começar questionando a metáfora progressista da coesão social moderna – 
muitos como um [grifo do autor] – compartilhada por teorias orgânicas do 
holismo da cultura e da comunidade e por teóricos que tratam gênero, 
classe ou raça como totalidades sociais que expressam experiências 
coletivas unitárias (BHABHA, 2013, p. 232). 
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Bhabha possui uma visão crítica sobre a questão do nacionalismo, 

principalmente em relação à arbitrariedade e às invenções contidas no sistema, o 

que não seria absurdo algum, mas o que chama a atenção através de suas 

elucidações é a citação de Althusser por ele referida. Essa alusão do francês pode 

ser remetida a origem etimológica da palavra utopia [Do gr. ou, ‘não’, + -top(o)- + ia: 

‘de nenhum lugar’.] que viria a significar “descrição ou representação de qualquer 

lugar ou situação de ideais em que vigorem normas e/ou  instituições políticas 

altamente aperfeiçoadas” (BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, 1975, p. 1434). 

De forma metafórica, podemos ligar o nacionalismo africano e seu estado 

utópico com a “página seguinte de um livro” que está sendo escrito. Esta lauda 

estaria em branco, portanto, não falaria de nada e de nenhum lugar, simbolizando 

uma referência à inexistência do tempo e de uma narrativa histórica. Isso porque 

não havia algo relacionado ao conceito/sentido de nacional e nacionalismo africano 

ao período anterior a metade do século passado, no que diz respeito à História da 

África. 

Com isso, verificamos que além das críticas que o autor/intelectual faz através 

de suas observações ao curso da história, ele também adquire um papel ativo nas 

ações das guerras de libertação africanas. O desafio do intelectual africano, 

juntamente com outros sujeitos ativos, seria em dar um sentido, uma direção e um 

lugar a esse projeto alternativo que seriam, por assim dizer, as nações africanas – 

esta seria a definição de utopia para o contexto abordado. 

O desenvolvimento do raciocínio de Bhabha (2013) vem ao encontro do que 

estamos defendendo, ao mostrar que é justamente o papel do intelectual que irá ser 

a “argamassa” para formar a nação. Com isso, podemos chegar à conclusão de que 

o projeto nacional incutido dentro do significado de nacionalismo pode variar de 

sentido em ser negativo ou positivo quanto à intenção como projeto. De forma 

genérica, para o indiano, o conceito de nacionalismo possui uma carga negativa por 

vários elementos, entretanto, a sua abordagem está calcada sobre um modelo 

europeu. 

Dessa forma, temos que vê-lo de uma maneira positiva, seguindo o raciocínio 

de Fanon (1968), onde a construção da nação, no sentido de pátria, é um processo 

intermediário e necessário, de modo que a revolução africana só se concretizaria 

quando atingisse os patamares de um viés social, no sentido humanista, que não é o 

modelo ocidental, mas apenas uma etapa. Por isso, nas narrativas há o 
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empreendimento de uma modernidade alternativa inspirada em condições utópicas; 

a busca de um modelo pré-estabelecido, mas com aplicações inéditas as já 

existentes. 

 

2.2.2 O simbolismo da luta entre o colonizado e o colonizador 

 

Ao tentarmos abarcar a interpretação de Paul Ricoeur sobre Agostinho de 

Hipona e a relação dialética espiral entre o passado, o presente e o futuro, podemos 

chegar a compreensão de que o passado, como ideologia, é criado a partir das 

experiências do presente, enquanto o futuro (utopia) pode ser visto como uma 

projeção deste presente. O raciocínio anterior vem ao encontro da relação do 

romance Muana Puó com um artigo sobre Pepetela intitulado Muana Puó: uma 

pequena leitura da máscara. 

 

Muana Puó, livro escrito por Pepetela em 1969 e publicado somente em 
1978, constitui-se em uma alegoria de um tempo passado. Ao recuperá-lo 
devemos ter em mente que sua produção envolvia uma urgência histórica. 
Nesses tempos de desilusões pós-modernas, a leitura de Muana Puó soa 
como um eco de um passado não muito distante, quando era, ainda, 
possível se ter a utopia na expectativa do futuro (LUGARINHO, 2009d, p. 
237). 

 

Pelo menos em três romances escritos no período do confronto colonial e 

fratricida, a saber, Muana Puó, As Aventuras de Ngunga e Mayombe, Pepetela 

sempre manteve a utopia como um norte a ser seguido. Primeiro na luta pela 

libertação de Angola e depois na constituição e tentativa de implantação de uma 

sociedade socialista justa. Ao refletir sobre o espectro dos três tempos (passado, 

presente e futuro) haveria a possibilidade de três conjunturas distintas quanto à 

escolha do autor para um projeto de nação. Para Boaventura Santos (2013), hoje 

em dia muitas pessoas assumem uma visão futuricida quanto às grandes 

expectativas. Desta forma, o passado seria uma condição de uma celebração 

reacionária, o presente um ensejo pós-moderno, enquanto o futuro representa a 

modernidade. A partir disso, voltamos para a afirmação anterior, sobre a utopia de 

Pestana ser simplesmente uma escolha de um futuro alternativo ao que se 

desenhava no mundo, indo na direção contrária ao momento em que nós nos 

encontramos de futurocídio. 
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A partir desse raciocínio, podemos introduzir dois conceitos-chaves quanto ao 

projeto de futuro de Pepetela que são trazidos pelo sociólogo português: o de 

heterotopia (nesse caso, também um neologismo) e de modernidades alternativas, 

de Andreas Huyssen (2014), sendo que ambos já foram trabalhados de forma 

indireta ao longo dessa obra. Para o crítico alemão, a ascensão de um modernismo 

na Europa, tornando-a mais moderna, afetaria a vida das suas colônias nos demais 

continentes, impulsionando os seus movimentos de libertação após a Segunda 

Guerra Mundial. Segundo o estudioso, sempre houve modernismos múltiplos com 

diversas trajetórias, o fato das modernidades alternativas não aparecerem perante a 

modernidade norte-atlântica se deve a maneira como o cânone euro-estadunidense 

classificaria as demais narrativas simplesmente como meras imitações ou 

derivações da narrativa principal do Ocidente. Dessa forma, tomando como posição 

o conceito do crítico citado, a modernidade está sempre em negociação a partir da 

sua geografia e de sua pluralidade. 

Pepetela não pega como ideal os modelos europeus de modernidade, a sua 

busca são pelas demandas históricas e locais, por isso alternativa, a narrativa do 

Atlântico Norte é vista como presentista, enquanto que os ideais terceiro-mundistas 

miram o futuro. A pós-modernidade na condição de presente pode ser vista, de 

maneira genérica, como uma ruptura epistêmica com a modernidade e como 

reacionária, se pegarmos como parâmetro o modelo estadunidense, mas não é isso 

que estamos querendo debater, pois a ruptura sugerida por Artur Pestana seria 

apenas política e social, ou seja, de hierarquia-social e não epistemológica. Como 

em Bhabha (2013) e agora em Huysen (2014), o que está sendo proposto é uma 

quebra do eixo do sistema-mundo (utilizando-se de Wallerstein) e o seu 

deslocamento enquanto uma nova sociedade emancipada. 

Além de trazer o brilhante conceito de heterotopia formulado por Boaventura 

Santos, no capítulo intitulado “Da utopia da escrita ao devir da heterotopia”, 

Inocência Mata (1993) propõe uma reflexão sobre o processo de ressignificação da 

utopia diante das possibilidades que se apresentam. Para melhor entendermos o 

sentido que a crítica angolana quer nos passar, primeiro exponhamos melhor o 

conceito de heterotopia, para depois melhor explanarmos o raciocínio da pensadora 

com as narrativas de Pepetela, mais especificadamente no texto Muana Puó. 
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Em vez da invenção de um lugar totalmente outro, proponho uma 
deslocação radical dentro de um mesmo lugar, o nosso. Uma deslocação da 
ortotopia para a heterotopia, do centro para a margem. O objetivo desta 
deslocação não é tornar possível uma visão telescópica do centro e, do 
mesmo passo, uma visão microscópica do que ele exclui para poder ser 
centro. Trata-se, também, de viver a fronteira da sociabilidade como forma 
de sociabilidade (B. SANTOS, 2013, p. 338). 

 

Esse conceito se torna fundamental para Mata, pois: 

 

Na actualização da temática de reescrita da nação, construída [através] de 
imagens, símbolos e signos reinventados intelectualmente e 
recorrentemente nivelados – com recursos a fragmentos menos solares da 
história, como exempla de um mundo imperfeito – se inscreve o trabalho de 
alargamento das suas margens. São aqueles sinais da natureza, que 
desenha(ra)m a paisagem cultural, e signos da instância sociopolítica e 
ideológica que compõem a cartografia da identidade social, e mitológicos, 
sobretudo de dimensão marcial que configura(ra)m a retórica apostrófica do 
mapa de incidência pragmática. Como já foi referido, estes elementos estão 
a ser substituídos por outras marcas e valores da diferença, como etnia, 
raça e classe, e até partidos, religião. Tal substituição intenta um novo 
mapeamento diversificante da nação – corpo colectivo, que a “tradição” 
consagra uniformizado e, aspirantemente, idiferenciado – e uma visão do 
homem angolano como indivíduo e cidadão (MATA, 1993, p. 302). 

 

O deslocamento em questão pode ser feito pelo intelectual, relação que está 

diretamente ligada ao nosso autor, seja na sua condição e também no papel que 

suas personagens tomam ou fazem juízos a essa figura. Focando na tese do 

deslocamento, Inocência Mata (2009e, p. 198-199) irá afirmar que uma 

descentralização significa possibilidades de novas visões sobre o nacional “que, por 

sua vez, pressupõem confrontos de posições sobre o ‘nacional’, diversidade de 

perspectivas ideológicas dispersas, configurações identitária diferentes e 

disseminadas no tempo e no espaço”. A crítica angolana ressalta que “a proposta de 

alternativas está nas entrelinhas dos textos que intentam chegar à percepção 

histórica, instaurando outro tempo, o da heterotopia [grifo da autora], um antídoto da 

utopia [...]” (MATA, 2009e, p. 205). 

O romance Muana Puó é o que mais se distancia de uma novela realista61, 

pois possui como característica uma narrativa alegórica ao invés de uma narrativa 

histórica, ou de testemunho. Por isso, é nesta obra que Pepetela mais flerta com a 

utopia. 

                                            
61

 Segundo Ian Watt (1917-1999), “certamente o moderno realismo parte do princípio de que o 
indivíduo pode descobrir a verdade através de sentidos: tem duas origens em Descartes e Locke e foi 
formulado por Thomas Reid em meados do século XVIII. (...) A importância do realismo filosófico para 
o romance é muito menos específica; trata-se da postura geral do pensamento realista, dos métodos 
de investigação utilizados, do tipo de problema levantado” (WATT, 2010, p. 12). 
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Quando a Literatura anima a utopia, está cumprindo o seu papel alegórico, 
no sentido benjaminiano, porque problematiza o presente, ao colocar o 
futuro prometido em tensão com o passado vivido. Dessa maneira, essa 
escrita alegórica pode tornar-se mais eficaz do que a narrativa de fundo 
histórico, em que se encontram claras as relações entre o narrado e o 
vivido. Mais eficaz porque pode transitar no tempo, descolada da 
referencialidade histórica. Sem dúvida, tal polaridade é permanente em 
Angola, em que a Literatura se mantém sob o estatuto de discurso histórico 
(LUGARINHO, 2009d, p. 239). 

 

Quanto à estrutura, a narrativa de Muana Puó é dividida em duas partes – o 

passado e o futuro – havendo três epílogos, um no início, junto ao passado, outro 

antes do futuro e mais um terceiro, no final do romance. Escrito em partes, como 

uma fábula, a novela transcorre na relação entre os corvos e os morcegos, como 

podemos ver no parágrafo abaixo: 

 

Deus criara o Mundo, os corvos e os morcegos. Moviam-se em ciclos de 
vida e de morte. Os morcegos criavam o mel para os corvos e alimentavam-
se dos excrementos destes. Os corvos grasnavam, a função deles era 
grasnar. E isto, só quando queriam. (...) Os corvos eram livres naquele 
mundo oval. Grasnavam se quisessem. De qualquer modo, os morcegos 
teceriam o mel de que se alimentavam. Esse mel dava-lhes forças pra 
melhor chicotearem os morcegos, exigindo maior rendimento. Deus 
ensinara-lhes como preceder. Também que não subissem à montanha, pois 
o Universo se deslocaria e o caos seria. Deus era justo, grasnavam os 
corvos. E faziam os morcegos recitar esses preceitos divinos (PEPETELA, 
1995, p. 7). 

 

Passamos a focar nas relações históricas entre os europeus e os africanos do 

romance. No contexto da narrativa, os corvos eram os portugueses, enquanto os 

morcegos seriam os angolanos. À medida que estes se ocupavam em produzir toda 

a riqueza do país, as aves ficavam cada vez com mais posses sobrando para os 

mamíferos, apenas as sobras da miséria eram deixadas pelos pássaros. 

Em resumo, podemos dizer que essa fábula seria uma alusão a Portugal, um 

país marginal quanto à indústria na Europa, já que se utilizava dos recursos 

produzidos pelos africanos através das plantações de café e algodão, no centro e no 

leste de Angola, e da extração de petróleo e das minas de diamante, a fim de 

comprar armas de outros países do norte e utilizá-las para continuar o ciclo de ações 

de opressão e exploração no território angolano. 

No andamento da trama, os morcegos conseguem derrotar os corvos que 

fogem, pois lutaram procurando a esperança e, pela primeira vez, puderam ver a luz 

do sol ao chegar ao topo da montanha. Como reação, as aves falavam: “Deus 
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mandará o raio e o mundo terminará! (...) Os morcegos compreenderam então que 

Deus era uma invenção dos corvos, com que os tinham desde sempre subjugados, 

pra terem o mel sem trabalhar” (PEPETELA, 1995, p. 17). 

A ideia de um deus aqui é submetida à questão das inúmeras missões 

evangelizadoras católicas e protestantes que agiram em nome da prática colonialista 

na África, que em seu discurso afirmavam o destino do homem europeu de orientar 

os homens e as mulheres africanas para o caminho de Deus – esta relação seria a 

correta e que colocaria o indivíduo áfrico ao progresso, atingindo, por fim, a 

salvação. Vale ressaltar que sem o contanto desses ensinamentos, o africano nada 

mais seria do que um pagão errante e selvagem – como visto no primeiro capítulo, 

esta foi apenas mais uma das estratégias do colonialismo, para a conquista e 

subjugação dos povos em nome do imperialismo. 

Após aqueles morcegos que desafiaram os corvos subirem à cidade 

mitológica de Calpe, no sopé da montanha, e então poderem admirar a luz – tomada 

de consciência –, eles não poderiam aceitar mais a sua condição de animal noturno 

após a descida do monte. A partir desse ponto, os mamíferos deveriam se unir, já 

que estavam em maior número, para atacar as aves da família corvidae, mesmo 

estes estando providos de garras e bicos (armas mais sofisticadas). Essa elucidação 

sugere que somente através da violência os angolanos iriam se libertar do julgo 

colonialista, já que Salazar e Caetano não estavam límpidos62 aos apelos locais e 

internacionais quanto à libertação dos territórios africanos sob domínio português. 

Outro ponto da narrativa que podemos trazer para a discussão está 

relacionado ao “problema da legitimidade” do usurpador como inimigo, neste caso, o 

português colonialista. Em capítulo intitulado Estado, poder e governo, da obra de 

Norberto Bobbio, o italiano se depara com uma pergunta: se o poder é político e 

esse dispõe do uso legal da força, então bastaria simplesmente os indivíduos o 

obedecerem? 

Uma conclusão possível para esse questionamento seria que um poder 

gerado a partir da força e de forma ostensiva não poderia durar por longo período e, 

                                            
62

 Parte significativa dessa imunidade se deve à relação do Estado Novo português com os Estados 
Unidos da América através da Organização do Tratado do Atlântico Norte e sua posição 
anticomunista no jogo de xadrez da Guerra Fria com a União Soviética. Dessa forma, os 
estadunidenses, como líder do bloco ocidental capitalista, possuíam certa relatividade (apesar de 
momentos conturbados com John Kennedy) e esquiva quanto às ações portuguesas na África. Isso 
pode ser visto nas relações do presidente Nixon com o ministro Caetano, no que diz respeito à Base 
de Lajes, no Arquipélago dos Açores. 
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caso ele persista, pode ser efetivo, de facto, mas mesmo assim não possuiria um 

caráter legítimo. Dessa forma, o cientista político afirma que a filosofia política 

clássica tende a negar um poder que se mantém pela força (por exemplo, o 

colonialismo na África), pois ele não é justificável, o que colocaria esse problema 

não mais como uma questão analítica, mas axiológica. Para elucidação, Bobbio 

(2007) cita uma aporia de Agostinho de Hipona: 

 

“Se se limita a fundar o poder exclusivamente sobre a força, como se faz 
para distinguir o poder político do poder de um bando de ladrões?” 
[...] “Sem a justiça, o que seriam de fato os reinos senão bandos de 
ladrões? E o que são os bandos de ladrões senão pequenos reinos?” 
(BOBBIO, 2007, p. 87). 

 

Após a tomada de consciência, por parte dos angolanos, do significado do 

colonialismo lusitano, toda a tentativa de reação, seja violenta ou não, contra essa 

prática possui legitimidade, pois os portugueses não possuem o controle de Angola 

por simples e pura opção dos indivíduos que lá habitam, esse poder que lá impera é 

externo a vontade das elites políticas locais. Indo além da posição liberal em direção 

a uma posição marxista, Portugal pode ser visto como um pequeno reino, pois o 

governo de seus domínios na África tem como finalidade favorecer os ladrões, ou 

seja, atender às demandas do capital internacional e manter a estrutura da divisão 

internacional do trabalho no continente. 

Em certo ponto da narrativa de Muana Puó, percebemos que o autor dá 

indícios que o processo de libertação é um caminho sem volta, por mais que o 

colonizador opressor possua sérias vantagens sobre o colonizado. Essa percepção 

é nítida, pois os elementos relacionados à violência crescem de maneira 

exponencial a cada linha que se passa nas páginas do romance, tanto por parte dos 

corvos, quanto por parte dos morcegos. Seria interessante reproduzir um trecho do 

capítulo 24 da narrativa, pois este pode ser visto como uma síntese das outras obras 

pepetelianas do período de luta anticolonial. 

 

Os corvos não mais voavam solitários. Vinham agora em bandos atacar as 
planícies desprotegidas. Atacavam e retiravam. Atrás de si, a ruína e o odor 
de cadáveres. Os morcegos camuflavam-se nos galhos das árvores e 
atacavam desesperadamente os bandos de rapaces. Um ou outro ficava 
estrebuchando no chão, a troco de dezenas de morcegos esfrangalhados. 
Os bicos e garras dos inimigos mortos eram armas cada vez mais temíveis 
em poder dos morcegos. Os corvos sentiam-no e propunham esquecer 
Deus: atacariam também a montanha [este lugar era sagrado], onde se 
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refugiavam os morcegos depois de acções na planície (PEPETELA, 1995, 
n.p). 

 

No que diz respeito à relação alegórica entre colonizador e colonizado, que 

são representados pelos animais corvo e morcego, respectivamente, Mata (1993) 

observa: 

 

Note-se que essa correspondência colonizado/colonizador, que é sugerida 
pela situação de opressão, é acentuada pelo fato de os dois animais 
partilharem características ideologicamente estereotípicas dos antagonistas: 
o morcego, um mamífero, sendo na escala animal mais avançado do que o 
corvo, tem uma desvantagem em relação àquele, pois é cego – uma 
cegueira relativa, porém, que pode ser manipulada, pois se movimenta com 
facilidade à noite, apesar do bico assassino daquele (MATA, 1993, p. 250). 

 

Mesmo Pepetela afirmando em entrevista que a escolha por esses dois 

animais seriam mais por opção anatômica, talvez tenha uma relação (ideológica, 

subconsciente) com os traços desses dois voadores e o que eles significam. O corvo 

geralmente é associado com a morte e é um animal que se alimenta de carniça. De 

certa forma, era isso que o regime colonial português gerava em Angola, a morte de 

uma sociedade, para se alimentar de seu corpo em estado de putrefação (ou na 

metáfora do autor, se alimentar de “mel”). Já o caso do morcego é curioso! Ele é um 

animal associado com um ser mitológico – o vampiro –, pois algumas espécies são 

sugadoras de sangue, por isso possuem uma conotação geral negativa (entende-se 

aqui como preconceito, racismo para com os africanos). Entretanto, se realizada 

uma rápida pesquisa, veremos que esses animais da ordem Chiroptera possuem 

várias famílias com os mais diversos hábitos alimentares, muito além dos 

hematófagos. Várias espécies deles possuem uma importância enorme para a 

manutenção e equilíbrio de ecossistemas diversos, utilizando para isso 

características como uma incrível audição e suas asas para voar, pois são os únicos 

mamíferos providos dela. Esse brevíssimo tratado sobre zoologia vem a calhar com 

o raciocínio de que, apesar dos preconceitos que os angolanos sofrem por parte dos 

opressores e da subestimação que acontece (muita gente têm medo de morcego e 

os acham inúteis), tanto o animal, quanto esse povo possuem uma importância 

enorme, pois algumas características são únicas. Aliados a natureza/território, os 

morcegos e os angolanos têm grande valor através de seu potencial único, sendo o 

primeiro para a harmonia do ecossistema e o segundo para com os interesses de 

uma Angola e, consequentemente, de uma África forte. 
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A primeira parte do texto trata das batalhas entre corvos e morcegos e está 

relacionada ao passado. A segunda parte intitula-se O futuro. Nesta parte, é possível 

observar que projeto nacional já é apresentado nesse que é de fato o primeiro 

romance do autor (mesmo que publicado de forma retardatária). No capítulo oito 

desta parte, observamos-os seguintes trechos a respeito do fim do período de lutas: 

“a última batalha deu-se quando todos os grupos se encontraram, cercando o 

opressor. Foi cruel e violenta” (Pepetela, 1995, n.p) e “as penas dos corvos caíram, 

as asas foram arrancadas, não podiam mais voar. E a fúria dos atacantes venceu. 

Os corvos pediram a paz” (Pepetela, 1995, n.p). 

Ainda no capítulo oito, a narrativa afirma que os corvos que queriam ir embora 

jamais poderiam voltar, enquanto aqueles que desejassem, poderiam ficar, com uma 

condição, “entregarem as penas, bicos e garras e depositar no gabinete e 

misturarem-se aos morcegos” (PEPETELA, 1995, n.p). Nesse trecho, é possível ver 

que o elemento português pode ser aceito na construção da nova nacionalidade. O 

desejo (expresso em linhas anteriores) era que aqueles que formassem o aparelho 

estatal colonial luso partissem, ou seja, os políticos negociadores, os teólogos e, por 

fim, os militares. 

Depois que eles partissem, a nova Pasárgada – que para Pepetela significava 

o sentido utópico da libertação, na primeira fase de seus romances, isto é, durante o 

período colonialista – seria criada com sucesso, com as mulheres e os homens 

trabalhando para produzir e inventando instrumentos mais sofisticados para o uso 

comunitário, as crianças estudando e a Assembleia funcionando. Podemos 

encontrar o sentido da utopia pepeteliana no capítulo 13, em Calpe, como pode ser 

visto em: “a cidade sonhada, que seria, nada menos que, uma realidade diferente. 

Seria Calpe, a cidade de sonho. E não mais a cinzas dum sonho que não se 

realizou” (Pepetela, 1995, n.p). 

Quanto à parte dois do romance, esta seção poderia ser vista em um futuro 

dividido em dois estágios: o primeiro uma definição temporal de presente-futuro, pois 

(os indivíduos) morriam sem medo de que nascessem outros em seu lugar, e o 

segundo momento, após certo tempo de consolidação do novo regime governado 

pela assembleia dos morcegos. É a partir desse segundo amanhã ideal que o autor 

para e pensa sobre os desafios para a consolidação dessa sociedade justa, pois 

haveria novas necessidades a serem resolvidas. O desafio da construção de uma 

Angola independente não poderia acontecer somente a partir de uma sociedade 
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com homens e mulheres aptos apenas de domínio técnico e intelectual sobre os 

instrumentos, haveria o desafio da educação para a formação de uma consciência 

coletiva aos posteriores, sempre em direção ao futuro. Isso decorre de um projeto 

maior, discutido por vários intelectuais ainda no começo da década de 1960 e já 

expostos aqui, isto é, a formação de cidadãos que possam gozar de uma vida digna 

e plena (FANON, 1968). Inocência da Mata irá falar que a obra Muana Puó está 

mais direcionada para um projeto social do que qualquer outra coisa. 

 

A “consciência de Calpe” possui, pois, exigências significantes que são 
direccionadas para o cumprimento do projecto social. Aqui, porém, é 
interessante notar que esse projecto está mais próximo do de cidadania do 
que de nacionalidade, com exigências mais de ordem cívica do que política, 
pelo que se pode entrever, em Muana Puó, a ampliação e a superação do 
projecto político-social – tal como em Utopia (MATA, 1993, p. 252). 

 
Calpe começa, portanto, por ser o primeiro lugar simbólico que referencia a 
Angola independente – e, então, independência tinha como corolários 
valores como bem-estar, igualdade, justiça, paz, solidariedade, fraternidade, 
progresso, tolerância até... (MATA, 1993, p. 252). 

 

Os valores que são propostos para a construção dessa nova nação condizem 

com o ideal de formação do bloco terceiro-mundista, na década de 1950, como um 

grupo alternativo àqueles dois já existentes (capitalista e socialista soviético). Os 

valores de bem-estar, igualdade, justiça e paz, elencados por Mata (1993), não 

seriam alcançadas por um projeto nacional tradicional nos moldes europeus. Nesse 

romance, o autor mostra que quer dialogar com quem tem a oferecer outras 

propostas. De forma sutil, também mostra a sua sintonia com as discussões políticas 

e intelectuais que acontecem entre os novos intelectuais africanos e asiáticos, bem 

como com algumas aspirações americanas. 

No capítulo 28 dos 34 contidos na parte dois, há uma questão muito 

pertinente no que se refere à segunda etapa do futuro. A questão se submete a uma 

educação democrática que podemos interpretar quanto a um sentido espiral em 

relação à manutenção do futuro. O receio do autor estaria na sustentação de uma 

democracia que abarcasse a todos – “a população tinha crescido e as assembleias 

tornavam-se difíceis...” (Pepetela, 1995, n.p). Com esta situação, torna-se possível 

fazer um paralelo com a preocupação no bom relacionamento dos diversos grupos 

étnico-linguísticos que havia em Angola. Segundo a divisão etnográfica trazida por 

René Pélissier em 1970, poderíamos dividir o território angolano em nove grandes 

regiões (2013), havendo o desafio perante o MPLA (partido que não admitia o 
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tribalismo) na construção de um país democrático que valorizasse a diversidade, as 

peculiaridades e as necessidades de cada região do país. Nesse ponto, o autor 

parece ir ao encontro da problemática de Alexis de Tocqueville (2014), em sua 

estadia na primeira democracia americana, sobre o desafio em relação à tirania da 

maioria. 

Já antecedendo as possíveis guerras fratricidas (pois o autor possuía plena 

consciência do potencial explosivo do tribalismo) que causariam a morte de milhões 

de pessoas nos mais diversos locais da África (como na própria Angola, Nigéria, 

Somália e, nos casos citados anteriormente, de Ruanda e do Sudão), o governo 

controlado de maneira centralizada por etnia específica poderia exercer políticas 

favoráveis a uma determinada comunidade, perseguir outras ou então aplicar 

tentativas de homogeneização, principalmente através da religião, fazendo com que 

a questão étnica servisse de combustível para regimes ultranacionalistas, para a 

prática de genocídios e de limpeza étnica. Por isso a preocupação do autor perante 

a possível impossibilidade da participação de todos. Ao mesmo tempo em que a 

integração crescia e a assembleia aumentava, novos sujeitos deveriam ser inseridos 

através de uma espécie de manutenção (do direito de participação) para ao mesmo 

tempo haver uma transformação (dos novos que deveriam aderir a grande 

conferência). 

Muana Puó cumpre com o seu objetivo para a psique do autor. Escrito em 

1969, provavelmente como um depositário de confidências de suas esperanças 

quanto à luta de libertação. Nesse mesmo ano em que a novela é escrita, Pepetela é 

recrutado para as linhas de frente da chamada 2ª região político-militar do enclave 

de Cabinda (Chaves; Macêdo, 2009a), estreando na condição de guerrilheiro e 

como comissário responsável da educação. Como afirma Inocência Mata (1993), 

Muana Puó constitui um exercício de ilusão e um excesso de perfeição nesse 

conjunto, sendo o romance publicado somente nove anos depois de sua escrita, de 

maneira mais discreta que os demais. 

 

2.3 A síntese da luta angolana em A Geração da Utopia e sua relação com 

Pepetela e o romance histórico de Mayombe 

 

O romance A Geração da Utopia , publicado originalmente no ano de 1992, 

seria a síntese da saga da luta dos angolanos pela independência de Portugal e dos 
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rumos do país até a presente data, quando Angola opta por um sistema 

multipartidário na política, lembrando que até dado momento o MPLA era o partido 

único da república. Além disso, houve uma liberalização do mercado para a 

economia (sintoma mundial após a Queda do Muro de Berlim, em 1989), conforme 

comentado anteriormente. 

Apesar de conter a palavra utopia em seu título, este romance volta-se para o 

sentido ideológico, pois a sua mensagem final é em direção a uma ideia de 

frustração perante o projeto desejado por aqueles que possuíam o sonho de 

implantar um estado socialista, que pudesse desenvolver, em todos os sentidos, a 

recém-livre Angola. A ideia que a novela transpassa ao leitor é de um trabalho não 

acabado e, agora, irrealizável. 

 

As ideologias são as ideias situacionalmente transcendentes que jamais 
conseguem de facto a realização de seus conteúdos pretendidos. Embora 
se tornem com frequência motivos bem intencionados para a conduta 
subjetiva do indivíduo, seus significados, quando incorporados efetivamente 
à prática, são, na maior parte dos casos, deformados. A ideia do amor 
fraterno cristão, por exemplo, permanece, em uma sociedade fundada na 
servidão, uma ideia irrealizável e, neste sentido, uma ideia ideológica, 
mesmo quando o significado pretendido constitui, em boa-fé, um motivo da 
conduta do indivíduo. É impossível viver harmoniosamente, à luz do amor 
fraterno cristão, em uma sociedade que não se acha organizada sob o 
mesmo princípio. O indivíduo se vê, em sua conduta pessoal, sempre 
forçado – na medida em que não recorre à ruptura da estrutura social 
existente – a renunciar a seus motivos mais nobres (MANNHEIM, 1976, p. 
218). 

 

Esta obra seria a que mais possui uma aproximação, juntamente com 

Mayombe, entre o autor e a personagem principal. Na trajetória de Aníbal é possível 

ver os passos e as sensações que Pepetela viveu nesse curso de aproximadamente 

quatro décadas sobre a vida política, econômica e social de Angola, ao ponto de 

parecer que a experiência de um acontecimento faz lembrá-lo como a representação 

é narrativizar, conforme indica Mata (1993). Através destas agências textuais, a 

narrativa faz a revisitação de locais “conhecidos da memória imaginária do sujeito e 

da comunidade imaginada, mesmo que esta entenda esse percurso (...) como um 

movimento de retorno a uma situação pretérita, embora reeditável para se tornar 

transtemporalizável” (Mata, 1993, p. 334). 

No entanto, segundo a crítica literária angolana, há uma diferença trivial no que 

consta na relação do autor Pepetela com as personagens Sem Medo (Mayombe) e 

Aníbal (A Geração da Utopia). Esta diferença ocorre no que tange aos “lugares 
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discursivos e lugares sociais” desta última personagem e de Sara (principal 

coadjuvante), se compararmos às questões sociais e ideológicas do romance de 

1971, mostrando um protagonismo “estéril”, sem controle do mundo como mimésis. 

  

Tal indagação irônica com retorno à História, que se percebe na 
intencionalidade autoral, não me parece uma constante, considerando a 
visão global do texto, embora Sara e Aníbal, nacionalistas convictos e 
sujeitos de uma história heroica, sejam figuras quase marginais do regime 
que ajudaram a construir [nosso grifo] – pelo menos em termos de um 
ideário. Nem existe qualquer distância crítica a tentar recuperar o contexto 
sócio-ideológico do passado nacionalista em Malongo, Mundial ou Elias, 
assumidos marginais da luta anticolonial dos estudantes da “Casa”, 
tornados homens do sistema, representantes de cada um dos três poderes: 
a burocracia política, a economia e a religião (MATA, 1993, p. 337). 

 

No que diz respeito à estrutura do romance, ele é dividido em quatro partes, 

ou melhor, em quatro períodos distintos. Cada capítulo se passa em uma década 

diferente, a começar pelo ano emblemático de 1961. 

O capítulo “A casa” (1961) nos mostra a vida de jovens, oriundos das colônias 

do ultramar, que foram estudar em Portugal, além do contexto político que a 

metrópole enfrentava com a censura e a perseguição política do governo salazarista 

por parte dos metropolitanos. Um dos intuitos do autor seria demonstrar a face da 

ditadura local, refutando uma dicotomia de quem seria mais oprimido. Vale ressaltar 

que tanto os africanos eram oprimidos pelo regime colonial na África, quanto os 

europeus pela ditadura imposta em Portugal. Nesta parte do romance podemos ver 

as influências do Partido Comunista Português (PCP) na formação do MPLA e, por 

consequência, no escritor. 

O início do capítulo está dedicado a explorar as características políticas e 

sociais de como se encontrava Portugal. Com o início das revoltas nos territórios 

coloniais e as seguidas contestações do regime colonial português por parte dos 

africanos exilados, além das campanhas de panfletagem e a tentativa de inserção 

dos africanos, por meio do diálogo com o governo, o emprego de violência ganha 

corpo, tanto em Angola, como em outras localidades. Dessa forma, há 

convocações63 sumárias por parte do exército colonial português, não só para os 

                                            
63

 Entre os anos de 1961 a 1974, estima-se que mais de 100 mil portugueses (metropolitanos, 
colonos e colonizados) foram convocados para servir as fileiras do exército colonialista português. 
Enquanto que outros 100 mil compatriotas decidem desertar e fugir pedindo asilo principalmente em 
países europeus como Bélgica, Países Baixos, França e Alemanha. Reportagem do jornal Deutsche 
Welle, em 04 de abril de 2015. 
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metropolitanos, como também para os colonos e colonizados64, por exemplo, do 

arquipélago de Cabo Verde, para as expedições em Angola. O relato desse 

parágrafo do romance vai ao encontro da historiografia angolana da década de 

1960, como visto no início deste capítulo da presente obra. 

Com a situação de guerra, haveria mortes para todos os lados combatentes. 

A propaganda oficial salazarista utiliza isso para fomentar  a divulgação de mortes 

de portugueses por terroristas africanos, influenciando para pior a parte da 

população que possuísse relativa aversão aos negros africanos residentes no país 

europeu. Eles chegavam a modificar o número oficial de baixas, aumentando o 

número divulgado. Além desse ponto, o autor mostra a censura e a propaganda 

patriótica nos jornais lusitanos em várias passagens de seu texto. Neste trecho do 

romance, Pepetela quer mostrar como o poder e como o governo fascista utiliza o 

aparato midiático para promover as suas políticas. 

Nesse primeiro momento, vemos no romance as notícias da formação do 

MPLA e também críticas em relação a UPA. Mostrando as ações de Mário de 

Andrade e Viriato da Cruz65 que coordenaram, através do exterior, os ataques que o 

MPLA fez em Luanda contra as prisões colonialistas. No mais, quanto às críticas a 

UPA, elas vêm no sentido da concepção tribalista desse grupo em oposição ao 

caráter mestiço e intelectual que havia no primeiro movimento. 

 

No início de 1956 (ou talvez de 1953) apareceu um novo partido: o Partido 
da Luta Unida dos Africanos de Angola (PLUA), que reuniu os jovens 
marxistas do Partido Comunista Angolano, do qual parece ter  dependido, 
sendo por ele controlado. O Partido da Luta Unida teve uma curta existência 
enquanto organização autónoma, pois, em Dezembro de 1956, uniu-se a 
outras organizações clandestinas menos conhecidas, para formar o 
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Estes jovens 
intelectuais marxistas seguiam uma política de ataque frontal; em Dezembro 
de 1956, publicaram o seu primeiro manifesto a coberto do MPLA. A PIDE 
seguiu-lhes o rastro e Viriato Francisco Clemente da Cruz (secretário-geral 
do MPLA) fugiu para França, juntando-se a Mário de Andrade. Fora do 
alcance da polícia portuguesa, eles podiam expressar livremente as suas 
opiniões e criar, no exílio, um movimento anticolonialista (Movimento 

                                            
64

 A diferença entre colono e colonizado não é apenas sintática, o primeiro é o indivíduo favorecido 
pelas políticas coloniais, enquanto o último é a vítima desse sistema, geralmente o nativo. 
65

 Mário Pinto de Andrade (1928-1990) foi o primeiro presidente do MPLA (1959 a 1962) junto a sua 
fundação e depois secretário-geral entre os anos de 1962 a 1972. Em 1974, ele rompe com o 
movimento, por divergências com Agostinho Neto, e passa à condição de exilado primeiramente em 
Guiné-Bissau. 
Viriato Clemente da Cruz (1928-1973) participou do GRAE e, após rompimento com Holden Roberto, 
ajuda a fundar o MPLA, do qual se tornara secretário-geral. Também fez parte atuante da Frente 
Revolucionária Africana pela Independência Nacional dos Povos sob Domínio Português (FRAIN). 
Em 1963, também por divergências com Agostinho Neto, foi expulso do movimento. 
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Anticolonialista – MAC) em conjunto com representantes de alguns dos 
movimentos nacionalistas da Guiné portuguesa, de Cabo Verde, 
Moçambique e São Tomé. Em Angola, as células do MPLA ou proto-MPLA 
prosseguiam as suas atividades, sobretudo entre os assimilados, e 
infiltravam-se em certos círculos católicos mestiços, graças ao trabalho do 
irmão de Mário de Andrade, o reverendo Joaquim da Rocha Pinto de 
Andrade (PÉLLISIER, 2016, p. 237-238). 

 

Outro ponto interessante que irá mostrar as predileções do autor ocorre em 

relação às discussões sobre os protestos ocorridos, isso pode ser observado em um 

episódio da trama datado de 1º de maio de 1961. O MPLA era fruto das influências 

do incipiente Partido Comunista de Angola (PCA), fundado em 1955, receptáculo do 

Conselho de Angola e do Partido Comunista Português (PCP), de grande 

importância e articulação para a criação do “Conselho Angolano”.  O Conselho 

Angolano foi formado com o auxílio dos comunistas lusitanos através do Comitê 

Federal Angolano do PCP, Angola Negra e da Comissão de Luta das Juventudes 

contra o Imperialismo Colonial em Portugal (CLJ). 

Na narrativa, o debate se dava em torno das manifestações ocorridas em 

virtude dos trabalhadores. Havia personagens que afirmavam que a sua luta seria 

em Angola e não em Portugal, pois aquela data seria “problema dos brancos” – 

como afirma a personagem Laurindo. O suceder da discussão leva a reafirmação de 

que o fascismo e o colonialismo, por consequência de um capitalismo imperialista, 

possuíam desdobramentos em comum, mostrando que a luta deles, isto é, dos 

africanos, seria internacional. 

Nos debates em relação ao romance Mayombe muitas vezes é relacionado o 

lance do tribalismo na constituição dos grupos de libertação do país, como a FLNA 

e, em menor tom, a UNITA em contraste com o MPLA, de caráter mais cosmopolita 

e de visão “moderna”. Em cena de A Geração da Utopia, Pepetela reforça mais uma 

vez essa diferença de linha entre os partidos, destacando a influência comunista 

deste último. A personagem principal, ou seja, o jovem estudante angolano Aníbal, 

que mais tarde teria o cognome de guerra de Sábio, em diálogo com a também 

angolana descendente de portugueses Sara, afirma que: 

 

– Os comunistas são os únicos que têm uma organização eficaz. Dominam 
o movimento estudantil e podes ter a certeza que os estudantes não fazem 
nada sem o seu apoio ou pelo menos o seu aval. Até na Casa [do 
Estudante do Império]. Sem que a malta saiba, eles têm grande influência. 
Os movimentos anticoloniais que foram surgindo, mesmo que 
independentes, foram sempre mais ou menos camufladamente encorajados 
por eles (PEPETELA, 2013b, p. 57). 
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Seguindo o raciocínio, Pepetela parte de duas estratégias distintas tomadas 

entre os comunistas e os nacionalistas na luta pela independência: o primeiro grupo 

pensava a luta de dentro pra fora, ou seja, derrubar o regime português para 

alcançar a liberdade angolana, enquanto que o último, de forma mais radical, 

pensava na luta armada independente, ignorando os críticos da esquerda. Essa 

elucidação, por parte da personagem Aníbal, ilustra bem o antagonismo que havia 

entre os movimentos separatistas de Angola, assim como as jogadas, uma hora 

contra os tugas, outra contra seus “rivais” compatriotas. 

Em diálogo de Sara com outro jovem africano chamado Vítor (personagem 

coadjuvante relevante), ambos debatem as exacerbações que começam a aflorar 

pelo curso da guerra colonial, como o aumento do racismo já existente em Portugal, 

incentivado por um ufanismo. Mesmo que as personagens reconheçam que, de fato, 

o país europeu já seria uma sociedade plurirracial, devido a grande imigração, os 

não-brancos começavam a ser vistos como pessoas indesejáveis ao seio da 

comunidade local, segundo a posição do rapaz. Diante disso, a moça questiona se o 

nacionalismo seria algo ruim, já que viria a provocar racismos e xenofobia, resultado 

do “sintoma de uma etnografia do ‘contemporâneo’” – utilizando-se das palavras de 

Homi Bhabha (2013). 

Conforme Vítor, o nacionalismo para a África em geral e, em especial, para 

Angola seria positivo, valeria a pena lutar por uma bandeira angolana. Este é um 

pensamento visto em Fanon (1968) e também em Bhabha (2013), como 

representação cultural e não como uma visão que historiciza o evento, em que o 

nacionalismo seria o fator de agregação entre as populações, para a construção do 

país como um estágio intermediário no desenvolvimento político e econômico, para 

depois chegar a um desenvolvimento social e humano. Há uma relação dialética 

sobre os conceitos de nacionalismo e nação diante do sujeito africano em relação ao 

sujeito europeu. Assim, 

 

A nação preenche o vazio deixado pelo desenraizamento de comunidades e 
parentescos, transformando esta perda na linguagem da metáfora. A 
metáfora, como sugere a etimologia da palavra, transporta o significado de 
casa e de sentir-se em casa através da meia-passagem ou das estepes da 
Europa Central, através daquelas distâncias e diferenças culturais, que 
transpõem a comunidade imaginada do povo-nação (BHABHA, 2013, p. 
228). 
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Para o povo, neste caso representado pelo angolano, estar no meio da 

narrativa nacional seria a ultrapassagem do binarismo que há no conceito tradicional 

sobre o nacionalismo, pois: 

 

O presente da história do povo é, portanto, uma prática que destrói os 
princípios constantes da cultura nacional que tenta voltar a um passado 
nacional “verdadeiro”, frequentemente representado nas formas reificadas 
do realismo e do estereótipo. Tais conhecimentos pedagógicos e tais 
narrativas nacionais continuístas deixam escapar a “zona de instabilidade 
oculta” onde reside o povo (expressão de Fanon). É a partir dessa 
instabilidade de significação cultural que a cultura nacional vem a ser 
articulada como uma dialética de temporalidades diversas – moderna, 
colonial, pós-colonial, “nativa” – que não pode ser um conhecimento que se 
estabilize em sua enunciação: “ela é sempre contemporânea ao ato de 
recitação”. É o ato presente que, a cada vez que ocorre, toma posição na 
temporalidade efêmera que habita o espaço entre o “eu ouvi” e o “você 
ouvirá” (BHABHA, 2013, p.247). 

 

A influência de Frantz Fanon (1925-1961) na trajetória intelectual do autor 

chega a ser projetada no oitavo trecho do capítulo. Isso ocorre no diálogo entre Vítor 

e Elias (outra personagem angolana de destaque), quando começam a falar sobre 

os livros que estão dispostos na estante do quarto deste último, que era estudante 

de confissão e educação protestante. 

Vítor fica envergonhado por nunca ter ouvido falar sobre Fanon, porém o 

rapaz protestante o acalma, afirmando que não era muito conhecido, pois este tipo 

de literatura era proibido no país. Contudo, o rapaz salienta que, no futuro, Fanon 

iria dar o que falar. 

 

(...) 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. Como o filho que mata o pai, pelo menos em sonhos, para 
se tornar adulto (PEPETELA, 2013b, p. 96). 

 

A preocupação com as exacerbações do nacionalismo, por parte dos 

africanos, também é abordada pelo autor quando fala da problemática da questão 

da cor. No final do capítulo A casa, antes da fuga de Aníbal para o exílio na França, 

– nota-se a semelhança com o exílio do próprio Pepetela, para o mesmo país – fala 

sobre as considerações do Movimento (MPLA), ressaltando que a colaboração de 

todo angolano seria necessária e bem-vinda, independente da cor. 
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O segundo capítulo, intitulado de “A Chana” (1972) (savana), acontece no ano 

de 1972, no decurso da guerra de libertação, no próprio território angolano. É o 

trecho da obra que mais se assemelha com o romance Mayombe. Em entrevista a 

pós-graduandos do programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua 

Portuguesa, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, em 2010, 

o próprio Pepetela afirma que este capítulo possui pontos em comum na 

estruturação com o romance Mayombe. 

 

Até certo ponto, apesar de ser ficção, é uma ficção baseada em uma 
realidade que existiu. Os personagens não são reais, são fictícios. Muitos 
dos acontecimentos também são fictícios, mas há outros que são 
verdadeiros mesmo, que aconteceram realmente. Mas até certo ponto são 
construídos, sobretudo em Mayombe. E a Chana na 
Geração da Utopia. Fundamentalmente esses. Por exemplo, o Mayombe 
começa com uma cena de guerra autêntica. Autêntica mesmo, que eu via 
até como um filme. Nasce de um combate, com aquela pressão toda. Está 
quase a seguir a realidade no livro nessa coisa de combate. E depois os 
personagens começaram a autonomizar-se, e ação ficcional foi dominando 
a realidade. Mas o princípio é praticamente uma espécie de reportagem do 
que se passou. Com a retirada de um episódio que talvez tenha sido o mais 
interessante, que na realidade aconteceu e não pus no livro porque me 
parecia que ia desviar muito a coisa, que é a caçada de um elefante. Foi 
assim: um elefante significava trinta dias de comida (PEPETELA, 2010, p. 
8). 

 

Como já abordado anteriormente, este capítulo está muito atrelado às 

experiências do autor ao período de guerrilha na Frente Leste (fronteira com o 

Congo). Desta forma, as passagens de o Sábio se confundem com a de Sem Medo 

na floresta tropical de Mayombe e do próprio Pepetela. Assim como na narrativa do 

romance Mayombe, o que acontece em A Chana é o início do desmoronamento da 

utopia que havia sido planejada enquanto aqueles jovens estavam discutindo na 

Casa do Estudante do Império sobre as notícias chegadas da África ou dos exilados 

angolanos em outros países da Europa. 

Esse desmoronamento da utopia se deve por vários motivos, podendo ser 

visto tanto na historiografia, quanto nas passagens de A Geração da Utopia, no que 

tange à perda da confiança da guerrilha. Visto que o povo não possuía uma grande 

interação com os movimentos, para criar uma base nacional e popular, a população, 

em geral, permaneceu confinada em algumas áreas do país. Isso pode ser 

elucidado através da fala da personagem principal, refletindo sobre o andamento e o 

curso da guerra. 
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 – Quantos mortos nesta guerra? Quantos lares abandonados, quantos 
refugiados nos países vizinhos, quantas famílias separadas? Para quê? 
Quando penso nos sofrimentos somados de todos, nas esperanças 
individuais destroçadas, nos futuros estragados, no sangue, sinto raiva, 
raiva imponente, mas contra quê? Já nem é contra o inimigo, Cumpre o seu 
papel de colonizador. O colonialista é colonialista, acabou. Dele não há 
nada a esperar. Mas de nós? O povo esperava tudo de nós, prometemos-
lhe o paraíso na terra, a liberdade, a vida tranquila do amanhã. Falamos 
sempre no amanhã. Ontem era a noite escura do colonialismo, hoje é o 
sofrimento da guerra, mas amanhã será o paraíso. Um amanhã que nunca 
vem, um hoje eterno. Tão eterno que o povo esquece o passado e diz que 
ontem era melhor que hoje (PEPETELA, 2013b, p. 169). 

 

Calcula-se que a guerra fez com que 300 mil pessoas se refugiassem 

somente para as florestas e montanhas do Congo-Léopoldville (atual RDC). Quanto 

às mortes civis, estimam-se que 25 a 50 mil pessoas morreram de forma indireta 

pela guerra, principalmente através da fome, conforme Pélissier (2016). Somam-se a 

esses desastres humanitários as ações que os colonialistas portugueses tomavam 

em favor da população local, para colocá-los contra os movimentos de libertação, 

por exemplo, na reconstrução de casas àqueles civis angolanos que se rendessem 

ou não oferecessem resistência ao exército colonial português. Além de tudo, havia 

problemas internos na própria estrutura de guerrilha e política do Movimento e 

disputas entre facções. 

Célia Marinangelo (2009f) defende que neste capítulo do romance, o narrador 

convida aos leitores a refletirem sobre as condições que são encontradas em 

Angola, em meio ao processo de independência, como nos desvios originais dos 

movimentos libertadores, as questões étnico-raciais, regionais e, sobretudo, 

ideológicas, que cada vez mais se afastavam do ideal de uma consolidação 

nacional. 

Como afirma Mannheim (1976), se a utopia é um estado de espírito que não 

condiz com a realidade, comparamos a sua conceituação com o “romantismo” que 

havia no primeiro capítulo de A Geração da Utopia em relação a este de agora. Esse 

estado utópico começa a desaparecer em “A Chana”. 

Seguindo a estrutura do romance, os dois capítulos seguintes estão 

devidamente postos ao que podemos classificar ainda, indo ao encontro do 

sociólogo húngaro, como ideológicos – em contraposição aos anteriores, que seriam 

utópicos. Isso porque as ideias que as personagens possuíam, no início das 

atividades para a libertação de Angola, são situações transcendentes que não 

conseguem a realização de fato dos objetivos. 
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A posição das duas personagens principais, Aníbal e Sara, em oposição com 

outras de destaque, como Vítor, Elias e Malongo (postos como traidores sociais), 

ainda possuem as mesmas ideias e concepções e um maior amadurecimento. Por 

isso, há uma discordância ao rumo que o país tomou com o regime do MPLA e a 

guerra civil com a UNITA, entre a década de 1980 e o início da década de noventa. 

Percebe-se que também há uma crítica, por parte do autor, no que diz 

respeito à entrada de novos elementos, por exemplo, a explosão do apelo religioso 

com o advento das igrejas neopentecostais – a busca de uma utopia quiliasta66 – e a 

liberalização da economia. Este romance, publicado já nos anos 1990, é o que 

Lukács (2009) denomina, principalmente, a partir do segundo quarto da novela, de 

“a forma da virilidade madura”, imperfeito no seu viés objetivo e de resignação em 

sua experiência subjetiva. Além disso, podemos relacionar o sentimento que Aníbal 

desenvolve sobre o processo de desintegração das instituições e dos valores 

originais da nação angolana com a passagem da análise de Said a respeito dos 

escritos de Lukács sobre o romance. 

 

Assim, a forma do romance fornece uma resolução estética às dificuldades 
da modernidade, embora seja sempre evidente sua complexidade como 
forma, bem como sua desarmonia interna: afinal, o herói romanesco, diz 
Lukács, é um criminoso ou um louco, e, ainda que romancista se dedique à 
biografia como veículo para transmitir a vida do herói, ele não pode calar ou 
suavizar seu tumulto fundamental. E acrescenta: “A composição do 
romance é a fusão paradoxal de componentes heterogêneos e separados 
em um todo orgânico que depois é abolido vezes sem conta” (SAID, 2003, 
p. 215). 

 

Não cabe a presente obra se aprofundar nos capítulos finais “O Polvo” (Abril 

de 1982) e “O Templo” (A partir de julho de 1991), pois nos desviaríamos do foco 

principal que é o período da guerra de libertação angolana. Contudo, para concluir 

com a trajetória das duas principais personagens, há uma passagem que Ricoeur, 

através de Mannheim, consegue sintetizar o estado anímico dos dois atores mais 

                                            
66

 Karl Mannheim (1893-1947) nos sugere quatro tipos de mentalidades utópicas. A primeira forma é 
a utopia quiliástica, sendo a forma mais extremista de utopia – sua única característica é a 
“atualidade absoluta”. Está ligada a movimentos milenaristas e messiânicos. Quanto à segunda 
forma, isto é, a liberal-humanitária, está em oposição à primeira, pois está ligada ao “processo de vir 
a ser”, ou seja, ao futuro. A terceira forma de mentalidade utópica é sobre a ideia conservadora. 
Podemos, de forma resumida, entendê-la como uma contra-utopia, ou seja, a busca por um resgate 
anterior. Por fim, a última forma é a utopia socialista-comunista, semelhante à segunda, pois caminha 
em direção a um futuro remoto, mas difere da liberal, pois ela progride pela estrutura social e 
econômica, que é a sua “realidade absoluta”. Além disso, enquanto as ideias liberais e conservadoras 
possuem como força matriz o espírito, a socialista tem como combustível as questões materiais. 
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expressivos do romance e do próprio Pepetela em relação ao rumo de Angola, tal 

como pode ser observado abaixo: 

 

A ideia principal de Mannheim é que tal processo conduz a um declínio das 
utopias, e, portanto, ao progressivo desaparecimento de toda forma de não-
congruência com a realidade. A adaptação à realidade é sempre mais forte, 
e a adaptação mata a utopia. Essa situação é definitivamente a principal 
questão posta pelo texto de Mannheim (RICOEUR, 2015, p. 318). 

 

Isto é o que ocorre no romance, uma adaptação da realidade. De certa forma, 

a utopia desaparece, mas fica o aspecto ideológico, (pois este é o que mantém a 

ordem legitimando o seu pensamento, mesmo não sendo hegemônico) tanto de 

Pepetela, quanto de Aníbal. Em uma de suas últimas falas em seu diálogo com 

Orlando, namorado da filha de Sara e Malongo, este último afirma ao personagem 

principal que seria através de uma responsabilidade como intelectual, que o Sábio 

deveria desenvolver a sua ideia com aqueles que possuíam identificação. Aqui 

podemos verificar a fidelidade quanto às concepções do autor em relação ao mundo. 

Como afirma Mata (1993), as falas das personagens Sem Medo, em 

Mayombe, e de Aníbal, em A Geração da Utopia, estão implicadas como devir67 por 

Pepetela quanto aos propósitos “traídos” pela revolução. Se o romance é o mundo 

abandonado por Deus, as personagens de Pepetela disseminam a vontade que o 

autor sempre possuiu para com o país de forma dramática. Na totalidade do 

romance, a personagem épica jamais conseguiria realizar os feitos do indivíduo 

romanesco. Fizeram jus a sua consciência, em um primeiro momento libertar o país 

de Portugal, para depois lutar por um mundo mais digno e igual, conforme a sua 

fidelidade utópica. 

                                            
67

 Georg Lukács (1885-1971) afirma que, no romance, a questão da ética faz parte da obra de forma 
estrutural na composição. Dessa forma, o romance aparece em devir como um processo, afirma o 
filósofo. 



3 AS AVENTURAS DE NGUNGA: SONHO E APOCALIPSISMO 

 

A história real é, ao mesmo tempo, sempre mais e menos. Do ponto de vista 
ex post, é sempre diferente daquilo que somos capazes de imaginar. Por 
isso, existem utopias, e justamente por isso elas são condenadas ao 
equívoco. 
 

Reinhart Koselleck, Estratos do Tempo. 

 

O romance As aventuras de Ngunga, escrito em 1972 e publicado 

originalmente em Angola, pelo “Serviço de Cultura, Frente Leste”, em edição 

mimeografada, possui particularidades bem distintas em relação às demais obras 

publicadas por Pepetela. Este livro, mais que os demais títulos, objetivava servir 

como uma espécie de cartilha de caráter pedagógico (LAURITI, 2008) e de 

alfabetização ao povo angolano que estava em meio à guerra de libertação contra 

as forças colonialistas/fascistas portuguesas. 

A novela redigida por Pepetela nasceu a partir da ânsia dos povos angolanos 

conquistarem a sua liberdade – de forma geral as colônias luso-africanas foram às 

últimas a se libertarem politicamente de um país europeu. O caráter de cartilha está 

relacionado à trajetória e ao acúmulo que o autor obteve diante do período que 

estivera engajado ao movimento de libertação. Maria Sepúlveda Campos (2009g) 

afirma que além do autor já conhecer as engrenagens de funcionamento da luta 

anticolonial, ele teve a capacidade de constatar as peças que “emperravam” o bom 

funcionamento do processo revolucionário, dispondo sua apuração em relação a 

algumas faltas e também as possíveis soluções dos problemas através de sua 

narrativa. 

 

Ao lado da intenção pedagógica, característica da tradição oral que 
transparece na narrativa, sublinhamos ainda que o autor atribui à literatura 
uma função ética que busca interferir no mito da perfeição do universo 
tradicional africano (CAMPOS, 2009g, p. 230). 

 

Quanto ao contexto de elaboração sobre a trama de As aventuras de Ngunga, 

Pepetela aborda temas pertinentes relacionados a problemas internos da sociedade 

local, assim como em relação à importância do engajamento de toda a comunidade 

a favor da guerra anticolonial e contrária às insinuações e delírios colonialistas68 

                                            
68

 No período pós Segunda Guerra Mundial, Portugal ocupava uma posição não muito favorável entre 
as potências coloniais. Sobre a relação de Lisboa com as suas colônias, o país europeu cumpria a 
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portugueses. Assim, o autor irá debater sobre questões éticas, elencando as 

contradições existentes, além de assuntos chaves necessários para o progresso do 

país, por exemplo, a educação. 

Segundo Carmen Ribeiro Secco (2009h, p. 152), nesta obra pepeteliana “é 

tecida uma reflexão a respeito dos problemas enfrentados pelos guerrilheiros. 

Ngunga, por exemplo, é o singelo herói fundador de uma Angola libertária. Sua 

viagem representa a travessia de iniciação dos que lutaram pela Independência”. 

Esse posicionamento da crítica literária poderia ser visto como um complemento à 

descrição do parágrafo final do capítulo intitulado “Para terminar”: “Esta história de 

Ngunga foi-me contada por várias pessoas, nem sempre da mesma maneira. Tive 

de cortar algumas coisas que pensei não serem verdade ou com menos interesse.” 

(PEPETELA, 1988, p. 83). A narrativa desse romance vai além do significado que 

um herói pode representar à comunidade. A noção que o autor intenciona passar 

seria que a construção desse enredo estaria possibilitada graças à contribuição e à 

coleta do depoimento oral de muitos angolanos para a sua realização. Da mesma 

forma, a formação do miúdo paladino contou com um bocado da experiência e da 

memória coletiva de vários angolanos. 

Para tentarmos compreender a dimensão que representa a personagem 

principal desta obra, isto é, o menino Ngunga, há a necessidade de darmos ênfase 

aos componentes do mito e à questão da oralidade no enredo do romance. Diante 

desta perspectiva, há uma relação dialética entre os elementos mitológicos e da 

oralidade com a questão da construção de uma narrativa nacional ou mesmo 

continental (pan-africana), com projetos de elaboração de uma tradição angolana 

nos mais diversos sentidos. Podemos citar como exemplos a criação de uma 

literatura nacional e, de maneira genérica, a própria constituição de um estado 

moderno, que seria feita durante a ocupação estrangeira hostil, através da escrita. 

A colocação de elementos da tradição (oralidade) da cultura africana em 

narrativas escritas está presente no manejo dos romances locais, não só por parte 

de Pepetela, mas também dos demais escritores do continente. Seria interessante 

analisarmos outras novelas para podermos perceber o funcionamento desta 

                                                                                                                                        
condição de uma semi-metrópole, caso compararmos as suas relações com as das ditas verdadeiras 
potências (Reino Unido e França), com seus respectivos territórios ultramarinos, isso porque muitas 
relações para a exploração dos domínios lusitanos necessitavam significativamente de aprovação e 
capital estrangeiro. Além disso, Portugal só gozava de seus territórios na África nesse período graças 
aos interesses estadunidenses e a sua filiação na OTAN. 
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estrutura. No título Elizabeth Costello (2004), do laureado sul-africano J. M. Coetzee, 

mais especificadamente na Palestra 2, há um diálogo entre uma personagem 

australiana de nome homônimo ao da obra com o conferencista Emmanuel Egudu 

(um antigo affaire). Em certa altura do diálogo em relação à literatura, a personagem 

nigeriana afirma que: 

 

Nós, romancistas africanos, podemos incorporar essas qualidades em 
nossa escrita (e permitam que lhes relembre neste momento que a palavra 
novel [novela, romance], quando entrou para as línguas da Europa, tinha o 
mais vago dos sentidos: queria dizer uma forma de escrever que era sem 
forma, que não tinha regras, que ia inventando suas próprias regras à 
medida que avançava) – nós, romancistas africanos, podemos incorporar 
essa qualidades como ninguém, porque não perdemos contato com o 
corpo. O romance africano, o verdadeiro romance africano, é um romance 
oral. Na página, ele é inerte, apenas meio vivo; ele desperta quando a voz, 
vinda do fundo do corpo, inspira vida a suas palavras, as enuncia em voz 
alta (COETZEE, 2004, p. 52). 

 

Diante disso, ao relacionarmos As aventuras de Ngunga e o próprio menino 

com a fala de Ugudu, podemos afirmar que o poder, ou melhor, a inovação da 

tradição africana na narrativa literária está contida na oralidade. Ela simboliza a 

ascensão de uma (nova) diferente dimensão de narrar, preponderante na África e 

não na Europa, possibilitando fazer um maior sentido para o público destinado para 

o romance/cartilha citado.  

Elencada junto à oralidade nesse contexto, a questão da mitologia também 

possui papel importante, podemos afirmar que “caminham de mãos dadas”. Como 

realizado em obra posterior – mas que possui enredo semelhante e já foi debatida 

aqui –, vemos também em Mayombe a relação entre duas entidades míticas das 

culturas grega e ioruba – a relação entre Prometeu e Ogum com a personagem Sem 

Medo e a sua adjetivação. Essa relação entre o titã e o orixá permite observarmos a 

relação híbrida que há nessa nova narrativa africana mestiça, em que a figura 

helênica representa a cosmovisão linear do tempo (presente-futuro), enquanto a 

figura nagô está relacionada a uma cosmovisão cíclica (presente-passado). 

Diante dessa condição, o crítico literário Benjamin Abdala irá afirmar que há 

uma reconfiguração “conforme o movimento dialético espiral” quanto à forma do mito 

e a sua historicidade. Dessa forma, 

 

Por ser o mito uma expressão da vontade renovada de uma nova história, 
ele não apenas registra grandes histórias arquetípicas do passado, mas, 
sobretudo, materializa nossos impulsos em forma de narrativa. O mito é 
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manifestação, assim, de um continuum que envolve historicidade e 
psiquismo humano (ABDALA, 2009i, p. 172). 

 

Assim sendo, a literatura angolense, vista em Pepetela como projeto de 

edificação da nação, está baseada em uma narrativa utópica, ou seja, direcionada 

para o futuro, como uma alternativa ao presente colonial, no qual se encontram os 

povos angolanos. Entretanto, essa obra possui uma construção da sua narrativa 

ligada com o passado, pois o mito emana de um tempo pretérito ou que muitas 

vezes é posto como atemporal. 

Podemos observar em Tempo e Narrativa (2010), de Paul Ricoeur, que o 

passado e o futuro são projetados através do presente. Entretanto, a visão sobre o 

horizonte do passado pode ser mais vasta que a do futuro. Novamente, em 

Elizabeth Costello (2004) há um diálogo entre as duas personagens palestrantes, 

onde o nigeriano afirma que o passado pode ser tanto história, quanto ficção. Em 

outras palavras, ambos são relatos e apesar de que no futuro exista algo 

“miraculoso”, no tempo pretérito não há o futuro, isto é, há a possibilidade de poder 

fazer inúmeras “ficções individuais, ficções criadas por seres humanos individuais, 

tão bem entrelaçadas umas nas outras a ponto de nos dar o que parece ser um 

passado comum, uma história coletiva” (COETZEE, 2004, p. 45). O futuro não nos 

disponibiliza esta capacidade, pois não existe uma memória coletiva à frente, sendo 

mais esquemático do que dinâmico, como o tempo pretérito. 

A defesa que Coetzee faz em relação ao passado na construção das 

narrativas é muito interessante e fundamental para o modelo histórico-literário áfrico 

em décadas passadas. Contudo, isso não significa que não haveria importância do 

futuro para a literatura africana, pelo contrário. 

O interesse na publicação de novelas como Mayombe e As aventuras de 

Ngunga, por parte de Pepetela, possuía como objetivo principal a construção de um 

futuro baseado em uma utopia, no sentido de uma ética, para a nação de Angola. Se 

verificarmos a totalidade das obras pepetelianas do período da guerra de libertação, 

a investigação e, por consequência, o uso da história aliada ao emprego de mitos e 

de mitologias em seus romances, foi uma estratégia de proposta de modelo da 

formação de uma consciência nacional e estabelecimento cultural e político, por 

parte do autor, conforme mostra Inocência Mata (2009e). 

Na estrutura do romance pepeteliano, a história e o mito encaminham ao 

período colonial, formando um “material épico” em sua narrativa. Desta maneira, o 
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futuro estaria ligado a uma condição pós-colonial, enquanto haveria um presente 

desestabilizador. Já o passado poderia ser condicionado como atemporal, pois 

remetia a um período positivo, enquanto que o futuro traria novos elementos, para a 

construção da nova nação. Cabe ressaltar que estes elementos estariam ligados a 

uma nova ética, moral e valoração de elementos antes discriminados, como a figura 

e importância da mulher, bem como da educação formal. 

Essa relação paradoxal, encontrada em Pepetela, entre o passado e futuro 

estabelece uma ideia de um novo projeto de nação, buscando elementos ideológicos 

diferentes do padrão e estabelecendo novos fundamentos de caráter utópicos, até 

então, para o estabelecimento de uma sociedade igualitária e com justiça social. 

Fazendo com que a obra As aventuras de Ngunga fosse parte da inauguração de 

um processo de descentralização sobre o discurso nacional, realizado através da 

literatura e em oposição à história oficial. 

Indo além, para uma melhor exemplificação da relação dialética entre o 

passado e o futuro na construção da narrativa de Pepetela, pode-se compará-la com 

a relação do afrofuturismo estadunidense na literatura e história, através da 

observação de Hayden White (2010). A compreensão desse movimento ocorrido na 

América do Norte estaria na condição de um fenômeno que consistiria em uma 

apropriação e controle sobre o futuro dos afro-estadunidenses pelos próprios negros 

por um lado, ao mesmo tempo em que, do outro, haveria uma recuperação da 

história dos mesmos, quanto à formação identitária e política deles, em um país que 

sempre possuiu turbulências nas relações étnicas sobre a hegemonia WASP69 e 

teutônica. Seu projeto seria uma coordenação do sentido  do passado e do futuro, 

para uma noção de história e identidade social. 

 

Recuerden que la historiografia occidental no descendió diretamente de su 
protótipo clásico antiguo sino que atravesó el alambique del futurismo 
(milenarismo, apocalipsismo) medieval Cristiano y, luego, del entusiasta 
futurismo protestante. Siempre há tenido uma propensió a la especulación 
acerca del futuro, una tendencia que se traduce en lo que Reinhart 
Koselleck llama un “horizonte de expectativas” que autorizava estúdios del 
pasado em el interés de no tanto predecir el futuro sino, más bien, de 
buscar tener una influencia em su figura, forma o contenido (WHITE, 2010b, 
p. 180, 181).

70
 

                                            
69

 Acrônimo em inglês para White, Anglo-Saxon and Protestant (branco, anglo-saxão e protestante), 
muito utilizado para se referir ao grupo de maior influência e poder, principalmente, aos de origem 
inglesa e protestante e descendente dos estadunidenses revolucionários de 1776. 
70

 Lembrem que a historiografia ocidental não é descendente direta de seu protótipo clássico antigo, 
mas que atravessou o filtro do futurismo (milenarismo, apocalipsismo) medieval cristão e do 
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As obras escritas por Pepetela, no contexto da guerra anticolonial, podem 

possuir um objetivo na construção da memória e da identidade angolana na história 

e na literatura. O crítico literário Lourenço do Rosário afirma que Pepetela seria o 

Homero angolano, pois “mais do que comprometido com o seu ideal, Pepetela é um 

obcecado por uma determinada cosmologia” (2009l, p. 227). Dessa forma, As 

Aventuras de Ngunga representam um gigantesco universo de relações políticas, 

culturais, históricas e literárias. Além disso, a obra possui como seu maior objetivo 

poder dar uma maior coesão dentro do movimento do MPLA, com ênfase nos 

grupos guerrilheiros e, ao mesmo tempo, tornar consciente a população civil da 

importância que a luta, no geral, possuiria para a consolidação do maior projeto que 

Angola já tivera desde o domínio português – a criação de um Estado nacional.  

  

3.1 Um romance mestiço 

 

O romance As aventuras de Ngunga pode ser considerado mestiço na sua 

essência, pois ele é fruto de uma concepção de mundo pós-colonial71 e de seu 

                                                                                                                                        
entusiasmo do futurismo protestante. Sempre houve uma propensão à especulação sobre o futuro, 
uma tendência que se traduz no que Reinhart Koselleck chama de um “horizonte de expectativas” 
que autoriza estudos do passado no interesse de não tanto prever o futuro então, bem mais, em 
buscar possuir uma influência na sua figura, forma ou conteúdo. 
71

 Quanto ao conceito de pós-colonialismo, o intelectual Stuart Hall (1932-2014) traz um riquíssimo, 
polêmico e infindável (por enquanto) debate sobre esse tema. Não cabe aqui entrar sobre todas as 
teses expostas pelo estudioso, mas elucidar aquela que mais se assenta ao sentido que este 
presente trabalho sobre a história e literatura angolana quer passar. 
Na obra de Hall, observa-se que a posição da antropóloga Ellah Shohat afirma que o termo é 
ambivalente, pois ele encobre as diferenças entre o colonizador e o colonizado quanto ao 
colonialismo e mais, juntamente com Anne McClintock, – “o conceito é utilizado para marcar o 
fechamento final de um período histórico, como se o colonialismo e seus efeitos estivessem 
definitivamente terminados” (HALL, 2011, p. 96). Segundo a antropóloga iraquiana, apesar de o 
prefixo “pós” sugerir o fechamento de um determinado período, para este conceito não pode ser 
enquadrado esse sentido, isso porque não há um esclarecimento suficiente se esta periodização 
seria cronológica ou epistemológica, não existe clareza se a proposta é de uma ruptura paradigmática 
ou se seria mais uma nova inserção da periodização da história. 
Neste caso específico, o termo conceitual é utilizado mais em relação a uma ruptura da episteme 
ocidental do que em relação à periodização dos eventos emancipatórios ocorridos na África após o 
término da Segunda Guerra Mundial, pois os debates teóricos, políticos e o surgimento de novas 
propostas epistemológicas se dão em torno do imperialismo e do colonialismo como uma maneira de 
enfrentá-los. Ao mesmo tempo em que após o fim do domínio político formal das potências europeias 
de Portugal e Espanha não significa que o colonialismo tenha desaparecido e inaugurado uma nova 
política econômica aos novos Estados africanos, pois o neocolonialismo continuou e continua em 
prática na África. 
Esse ponto é gerado pensando a trajetória de Pepetela e o seu envolvimento com as ideias e a luta 
pela independência de Angola, digamos no seu contato com a Casa dos Estudantes do Império em 
1958, passando pelo seu engajamento no exílio, aproximadamente pelo ano de 1963 até o começo 
de sua atuação na Frente Leste, em 1972. 
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deslocamento. Essa característica de hibridez, em grande parte, vem da essência de 

seu autor, ao nascer no mundo negro-africano de Angola, possuir pais de origem 

lusitana e residir em Portugal, para se dedicar ao ensino superior e, por fim, concluir 

a sua graduação e fazer parte da resistência exilada na brava e vitoriosa Argélia 

árabe-africana. Vale ressaltar que a biografia de Pepetela já foi abordada no capítulo 

II. Além disso, por si só essa trajetória já nos fala muito sobre a abertura do escritor 

quanto às relações e concepções culturalistas72 em seus trabalhos e discursos em 

oposição a uma visão fechada, fundamentalista e etnocêntrica. 

A fim de nos situarmos no debate, relembramos que o romance foi utilizado 

como um instrumento de discurso político externo e moral pelo imperialismo 

(principalmente britânico), nos séculos XIX e XX. Se por um lado, havia uma 

finalidade imperialista por parte da publicação de novelas pelos europeus e 

estadunidenses, como nos mostra Edward Said (2011), por outro lado, o gênero 

literário romanesco também foi apropriado pelo discurso nacional, popular e interno 

por alguns autores, entre eles, o próprio Pepetela, como defende Antonio Gramsci. 

Em sua obra Literatura e vida nacional (1968), o italiano relaciona questões entre o 

papel dos autores e dos leitores, bem como das obras literárias e o seu potencial 

efeito na sociedade, algo que se encaixa com as questões, anseios e ambições de 

Pestana com o seu romance/cartilha. 

Gramsci afirma que, em algumas línguas, como na alemã, as palavras 

nacional e popular são sinônimas. Enquanto que para os idiomas eslavos, essas 

palavras podem chegar a possuir um significado até mais estrito, como o de “raça”. 

Todavia, para outras línguas, por exemplo, nas românicas, não há tamanha 

                                                                                                                                        
A ideia conceitual em relação ao termo “pós-colonialismo” pode ser encontrada através do 
pensamento de Ana Mafalda Leite, por meio da concepção anglo-saxônica sobre o sentido desta 
teoria ou mesmo epistemologia: “o termo pós-colonialismo pode entender-se como incluindo todas as 
estratégias discursivas e performativas (criativas, críticas e teóricas) que frustram a visão colonial, 
incluindo, obviamente, a época colonial; o termo é passível de englobar além dos escritores 
provenientes das ex-colônias da Europa, o conjunto de práticas discursivas, em que predomina a 
resistência às ideologias colonialistas, implicando um alargamento do corpus, capaz de incluir outra 
textualidade que não apenas das literaturas emergentes, como o caso de textos literários da ex-
metrópole, reveladores de sentidos críticos sobre o colonialismo” (LEITE, 2013, p. 11). Ademais, 
seguindo a esteira da crítica literária portuguesa e partindo para a indagação de Shohat e o seu 
aporismo em relação ao prefixo “pós”, o conceito está mais relacionado a um sentido epistêmico, pois 
este tem como objetivo uma reinterpretação do discurso colonial, em um primeiro momento, para 
depois haver uma ruptura e partir para um “novo alternativo”. 
72

 Neste caso, se opta pela utilização do termo culturalista (culturalismo) em substituição ao já 
consagrado conceito de multiculturalismo (multicultural) feito pelo sociólogo Zygmunt Bauman (1925-
2017), pois entende-se que este último transmite uma ideia de tolerância entre as relações étnico-
culturais nos relacionamentos intercomunitários, ao passo que a nossa intenção é de evidenciar a 
harmonia ou a tentativa da mesma em Angola. 
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sincronia. O máximo que há nos idiomas neolatinos seria a construção de uma 

referência para um significado mais próximo em relação ao sentido de uma 

soberania nacional, atrelando ao popular, como estaria acontecendo na língua 

francesa. 

Diante da comparação dos significados etimológicos entre os três principais 

grupos linguísticos europeus, Gramsci irá fazer uma crítica em relação a sua língua 

vernácula. Podemos colocar o português junto ao italiano na reprovação do 

pensador sardo, já que, segundo o mesmo, não havia uma aproximação entre o 

sentido dessas duas palavras/conceitos, ou seja, o popular não estaria elencado ao 

nacional. Além disso, se formos pensar somente em Angola, o desafio seria maior 

do que na Itália ou em Portugal, pois a língua lusitana se quer era a principal no 

cotidiano angolense. Até por isso havia um projeto que o romance As Aventuras de 

Ngunga fosse editado em umbundu73, em conjunto com a edição em português 

angolano. 

 

Na Itália, o termo “nacional” tem um significado muito restrito 
ideologicamente e, de qualquer modo, não coincide com “popular”, já que os 
intelectuais estão afastados do povo, isto é, da “nação”, estando ligados, ao 
contrário, a uma tradição de casta, que jamais foi quebrada por um forte 
movimento político popular ou nacional vindo de baixo: a tradição “livresca” 
e abstrata, e o intelectual moderno típico sentem-se mais ligado a Annibal 
Caro ou Ippolito Pindemonte do que a um camponês pugliese ou siciliano. O 
termo “nacional” de uso corrente está ligado, na Itália, à tradição intelectual 
e livresca: daí a facilidade tola (e no fundo, perigosa) de chamar de 
“antinacional” qualquer pessoa que não tenha esta concepção arqueológica 
e larvar dos interesses do país (GRAMSCI, 1968, p. 105, 106). 

 

Essa citação acima elenca muito bem a finalidade do projeto de Pepetela com 

As Aventuras de Ngunga. Tudo o que estava atrelado ao sentido de nacional estaria 

relacionado com a metrópole europeia, não existia o africano, muito menos o 

angolano; havia somente o português que era branco e de matriz greco-romana e 

judaico-cristã. O que o autor e, por seguinte, o romance em questão propõem de 

                                            
73

 Umbundu ou m’bundu, ou seja, a língua nacional de Angola é um idioma do tronco linguístico 
bantu, sendo falada por aproximadamente quatro milhões de pessoas no país. Há dois grandes 
grupos étnicos que se utilizam deste idioma: os ovimbundos e aqueles ovimbundizados que se 
localizam na região litorânea ao sul dos ambundos (encontramos nessa região a capital Luanda), ao 
sul os hereros e nhanecas-humbes, entre o sul e o leste, os ganguelas, e a leste os lundas-quiocos; 
totalizando quase 40% da população deste país, sendo atualmente o segundo idioma mais falado 
(atrás do português), com mais de 20% de seus habitantes, incluindo até mesmo a capital, segundo 
pesquisa do Instituto Nacional de Estatística de Angola, em 2014. Suas principais cidades são 
Benguela, na província homônima, e Sumbe (antiga Novo Redondo), província de Kwanza-Sul, e no 
interior, as urbanidades de Kuito (antigamente Silva Porto), na província de Bié, e Huambo (Nova 
Lisboa), na província homônima. 
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inédito (ou quase) seria a criação de uma história e literatura de Angola criada pelos 

angolanos, utilizando-se do popular, para construir os alicerces do nacional. Isso se 

daria a partir dos, já citados, elementos da tradição oral nas construções das 

narrativas (sejam mitológicas ou não), que sempre foram passadas de geração para 

geração – esse afastamento com uma visão de mundo positivista seria um primeiro 

maior rompimento com Portugal e o colonialismo. Entretanto, considera-se a 

utilização dessas estratégias por parte de Pepetela uma cisão, em partes, pois, o 

gênero do romance e a difusão através da escrita (uso do alfabeto latino e da língua 

portuguesa) ainda estavam sendo empregados na cultura formal de Angola. A outra 

parte do desafio seria agregar esses elementos exóticos aos endógenos em relação 

à formação de uma nação criada a partir do poder popular em contraposição a uma 

elite (burocrata e letrada) nacional. 

Esse desafio em tornar correspondentes os aspectos populares e o 

significado nacional para a construção de uma sociedade cabe aos intelectuais 

orgânicos nativos ao (tentarem) executar o lance, pois estes ocupam significativa 

importância para edificação do país. Pepetela mostra esse engajamento como um 

intelectual preocupado com o futuro de sua pátria e de sua sociedade, tanto que até 

mesmo em suas obras relacionadas ao tema da independência aparecem 

personagens com tais características, que debatem a importância desse agente na 

guerra, por exemplo, ao lado do guerrilheiro, dos políticos e dos chefes rurais. 

Nesse caso, a mestiçagem do romance em si passa muito por parte do 

intento do intelectual, ou seja, do autor como desafio em adaptá-lo ao contexto local. 

Em Elizabeth Costello (2004), há uma problematização sobre a difusão do gênero 

literário romanesco na África. Uma personagem afirma que apesar de muitas coisas 

terem surgido na África – inclusive a humanidade – o alfabeto não era uma criação 

africana, foram trazidos através dos árabes e dos povos europeus romanizados, por 

isso “escrever seria algo recente para as culturas africanas”, a fala possuía uma 

dimensão extremamente maior que a escrita, já que este ato era recente. Além 

disso, “ler não é uma recreação tipicamente africana. [...] Ler sempre nos pareceu, a 

nós, africanos, um negócio estranhamente solitário” (COETEZEE, 2004, p. 47). 

Por isso que As Aventuras de Ngunga haveria de ter forma de cartilha. Não 

pensamos pelo lado pejorativo, como que os angolanos fossem como crianças que 

deveriam ser educadas e alfabetizadas como se estivessem nas séries iniciais. O 

desafio, em questão, seria conseguir adaptar um hábito que não pertenceria à 
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cultura africana ao sul do Sahel. Esse problema deveria ser enfrentado pelo 

intelectual, pois Angola se encontrava dividida nos mais diversos sentidos e em 

certo ponto com distinções significantes, se compararmos com outras regiões 

africanas que também sofreram com o colonialismo europeu. 

Avançando e indo além do problema da leitura e da alfabetização, resta 

responder qual caminho e quais estratégias deveriam ser traçadas para adicionar os 

componentes da modernidade para a emancipação total da sociedade angolana? 

Quem tomaria a frente desse encargo? Haviam os grupos dos assimilados, dos 

nativos, dos mestiços, da minoria branca progressista e dos socialistas. Além disso, 

havia a falta de líderes negros, para a direção dos movimentos nacionalistas, já que 

uma elite urbana era incipiente. Segundo Pélissier, “os líderes tradicionais não 

estavam intelectualmente preparados para dirigir mais do que uma revolta tribal” 

(2015, p. 234). Diante desse contexto e das perguntas feitas, podemos ver que a 

intelligentsia possuía um papel potencial na intermediação entre os líderes políticos 

nacionalistas com as comunidades, até mesmo na ajuda para criar novos líderes. 

O mais interessante é que o primeiro romance de Pepetela tem uma proposta 

bem definida quanto ao lugar que a intelligentsia e o autor devem ocupar na 

literatura angolana. Na sua crítica à literatura italiana, Gramsci faz belos elogios aos 

romances estadunidense, francês e alemão, mesmo estes possuindo aspectos 

nacionais diferentes, havia uma coisa em comum entre ambos – um sentimento 

nacionalista não retórico, mas implicado na narrativa – isso pode ser visto na 

trajetória do pequenino Ngunga. Percebe-se parte desse sentimento que está 

implícito na narrativa do romance no combate diante do inimigo comum a todos os 

angolanos – o Estado fascista português. Este ponto seria capaz de unir todos 

aqueles de Angola, independente de etnia, gênero, crença ou desvios – assim 

transmite a intenção do autor. 

Uma técnica utilizada no romance As Aventuras de Ngunga remete a um 

artifício empregado pelos romancistas anglo-saxões, no que diz respeito à 

colaboração individual do herói. Desta forma, usa-se de certo psiquismo para 

prender o leitor trama. É o que faz Ngunga em sua saga em busca da libertação e 

do senso de justiça pelos kimbos74 do país. O exemplo mais notório dessa técnica é 

                                            
74

 Povoado. 
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bem descrito na comparação que Gramsci faz entre as duas personagens mais 

conhecidas de Miguel de Cervantes: 

 

O mais notável, todavia, é que – ao lado de Dom Quixote – existe Sancho 
Pança que não quer “aventura”, mas uma vida segura; e é também notável 
que a maioria dos homens atormenta-se precisamente com a obsessão da 
não “previsibilidade do amanhã”, com a precariedade da própria vida 
cotidiana, isto é, com um excesso de “aventuras” possíveis (GRAMSCI, 
1968, p. 122). 

 

Se compararmos as estruturas, há certa semelhança, ao mesmo tempo em 

que também possuem uma diferença crucial entre o que o intelectual italiano 

disserta sobre o romance de folhetim – muitíssimo popular há algumas décadas, 

publicado pelos periódicos – com As Aventuras de Ngunga. O que haveria em 

comum seria o seu direcionamento ao popular, isto é, a finalidade de fácil acesso. 

Vale ressaltar o modo de divulgação das obras, um era impresso nas páginas dos 

jornais e o outro mimeografado, ou seja, o raio de ação da publicação seria mais 

importante que a estética. No entanto, o enredo até poderia ter alguma semelhança, 

mas as características das personagens seriam diferentes. Na novela de Pepetela, 

as personagens não seriam pessoas bem sucedidas materialmente, pois aquelas 

que ostentavam tamanho sucesso seriam os tugas ou colaboracionistas – atores 

menos relevantes. O objetivo não seria projetar o leitor a essa condição de 

materialidade, mas a uma condição idealista, o herói e aqueles por quem ele 

possuía um bom relacionamento eram dotados de uma riqueza ética e moral (apesar 

de também mostrarem suas falhas, ou seja, a sua condição humana). 

É necessário focarmos em Gramsci a respeito da abordagem sobre Pepetela 

e a personagem Ngunga. Através do italiano, conseguimos captar a síntese do que 

representa o projeto literário e histórico maior iniciado com o romance As Aventuras 

de Ngunga. Em um trecho do filósofo é possível observar o sentido da síntese de 

projeto ideológico75 procurado pelo angolano através da literatura: 

 

Os “heróis" da literatura popular. Uma das atitudes mais características do 
público popular diante de sua literatura reside em que não importa o nome e 
a personalidade do autor, mas sim a pessoa do protagonista. Os heróis da 
literatura popular, quando entram na esfera da vida intelectual popular, 
destacam-se de sua origem “literária” e adquirem a validade do personagem 
histórico. [...] Não se deve entender “personagem histórico” em sentido 
literal [...] (GRAMSCI, 1968, p. 131). 

                                            
75

 Aqui se entende pelo sentido manheimniano e não althusseriano de ideologia. 
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Além disso, podemos ver a essência híbrida na construção do romance, pois 

este é fruto de uma trajetória cheia de redes entre intelectuais e a própria 

experiência do autor e dos leitores em seus mundos, como é visível no trecho a 

seguir: 

 

Verifica-se, assim, a ocorrência de contaminações entre romances diversos, 
visto que os personagens se assemelham: o narrador popular une em um 
só herói as aventuras de vários heróis e está convencido de que é preciso 
fazer isto para ser “inteligente” (GRAMSCI, 1968, p. 132). 

 

Todavia, ainda que haja um acerto por parte do autor no enfoque ao herói, 

bem como no caráter popular do romance, há uma lacuna que é muito importante 

ressaltar: a questão da língua. Encerrando a comparação de Angola com o contexto 

de Gramsci, a Itália se encontrava povoada por alguns grupos étnicos e seus vários 

subgrupos, possuindo então línguas regionais utilizadas no dia a dia para 

comunicação, assim como o caso do país africano. 

Ao mesmo tempo em que não havia uma historicidade na língua italiana 

(variante toscana), podemos afirmar que com o português em Angola também não 

existia. Este fato impossibilitava uma maior sintonia com o público destinado, 

prejudicando o entendimento do que representaria a angolanidade através desse 

importante elemento. Ainda no terceiro quartel do século XX, a língua portucalense 

não estava inserida no cotidiano de Angola, além de não exprimir um sentido de 

territorialidade. 

O idioma lusitano não passava de uma língua franca, enquanto que tudo o 

que estivesse ligado à psique e ao sentimento estavam atrelados às línguas nativas, 

pois o português – “uma oralidade trabalhada artisticamente”, citando Benjamin 

Abdala (2007, p. 39) - era pensado, por exemplo, em quimbundu. Isso impossibilitou 

ao autor uma maior identificação do herói angolano com as comunidades locais. 

Caso a obra As Aventuras de Ngunga fosse traduzida para a língua banta, como era 

a intenção original, os desdobramentos possivelmente seriam outros, com outras 

potencialidades. Contudo, nem por isso a proposta fora de toda errada, pois 

podemos perceber uma tentativa de aproximação com o público através da 

oralidade, na textualidade desta narrativa Em relação aos discursos sobre 

territorialidade, Maria Mafalda Leite (2013) possui interessantes reflexões a respeito 
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das disputas pelos espaços/lugares dos projetos literários e da história pelas 

narrativas europeias e pós-coloniais africanas no espaço africano. De certa forma, 

As Aventuras de Ngunga servem de contrapeso àquela produção intelectual 

existente no controle territorial e no domínio político e militar português anterior a 

eclosão das rebeliões de 1961. 

Isso porque, entre os dois projetos de narrativa, não haveria a possibilidade 

da existência de vácuo entre os antagônicos modelos de discurso sobre o território 

de Angola. Na estratégia pós-colonial utilizada no romance de Pepetela, em alguns 

momentos foi recuperada a brutalidade como os portugueses agiam através de 

assassinatos, sequestros de civis, bem como a prisão e a tortura de guerrilheiros 

que eram tratados como terroristas. Nesse caso, a narrativa do autor deixava 

explícito o abuso cometido pelos colonialistas, a fim de deixar latente na memória do 

leitor como às práticas dos colonialistas foram traumáticas na região. Esta é uma 

estratégia bem distinta da utilizada na narrativa empregada pelos europeus. 

Nessa literatura pós-colonial é possível perceber a relação paradoxal entre o 

local com o (pretendido) global. A relação entre os discursos africanos e europeus 

imperialistas passa pela questão da geografia, tanto em formas textuais, como nos 

locais de produção. A hipervalorização da metanarrativa portuguesa, no espaço 

africano, pelas potências e pelos organismos supranacionais mostra claramente 

quem detém o poder (modelo) de produção cultural, e, consequentemente, os 

valores colonialistas maniqueístas do que é certo e positivo e o que é errado e 

negativo. Entretanto, o romance publicado por Pepetela claramente possui o 

potencial de ser universal, pois não deixa de ser uma forma de luta e resistência, 

ações que estão presentes em todos os lugares onde há opressão. 

 

Nesta perspectiva, discutir o cânone significa questionar um sistema de 
valores instituído por grupos detentores de poder cultural, que legitimaram 
um repertório, com um discurso, por vezes, classificado de globalizante; 
esta questão prende-se com a exclusão de uma produção literária vigorosa, 
oriunda de grupos minoritários, nos centros hegemônicos, e da “des ou in 
classificação” de uma crescente e significativa, produção literária, oriunda 
dos países que passaram por colonização recente (LEITE, 2013, p. 25). 

 

A narrativa de Ngunga pode ser considerada, em certo ponto, um texto 

primordial e fundacional – se abordarmos a história da literatura – em relação ao que 

podemos considerar como “literatura nacional” de Angola. De certa maneira, o 

romance serviria (ou pelo menos pretendia servir) de base para a formação e 
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reprodução de uma ordem política e ética sobre os ideais nacionais ansiados pela 

intelectualidade. 

Maria Mafalda Leite (2013) afirma que, nos dias atuais, há a questão do 

problema ideológico quanto à utilização dessas obras como manuais ou livros 

escolares na condição de cânones da produção africana de fala. Essa questão seria 

uma problematização muito extensa para debatermos na presente argumentação, 

porém pode-se fazer uma ressalva ao caráter deste primeiro romance de Pepetela – 

o aspecto humanístico que transcende as postulações ideológicas. 

O romance As Aventuras de Ngunga, antes de tudo, se importa mais com a 

valorização do ser humano como um todo diante das explorações ou julgamentos 

que havia de um indivíduo aos demais homens e mulheres de etnias, nacionalidade, 

gênero e idades diferentes. Isso transpassa quaisquer posições “ideológicas”, para 

ser considerado um cânone da história e da literatura pós-colonial de Angola, 

mesmo no caso desse romance ter sido produzido para fins políticos. Até porque a 

própria narrativa não foi produzida em defesa do partido/movimento, mas por 

questões morais, na defesa dos povos de Angola que eram oprimidos pela ganância 

imperialista. 

A mestiçagem do romance de Pepetela está nas relações entre os problemas 

entre o que é europeu, o que é africano e o que é bom para com Angola, seja nos 

conflitos entre as personagens, seja na narrativa e nas estratégias utilizadas no 

discurso. É através do confronto do contraditório que nasce o novo, que por sua vez 

resulta do hibridismo que, por fim, representa o conteúdo nacional. 

Para finalizar, elucidaremos um debate entre a relação do leitor com o autor e 

sua suposta morte76, com a forma híbrida, pois envolve o ato da tradução, isto é, do 

africano compreender o texto. 

 

                                            
76

 Em debate provido por Antoine Compagnon (1950) sobre o autor, há um segmento que define a 
sua morte (enfraquecimento do seu papel na obra), para um surgimento maior da polissemia do texto, 
além de uma promoção do leitor e a liberdade de comentário que antes não havia, através de uma 
reflexão maior sobre o mundo e a natureza em sua volta, nas relações de intensão e interpretação. É 
interessante citarmos a discussão entre Marcel Proust e Gustave Lanson trazido pelo historiador 
belga. O escritor defendia a tese de que era impossível atingir em sua plenitude o livro, o que 
acontecia era a reação do “espírito” com a obra e, por fim, a sua mistura, pois no ato de ler o cenário, 
as impressões acompanhavam a leitura. Com isso, o autor possuía pouco controle sobre o ato e a 
impressão do leitor, sendo que o objetivo maior era a compreensão de si através da obra literária. 
Aqui, podemos fazer uma associação com o significado que Ngunga tinha para com o objetivo 
principal de Pepetela, atingir o espírito daqueles que compartilhavam o mito do menino, difundido por 
várias instâncias de Angola. 
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No entanto, a diferença que o registo do texto africano arrasta consigo 
passa por essa relação autor/leitor; a prática de leitura, no ocidente, da 
textualidade africana de língua portuguesa, dialoga a partir de dois lugares 
diferentes, o lugar da enunciação cultural/nacional de quem escreve, e o 
ligar daquele que lê. A construção do sentido assemelha-se porventura a 
um ato de tradução; é como que interrompida por um descontínuo, o texto, 
legível e estrangeiro, ao mesmo tempo, criando distância e indecidibilidade 
entre os dois polos (LEITE, 2013, p. 37, 38). 

 

O que a obra As aventuras de Ngunga representa para a guerra de libertação 

de Angola é um novo estágio, uma nova arma para os angolanos se libertarem do 

jugo português, pois o romance possibilitou o início de uma nova concepção, ou 

talvez, cosmovisão sobre o mundo e sobre a guerra, através desse novo elemento 

de origem europeia apropriado pela intelectualidade africana. Entretanto, para que 

esse projeto se completasse, haveria o desafio da alfabetização em português e, 

posteriormente, no despertar do interesse pela cultura escrita em face da tradição 

milenar da oralidade: o elixir da vida eterna de Ngunga. 

 

3.2 O romance da luta anticolonial e denúncia pós-colonial 

 

O romance As Aventuras de Ngunga possui um público alvo definido – os 

angolanos – e temas bem claros quanto às discussões. Elencaremos e debatermos 

os pontos principais da estrutura do romance e o significado que o autor pretendia 

remeter ao público leitor em meio à guerra. As questões pertinentes giram em torno 

de discussões a respeito das relações do machismo e da submissão do papel da 

mulher na guerra e na própria sociedade angolana; a importância do engajamento 

do povo, não somente como guerrilheiros, mas como colaboradores em todos os 

sentidos, desde o apoio moral e espiritual até mesmo através da doação de produtos 

ou do uso da força braçal. Também se destaca o conflito entre os elementos do 

tradicional e do moderno, tendo implicação no primeiro ponto já citado (machismo), 

além do papel primordial que a educação possuiria para aquele instante da guerra e, 

de forma fundamental, para o futuro da nação. 

Essas questões apontadas por nós são mostradas na novela por um narrador 

que observa Ngunga como um menino que seria solitário – seus pais foram 

brutalmente mortos pelas forças colonialistas, seu melhor amigo Nossa Luta foi 

morto em combate e sua irmã, Mussango, sequestrada pelos invasores. Apesar 

disso, o menino possuía uma liberdade em suas mãos (andava de kimbo em kimbo), 
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que as demais pessoas que cruzavam pelo seu caminho não possuíam. Estas 

condições permitiram que o miúdo possuísse o ensejo de viajar por várias regiões 

do sul-angolano e fazer prevalecer a sua independência. De nada adiantaria ser 

livre, se as suas ações não possuíssem um objetivo. Além disso, se este objetivo 

não fosse nobre, a sua liberdade acabaria por ser cassada pelo regime colonial 

português – a sua condição estava estritamente atrelada a sua luta. Diante dessa 

situação na qual o menino se encontrava, haveria apenas uma alternativa a Ngunga: 

a guerra, caso contrário, sua omissão ou subserviência significaria o seu 

aprisionamento, seja no cárcere, seja de seu futuro. 

 

3.2.1. Questões éticas e de solidariedade 

 

No capítulo dois há uma cena em que Ngunga machuca o pé e seu 

companheiro Nossa Luta (aparenta ser um jovem-adulto) o aconselha a ir a um 

socorrista, para tratar do ferimento. O menino reclama que não quer ir, pois 

pressentia a ardência causada pelo tratamento. 

 

– Um homem não se queixa, Ngunga. 
– Mas eu sou ainda pequeno – respondeu ele. 
– Vives como um homem livre e já tens idade de ir para a escola. Bem, 
vamos tratar esse pé (PEPETELA, 1988, p. 10). 

 

Apesar de inocente, este diálogo mostra a tônica do romance. Logo no início 

da narrativa já nos são evidenciados os sacrifícios que seriam superados, mesmo 

que pareçam banais. Apesar de ainda ser uma criança (sua idade é de 

aproximadamente 13 anos), Ngunga tinha que se comportar como um adulto, visto 

que havia obrigações a cumprir, como ir à escola, e, no caso citado, colaborar com 

Nossa Luta e o camarada socorrista, isto é, não reclamar do tratamento de seu 

machucado, como uma criança resmungona. 

Com a morte de seu companheiro Nossa Luta, Ngunga passa a ficar só, sem 

ninguém para tomar conta dele. Então, o menino dá início a suas andanças pelos 

kimbos da região, aparentemente, uma coisa que é notada pelo próprio personagem 

(o menino parece ser o próprio narrador) – não havia uma distinção étnica entre as 

comunidades pelas quais o miúdo percorria. Nesse período de guerra, todo 

angolano que aparecesse em alguma aldeia era recebido com uma festa por parte 
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dos moradores locais. Além da receptividade com os viajantes, o ambiente entre os 

locais parecia de pura harmonia, visto que para organizarem os festejos 

necessitavam dessa condição e organização. 

O narrador ressalta que a base de sustentação da estrutura social seria o 

kimbo. Nesse trajeto do solitário Ngunga pelo interior do país, o líder ancião de um 

desses povoados o convida para se fixar ali sobre a sua tutela. Em troca, o menino 

ajudaria nas lavras para colaborar com a produção agrícola e o sustento dos 

guerrilheiros que estavam no campo de batalha, incluindo os filhos do chefe, que 

também eram guerrilheiros. Este senhor, Kafuxi – chamado de presidente –, seria o 

homem mais velho do local e o responsável pela gestão das aldeias locais e pela 

iminente solução de problemas e organização das populações, além do 

reabastecimento das guerrilhas. 

 Ao descrever diversas passagens por vilarejos, o narrador reforça esse 

espírito ou ação de fraternidade e solidariedade entre os nacionais. Vale lembrar que 

para combater os portugueses, que eram providos de disciplina (possuíam exércitos 

profissionais) e grande poder de fogo (se compararmos aos africanos), o coletivo 

angolano, por parte dos civis, deveria se sobressair e servir como a principal arma 

de guerra, para se equivaler ou até mesmo superar a força dos europeus. 

Diante dessa condição posta pelo narrador, há uma fala do presidente Kafuxi 

(mesmo este sendo um político corrupto) para Ngunga que poderia resumir, de 

forma parcial, a importância que a estrutura do kimbo teria para a libertação 

angolana: 

 

– Não tens juízo. Trato-te como a um filho e só me envergonhas. Não sabes 
que o nosso país está em guerra? Para nos libertarmos temos que trabalhar 
muito. É preciso produzir muito para os guerrilheiros. Não me ouves quando 
falo ao povo? É o povo que deve dar comida aos guerrilheiros. E quem é o 
povo? És tu, sou eu, a Imba, as mulheres. Os guerrilheiros defendem-nos e 
nós alimentamo-los. Os meus filhos são combatentes, estão longe. Mas, 
para mim, todos os guerrilheiros são meus filhos. (PEPETELA, 1988, p. 16). 

 

Ngunga possuía consciência disso, mesmo sendo injustamente explorado, exercia o 

trabalho nas plantações de gêneros alimentícios da mesma forma que um adulto. 

Seu sacrifício não seria apenas em se tornar um adulto de forma precoce, mas 

também entregar a sua independência, pela liberdade futura do seu povo. O próprio 

menino afirmava para si que quando quisesse, sairia desta condição, para voltar a 

“andarilhar” pelo sul de Angola. No entanto, uma de suas características seria a 
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solidariedade e ela o impedia de abandonar o local. Como o pequeno não dispunha 

de bens materiais para ceder ao movimento, ele entregava apenas a força de seus 

exíguos braços nas roças de Kafuxi. E não obstante, somente a doação da força 

bruta e a hospitalidade não seriam suficientes para o esforço de guerra. Ngunga não 

estava contente com a situação de como as coisas funcionavam; para o menino, 

seria necessário mais por parte da população local. 

O sentimento de Ngunga em relação à insuficiência nas ações das pessoas e 

a sua busca pessoal por encontrar quem eram, de verdade, os homens e as 

mulheres daquela Angola, estritamente ligado ao conjunto de decepções que o 

menino sentia cada vez mais ao ver as ações egoístas dos adultos. Através do 

menino, entende-se que pouco adiantava ser solidário com o movimento de 

libertação, se não havia princípios éticos e morais. Estes princípios seriam o 

combustível para retirar da inércia a condição de exploração e pobreza que o 

território se encontrava.  

Havia uma pergunta implícita no início da narrativa: Por que os 

questionamentos de Ngunga sobre a condição dos adultos aumentavam e sua 

insatisfação e esperança diminuíam após a perda traumática de sua família e de seu 

grande amigo Nossa Luta? A resposta dada ao longo da narrativa estava na 

corrupção causada pelo egoísmo do adulto – esse sem bandeira – principal inimigo 

da revolução. O menino começa a pensar que os adultos são igualmente 

gananciosos, independente da nacionalidade. 

No kimbo de Kafuxi são relatadas cenas explícitas a respeito dos temas da 

corrupção e do egoísmo. Havia uma regra que todo o guerrilheiro que chegasse a 

uma aldeia deveria ser recebido com comida por aqueles que a dispunham. Além 

disso, uma parte da produção agrícola deveria ser destinada às Secções de 

guerrilheiros, alíquota proporcional à força braçal que o núcleo familiar possuísse. 

Nesse meio tempo, o menino adotado pelo ancião presenciava tudo o que 

ocorria. A comida era negada aos famintos, o número de provimentos doados por 

aqueles que possuíam várias parceiras era igual àqueles que possuíam apenas uma 

esposa (o presidente, por exemplo, possuía quatro mulheres, além da criança que 

trabalhava da mesma forma que um adulto) e o excedente dos mantimentos era 

usado para fazer negócios para o chefe de família enriquecer, ou seja, só era 

entregue comida em boa quantidade, se os guerrilheiros lhe dessem algo em troca, 

como tecido. 
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Até mesmo os mecanismos regulatórios não funcionavam, havia omissão por 

parte dos responsáveis. Ngunga observou como fora dado o procedimento perante a 

denúncia das ações sonegadoras de Kafuxi. Durante a entrevista do auditor, o 

profissional é “colocado contra a parede” pelo presidente, por também possuir várias 

esposas e cometer a mesma prática. Diante dessa situação embaraçosa, que foi 

presenciada pelo menino, os adultos fazem “vista grossa” à queixa e ao próprio ato 

de corrupção. 

Mesmo que em ação efêmera, Ngunga reagirá contra essa condenável 

prática. Ao presenciar um comandante negociar um direito seu com o presidente, 

que o obrigava a dar tecido em troca de mais um pequeno prato de pirão, o menino, 

revoltado, se encaminha ao celeiro para encher um cesto e uma quinda77 de fubá e 

entregar para o comandante e seus três guerrilheiros, a fim de desmascarar as 

mentiras e o cinismo de Kafuxi. 

 

Ngunga pensava, pensava. Todos os adultos eram assim egoístas? Ele, 
Ngunga, nada possuía. Não, tinha uma coisa, era essa força dos bracitos. E 
essa força ele oferecia aos outros, trabalhando na lavra, para arranjar a 
comida dos guerrilheiros. O que ele tinha, oferecia. Era generoso. Mas os 
adultos? Só pensavam neles. Até mesmo um chefe, escolhido pelo 
Movimento para dirigir o povo. Estava certo? (PEPETELA, 1988, p. 20). 
 
A verdade ele não dizia. Que procurava então o Ngunga? É simples: queria 
saber se em toda parte os homens são iguais, só pensando neles. As 
pessoas da zona do Kembo pareciam melhores, davam comida mais 
facilmente. No entanto, ele pensava que era só aparência. Todos 
perseguiam um fim escondido. Foi nessa zona, uma manhã, que ele chegou 
à Secção. Uma secção de guerrilheiros igual às outras, escondida numa 
mata, trincheiras cavadas à volta. (PEPETELA, 1988, p. 22). 

 

Até dada situação, quando se retirou do kimbo de Kafuxi, esse era o seu 

pensamento sobre os homens e as mulheres. Não importava se fossem angolanos 

ou portugueses, os primeiros eram gananciosos e os últimos mataram de forma 

cruel a sua família – afinal de contas, qual seria o sentido dessa luta, se todos 

pensavam somente em seus interesses nessa terra? Como o mundo era por demais 

grande ao pequenino, esse seguiu a sua “andança” para tentar descobrir se todos os 

homens e mulheres seriam iguais e andavam sempre a tentar explorar o seu irmão e 

sua irmã. 

As ações e o senso de solidariedade de Ngunga com a comunidade são 

explícitas e aparecem com frequência. Após seu estabelecimento em uma 
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determinada Secção78, sem que fosse ordenado, o menino começa a executar 

pequenas tarefas para ajudar o agrupamento. Essas ações que seriam rotineiras 

representam o verdadeiro espírito de guerra que o angolano deveria possuir para 

com o seu ideal nacional de liberdade. 

 

– Eu não sou criança – cortou o Ngunga. – Se houver um ataque, não vou 
chorar nem fugir. Se tiver arma, faço fogo. Se não tiver, posso carregar as 
armas dos camaradas. (PEPETELA, 1988, p. 25). 
 
 – Já viste o fogo dos tugas? 
– Então não? Não é pior que o nosso! Mavinga estava divertido com a 
conversa. Falou: 
– És um rapaz esperto e corajoso. [...] (PEPETELA, 1988, p. 25). 

 

O diálogo acima entre Ngunga e o comandante da secção, o Mavinga, 

permite fazermos uma reflexão sobre como os europeus incutiram, através do 

colonialismo, o discurso sobre o africano se encontrar no estágio de uma criança – 

parece que, indiretamente, o autor faz uma crítica aos africanos que agem iguais ao 

discurso europeu. No romance, o menino representa a tradição africana da 

oralidade, é um mito, ou seja, é o africano. Entretanto, insistem dizer que, por ele ser 

uma criança, não é capaz de fazer frente aos tugas79, pois se assustaria com o 

barulho de suas “armas” (aqui entendemos como tecnologia). Nesse caso, a 

coragem de Ngunga representa a quebra da visão em que o africano seria uma 

criança assustada perante o domínio do adulto europeu, isso será mostrado em 

várias passagens da sua epopeia pelo interior de Angola. 

Após Ngunga entrar em acordo com o comandante, o menino é levado pelo 

oficial para se instalar na escola mais próxima junto ao professor União e o 

adolescente Chivuala (possuía 15 anos). Neste trecho da narrativa, nota-se algo que 

se repete ao longo de toda história. Diferentemente do comandante Mavinga, que 

quando parava nos kimbos, possuía o costume de aumentar as suas histórias de 

bravura, o miúdo jamais fazia isso mesmo que as crianças ao seu redor se 

desinteressassem de seus relatos, já que a expectativa era enorme, devido as suas 

“andanças” pelo país. O ápice desse digno comportamento de Ngunga aconteceu 

em uma noite em que estava reunido com o professor e o outro jovem. União falava 

sobre seus conhecimentos adquiridos a respeito da humanidade, da natureza e da 
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 Unidade militar da guerrilha angolana. 
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 O termo tuga(s) seria a forma depreciativa de como os angolanos chamavam os portugueses 
colonialistas. 
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luta, enquanto que Chivuala relatava coisas relacionadas à sua terra natal, ao passo 

que o menino se calava, mostrando uma enorme humildade ao somente escutar. 

Já pela metade do romance, o autor mostra os sacríficos que Ngunga estaria 

fazendo para manter a sua postura ética e integridade, no final das contas, valeira a 

pena, mesmo havendo algum “dano colateral”. Isso pode ser observado na briga 

entre Chivuala e o menino. Primeiro, quando o adolescente rouba a comida do 

professor e culpa a criança, e, depois, quando ele empurra o mais jovem nos 

arbustos cheios de espinhos, por simples traquinagem. Apesar do questionamento 

de União sobre os incidentes ocorridos, Ngunga não acusa o outro e resiste 

bravamente às pancadas que leva de seu colega após ficarem sós novamente. A 

verdade triunfará, apesar do sofrimento, essa é a mensagem que se quer passar a 

respeito da guerra de libertação contra o fascismo português nas terras africanas. 

 

– Não, Chivuala, o Ngunga não se queixou. Mas eu vi tudo. Perguntei-lhe e 
o Ngunga não quis acusar-te, disse que tinha caído. O Ngunga é incapaz de 
acusar os outros, ele mesmo espera que os outros confessem eles 
mesmos, como ele faz quando erra. O Ngunga é um bom pioneiro, corajoso 
e sincero. Ele não quis denunciar-te, quando roubaste a comida. E sabia 
que tinhas sido tu. Suportou a minha desconfiança. Devo dizer-te que, 
desde o princípio, pensei que eras tu, Chivuala. Outro qualquer teria vindo 
dizer-me que tinhas sido tu, para eu não suspeitar injustamente dele. Não o 
Ngunga. Infelizmente, tu não és assim. Tens inveja do Ngunga, não podes 
aguentar que ele seja melhor do que tu. Por isso vais-te embora, não te 
quero aqui connosco. (PEPETELA, 1988, p. 40). 

 

Porém, a cena posterior chama muito a atenção. União se junta a Ngunga e 

começa a conversar sobre o ocorrido, pedindo a opinião do menino sobre a sua 

atitude de expulsar o rapaz mais velho. O miúdo afirma que Chivuala age assim 

porque já não seria tão criança, isto é, tem um pouco de adulto. Já o professor seria 

um pouco criança ainda, por isso é bom, mas também é mau, pois expulsara o 

adolescente que não teria para onde ir. 

Pode-se achar que há uma contradição entre o ser criança e o ser adulto. 

Anteriormente, havia sido feita uma associação entre o africano ser criança, 

enquanto o adulto ser o europeu, sendo que Ngunga tentava romper essa 

associação nefasta. Aqui, o sentido da metáfora do pueril vai mais além da ideia de 

progresso técnico-científico como sinônimo de desenvolvimento80. No entanto, o ser 
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 A associação feita pelos europeus remete a uma antropologia de gabinete do século XIX, a um 
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criança, aqui, possui outra significação, está relacionado à verdade, ao sonho e à 

nobreza ainda não corrompida pelo mundo material dos adultos, ou seja, pelos 

europeus e o seu capitalismo predatório calhando em um imperialismo desumano no 

mundo. A relação entre adulto e criança não seria dicotômica, mas dialética e 

polissêmica. 

Em episódio não muito posterior ao da expulsão do jovem pelo professor, 

acontece uma invasão do sítio onde se situava a escola, por parte das tropas 

colonialistas. União e Ngunga bravamente resistem à investida armada, inclusive 

vale ressaltar que o menino mata inimigos, até o momento do término de sua 

munição e a prisão de ambos. 

Após um período na cadeia da PIDE, onde o miúdo é transformado em 

empregado, o professor é torturado por dias em interrogatório e depois levado dali, 

provavelmente, para um campo de concentração. Esse episódio denuncia práticas 

análogas ao Nazismo e de desrespeito aos Direitos Humanos que eram cometidas 

pelos serviços policiais portugueses, violando todos os acordos firmados nas 

convenções internacionais e ratificados por Portugal. Contudo, como seu 

companheiro – União – não estava mais no prédio carcerário, Ngunga resolve partir. 

 

Veio a noite. Escura, pois as nuvens tapavam a Lua. O cozinheiro já fora 
para casa. Ngunga saiu da cozinha e entrou na sala onde estava o chefe da 
PIDE. Este escrevia na mesa. A pistola estava pendurada na parede. 
Ngunga pegou nela e apontou-a para o branco. Ele ouviu barulho e virou a 
cabeça. A primeira bala atravessou-lhe o peito. A segunda foi na cabeça. 
Ngunga foi ao quarto, apanhou a G3 e a FN que lá estavam. Com as três 
armas, saiu de casa e meteu-se na noite. (PEPETELA, 1988, p. 55, 56). 
 
Perto do arame farpado, rastejou para passar na abertura que tinha 
preparado nas noites anteriores. No Posto, os soldados corriam para saber 
de onde tinham vindo os tiros. Encontrariam o polícia no meio do seu 
próprio sangue, ele que fizera correr tanto sangue de União. Ngunga não o 
matou por lhe ter batido. Já tinha planeado planejado tudo antes que o 
branco chegasse a casa. Tinha mesmo preparado a G3 para a utilizar. Mas 
quando viu a pistola mudou de ideia. Matou-o porque era um inimigo, um 
assassino. Matou-o porque torturava os patriotas. (PEPETELA, 1988, p. 56). 

 

Nesse momento da narrativa, podemos remeter o ato de violência de Ngunga 

contra os colonialistas à Frantz Fanon – figura muito influente no pensamento de 

Pepetela. O ato de o menino pegar em armas para defender a escola e depois 
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assassinar o comissário da PIDE seria um reflexo da decisão do povo angolano em 

empregar de meio violentos para a sua libertação. 

Conforme afirma Fanon, ao refletirmos a respeito dos homicídios de Ngunga, 

é possível observar que quem indicou o caminho da violência para o colonizado foi o 

colonialista, além de essa veemência representar a “práxis absoluta”. Não há nada 

de absurdo em presenciar uma cena de assassinato praticada pelo menino, já que 

“a violência do regime e a contraviolência do colonizado equilibram-se e 

correspondem-se numa extraordinária homogeneidade recíproca” (FANON, 1968, p. 

69). 

À medida que Ngunga aumentava a sua caminhada na busca do 

conhecimento sobre como seria o interior dos homens e das mulheres, o menino ia 

adquirindo, ou melhor, forjando a sua história, antes vazia, mas agora cheia e rica. 

Essa sensação de acumulo, transmitida pelo desencadear do romance, reflete na 

sensação de que o angolano poderia ser protagonista de uma narrativa, possuiria a 

capacidade de construir a sua história, antes nas mãos dos portugueses. De forma 

metafórica, há uma ruptura do paradigma quanto quem detém o poder em produzir a 

História de Angola, já que antes a sua história era a mesma de Portugal81, sua 

miserável metrópole. 

  

3.2.2. A educação como a grande arma do presente e do futuro 

 

Quando Ngunga chegou à secção de Mavinga, isso no capítulo décimo, o 

comandante o ordena que fosse para a escola, dentro daquela instituição a sua 

ajuda seria mais útil, ao invés de pegar em armas e compor as fileiras da guerrilha. 

Há um ponto interessante nessa passagem entre as duas personagens: ao mesmo 

tempo em que o menino achava que seria chato ficar sentado por um bocado de 

tempo, olhando para a lousa e para os papeis, mesmo sem nunca ter frequentado 

uma sala de aula, ao observar que o militar seria analfabeto, o miúdo se questiona 

porque um garoto deveria saber ler e escrever, se uma pessoa de tal gabarito não 

sabia. Parece um ponto contraditório na trama, mas não é, logo adiante, o autor irá 

solucionar de maneira pedagógica esse tema e a sua pertinência. 
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 Nos livros História das campanhas de Angola volumes I e II, até mesmo na 3ª edição que é de abril 
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denominada Histórias de Portugal, organizada pela Editora Estampa. 
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[...]. O Ngunga precisa de estudar, para não ser como nós. Se se portar mal, 
avise-me. Estás a ouvir, Ngunga? Se não trabalhares bem, eu vou saber. E, 
se fugires da escola, eu encontrar-te-ei. (PEPETELA, 1988, p. 31). 
 
O comandante ficou esse dia na escola. Ao sentar-se com o professor, 
entregou-lhe uns papéis. O professor lia alto para Mavinga perceber. «O 
comandante não sabe ler?», pensou Ngunga, admirado. Afinal deve ser 
difícil. Olhou com mais respeito para o professor União: União fazia uma 
coisa de que Mavinga não era capaz (PEPETELA, 1988, p. 32). 

 

Observa-se através dessas duas citações acima que o “grande” comandante 

Mavinga, de estupenda liderança e dignas façanhas, possuía falhas. Como já 

referido, ele não sabia ler e escrever, algo que se mostrava fundamental para as 

diligências de guerra e para o direcionamento de questões essenciais do coletivo. 

Esse fato que acometia a maioria da população angolana, isto é, o analfabetismo da 

população, seguidamente é abordado pelo autor, independente da língua. 

A colocação do tema educação (a escola construída naquele kimbo já era 

uma grande vitória sobre o colonialismo, pois lá nunca houvera uma antes), e o seu 

desenvolvimento na narrativa pode ser visto como uma fixação pelo autor como 

semelhante à defesa do ensino formal em Os condenados da terra (1968). Isso 

porque tanto para Pepetela, quanto para Fanon, seria somente através da educação 

que todos os grilhões do colonialismo seriam rompidos em definitivo. No caso dessa 

narrativa, os efeitos da escola (como instituição) ou de sua falta, viriam a constituir 

questões pragmáticas, em um primeiro momento, mas para mudanças estruturais 

aprofundadas em um futuro, haveria a necessidade de não apenas uma criança ser 

educada, como também de toda a população ser convidada a fazer parte desse 

processo. 

 

Uma vez mais recaímos nesta obsessão que gostaríamos de ver partilhada 
pela totalidade dos homens políticos africanos: a necessidade de esclarecer 
o esforço popular, de iluminar o trabalho, de desembaraçá-lo de sua 
opacidade histórica. Ser responsável num país subdesenvolvido é saber 
que tudo repousa definitivamente na educação das massas, na elevação do 
pensamento, no que chama um tanto precipitadamente politização (FANON, 
1968, p. 161). 

 

Ao mesmo tempo em que há um incentivo à importância da escola, são 

relatadas as dificuldades internas em sua implementação. Esses obstáculos se 

devem muito ao egoísmo e a corrupção, como fora abordado anteriormente, que 

afetavam a infraestrutura da sociedade angolana. Um exemplo dessa situação seria 
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o relato do professor, já que União conhecia pessoalmente o presidente Kafuxi, 

como comentava a Ngunga – afinal de contas, uma escola deixou de ser instalada 

lá, porque o ancião negava comida aos estudantes e ao educador, pois já dava 

“bastante” aos guerrilheiros. 

Voltando ao momento em que Ngunga e o professor estavam no cárcere da 

PIDE, quando União estava sendo levado para um provável campo de concentração 

é que Ngunga percebia o poder transformador que a escola possuía para com as 

pessoas e a sua atribuição para o movimento. Restava apenas lamentar o revés 

ocorrido. O ponto principal sobre a reflexão não seria a questão do menino ainda 

não estar instruído a ler e a escrever, mas que o quanto antes as pessoas fossem 

alfabetizadas melhor elas poderiam utilizar a escrita e a leitura como instrumento de 

emancipação e combate ao colonialismo, além de evitar passar por situações 

embaraçosas, como estava a ocorrer com o menino. 

 

Já tinham passado dez dias sobre o combate. União era interrogado todos 
os dias. De fora do escritório, Ngunga ouvia as pancadas e os berros do 
chefe da PIDE, mas nunca conseguira ver o professor. Se soubesse 
escrever… Sim, se soubesse escrever, podia meter um bilhetinho na cela 
de União e combinarem juntos a fuga. Mas pouco se interessara por 
aprender, só gostava mesmo de passear. Pela primeira vez, Ngunga deu 
razão ao professor que lhe dizia que um homem só pode ser livre se deixar 
de ser ignorante. Agora era tarde. Tinha de preparar tudo sozinho. 
(PEPETELA, 1988, p. 52, 53). 

 

No entanto, o evento ocorrido com União e Ngunga fora pedagógico para o 

menino. Após fugir do local e reencontrar Mavinga, o comandante sugere que o 

miúdo volte para a escola. Mesmo não gostando de ficar na sala de aula, este aceita 

porque, a partir daquele ocorrido, ele consegue ver a importância que o aprendizado 

possui. Desde então, haveria um estímulo mais forte para voltar a aprender, o 

enfrentamento ao tuga. 

 

3.2.3. O conflito entre o tradicional “arcaico” e o moderno 

 

Se observarmos bem, do começo ao fim da narrativa há um elemento que 

está sempre presente: o embate entre o tradicional e o moderno. Entretanto, esse 

conflito não ocorre entre um modelo genuinamente africano tradicional versus uma 

estrutura moderna supostamente europeia. Aqui, cabe a crítica, por parte do autor, a 

algumas concepções e práticas arcaicas, como o machismo que não possuía mais 



130 

 

espaço para ser reproduzido na sociedade angolana. No que tange ao entendimento 

de moderno, a discussão girava em torno da falácia sobre a vantagem de Angola 

continuar a ser colonizada em troca dos benefícios tecnológicos trazidos pelos 

europeus. 

Como analisado anteriormente, o debate trazido havia sido sobre a educação, 

importante para a emancipação dos povos angolenses. Para o autor, o ensino formal 

não seria fundamental somente para a conquista de liberdade política do país, mas 

também para acabar com práticas incompatíveis a um modelo de igualdade e justiça 

social pretendido em Angola. 

Nesse caso, voltando à narrativa, depois de fugir do prédio da PIDE e 

caminhar por algum tempo, Ngunga é acolhido pelo comandante (de secção). Ele 

avança e é levado ao kimbo mais próximo, sobre a administração de líder Chipoya 

(secretário do comitê de ação). Lá, o menino foi recebido por festa e como um 

verdadeiro herói. 

Em sua estadia no kimbo local, Ngunga conhece uma menina de idade 

semelhante a sua, chamada de Uassamba, por quem veio a se apaixonar. Passado 

alguns dias de sua nova partida, o miúdo volta a essa aldeia acompanhado do 

comandante Mavinga, para simplesmente ver a sua paixão novamente. 

Havendo uma brecha, Ngunga vai atrás da menina, quando esta foi coletar 

água do rio, mas ela o impede, pois o seu marido, o velho Chipoya, poderia vê-los – 

Uassamba era a sua quarta esposa. Ao escutar isso, o coração do jovem ficou 

arrasado, guiado pela emoção, ele resolve fazer a proposta de fugirem. A moça 

pensa por um dia, mas apesar da tentação, não aceita, pois caso fugisse 

acompanhada do jovem rapaz, os seus pais, já velhos, deveriam ter que devolver o 

alambamento82 pago pelo genro, mesmo não possuindo condições físicas para 

acumular a quantia do ressarcimento. 

Esse episódio e outros que antecedem e sucedem a negativa de Uassamba 

ao menino, nos remete a um ponto que o pós-colonialismo combate através da 

literatura: o patriarcado. A principal arma para esse enfrentamento será o feminismo, 

teoria esta de fundamental importância para o diálogo com o pós-colonial. Seria 

quase inconcebível pensarmos o pós-colonialismo sem a defesa pela igualdade de 

gêneros nas sociedades modernas. 
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 Espécie de dote pago pelo homem aos pais da noiva ao se casarem. 
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O conceito seminal da relativização da literatura canônica pode servir como 
exemplo. À semelhança das conclusões do pós-colonialismo, o feminismo 
descobre que o valor estético da literatura hegemônica não está no próprio 
texto e, portanto, não é universal. O valor estético do texto, juntamente com 
a teoria e a crítica literárias, foi construído histórica e culturalmente sob 
égide do patriarcalismo. Consequentemente, o feminismo tende a subverter 
tais conceitos outrora considerados indiscutíveis e os reduz a fenômenos 
não-axiomáticos (BONNICI, 2012, p. 176). 

 

O autor deixa bem claro entre as linhas do episódio da proposta de fuga de 

Ngunga com a menina e, por consequência, sua negativa, que somente através da 

educação as práticas patriarcais de submissão da mulher e o costume de formação 

de “haréns” por homens poderosos serão suprimidas. Nesse sentimento de 

impotência por parte de Ngunga, o comandante Mavinga afirma que o menino não 

poderia fazer nada para mudar a situação de sua amada. Ele reforça que, no 

momento, o prudente seria desistir e, caso quisesse mudar essa estrutura, deveria 

estudar, para então poder transformar a vida de “todos” para melhor, conforme era o 

seu desejo. O diálogo abaixo elucida melhor a intenção de Pepetela em relação aos 

nefastos costumes patriarcais da sociedade angolana: 

 

– Hei de lutar para acabar com a compra das mulheres – gritou Ngunga, 
raivoso. – Não são bois! [...] 
[Mavinga] – Para isso precisas de estudar. Eu não sei sobre o 
alambamento. Sempre se faz, os meus avós ensinaram-me isso. Mas, se 
achas que está mal e que é preciso acabar com ele, então deves estudar. 
Como aceitarão o que dizes, se fores um ignorante como nós? (PEPETELA, 
1988, p. 78). 

 

Após o frustrante diálogo do menino com o comandante, apesar de toda a 

aura que cercava sobre Ngunga, a sua condição humana também se manifesta. Por 

um dado momento, o jovem deseja a morte do velho Chipoya, entretanto, o miúdo 

reflete sobre a questão, e percebe que o seu verdadeiro inimigo não é o ancião, mas 

o colonialista. A condição em que se encontrava Uassamba era fruto das leis 

“estúpidas” do mundo, leis que ele jurara, novamente, mudá-las. 

Em relação ao sentimento que Ngunga possuía a respeito da condição de 

Chipoya, podemos entrar no debate promovido por teóricos do feminismo fora do 

contexto hegemônico ocidental (europeu e estadunidense). Como mostra Bonnici 

(2012), em debate promovido por Gayatri Spivak em relação às posições de Julia 
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Kristeva83, a primeira afirma que somente a ruptura do significado não seria 

suficiente para o futuro da teoria feminista e não supera o problema do determinismo 

histórico e do próprio sexismo. Mesmo havendo controvérsias a respeito da união do 

desconstrutivismo e do político, o feminismo em si seria de fundamental importância 

como projeto político de conscientização para as teorias do pós-colonial que dão um 

sentido ao futuro. 

A vontade de o menino querer matar o velho e depois se arrepender pode ser 

confrontada com a discussão acima. O feminismo seria de total importância para o 

debate e a construção da sociedade angola, todavia, sozinho de nada adiantaria, se 

o colonialismo não fosse derrubado pela população angolana, não haveria espaço 

para debates progressistas, como o direito e respeito em relação às mulheres. Por 

isso, Ngunga afirma que Chipoya não seria o seu verdadeiro inimigo – essas 

estruturas internas deveriam ser encaradas com o mesmo afinco, mas de forma 

diferente às externas. 

O fato de um homem ter mais de uma mulher e vê-la como uma propriedade 

sua, além de colocá-la em uma situação de servidão, se repete algumas vezes na 

narrativa. Isso pode ser observado, como abordado anteriormente, na relação do 

presidente Kafuxi e suas três esposas – responsáveis pela lida nas lavras e sua 

estrutura fundiária – e com o supervisor do Movimento que possuía duas. Fica o 

registro que esse era um costume comum e frequente, mas que deveria ser abolido. 

Utilizando-se do pensamento de Geraldine Finn, o patriarcalismo e o 

colonialismo objetificam os seres vivos quando lhes tiram a vida, destruindo o 

espírito concretamente ou pela fantasia (BONNICI, 2012). Na posição de intelectual, 

o autor do romance vê com clareza que o feminismo seria essencial para o combate 

ao colonialismo e às práticas arcaicas da sociedade angolana, porque a teoria agiria 

em conjunto com outras expressões, na descolonização das culturas angolanas. 

 

Diante da degradação e aniquilação às quais o colonialismo europeu relega 
a história e a cultura africanas, tal posição se insere no contexto da 

                                            
83

 James Williams (2012), ao falar sobre o conceito de revolução poética de Kristeva, afirma que um 
dos pontos cruciais para entender o termo se passa na eficiência em transparecer que a linguagem é 
comandada por aspectos estruturais, desejos e formas masculinas. Agora, indo além, a crítica de 
Spivak não é conceitual, o que a indiana afirma é que somente o rompimento do padrão gramatical 
não seria suficiente para a mudança do futuro. Isso não inibe a ação proposta pela búlgara à 
resistência aos postulados de leis universais e as obras canônicas e as simbologias tidas como 
naturais. A tese da filósofa continua de fundamental importância à crítica da submissão do sujeito às 
estruturas e aos paradigmas de cunho patriarcais ditos universais e, por seguinte, a sua refutação 
como tais. 
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preocupação de mostrar que o passado africano tem sido complexo, digno e 
ordenado. Portanto, a dignificação do passado e a restauração da confiança 
dos africanos em si mesmo assumem predominância sobre temas 
feministas (BONNICI, 2012, p. 178). 

 

Através dessa citação de Bonnici, há que se ter em mente que a importância 

do feminismo na África, neste caso, em Angola, não visa somente o futuro, mas 

também o passado, visto que essa teoria é parte de um projeto nacional para uma 

revisão e reinterpretação do papel das mais diversas personagens e comunidades 

angolanas na história nacional e também internacional. Vale ressaltar que houveram 

grandes instituições genuínas, personagens negros e mulheres de destaque na 

história angolana, como Ana de Sousa84. 

Seguindo com as problemáticas do tópico, outro ponto que chama a atenção, 

não em direção ao arcaico, mas à modernidade, está situado em um diálogo, no 

capítulo 18, entre Ngunga e o cozinheiro do escritório da PIDE (também um 

angolano).  

 

[Cozinheiro] – Vocês julgam que vão ser independentes – dizia ele. – 
Estúpidos! Se não fossem os brancos, nós nem conhecíamos a luz elétrica. 
Já tinhas visto a luz elétrica e os carros, seu burro? E queres ser livre. Livre 
de quê? Para andares nu a subir nas árvores? (PEPETELA, 1988, p. 52). 

 

Quanto à indagação do cozinheiro e a sua posição, esta pode ser tentadora, 

mas ao mesmo tempo dúbia, para não dizermos falaciosa. Essa situação nos traz a 

necessidade de observarmos de forma dialética o que se refere ao progresso trazido 

pelos colonizadores, para depois se verificar a totalidade da situação. 

Interpretando Albert Memmi (1977), não podemos negar a modernidade 

trazida pelo europeu, é claro que há avanços na infraestrutura, sendo que, 

provavelmente, inexistiriam, caso o ocidental não explorasse as terras angolanas. 

Esse progresso material é fruto do colonialismo como desdobramento do 

capitalismo, por isso, há a necessidade de serem feitos questionamentos: quem se 

beneficia da luz elétrica, dos veículos e da tecnologia? Todo esse avanço 

tecnológico que foi trazido para a África ocorreu para maximizar a exploração do 

continente, pois o colonizado continuava privado de usufruir os bens e meios, assim 

como faziam os colonos e os metropolitanos com os bens extraídos lá. O papel que 

                                            
84

 Njinga a Mbande (1581-1663), conhecida pelo nome de batismo D. Ana de Sousa e pela alcunha 
de Rainha Ginga, foi soberana (1623-29) dos reinos de Ndogoe e de Matamba. O nome da moderna 
nação de Angola deriva do título de Ngola concedido à monarca. 
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a divisão internacional do trabalho reservou ao colonizado não permite que este 

utilize certos elementos trazidos pela modernidade, ou se permite o faz de forma 

precária. 

 

3.3. Ideologia e Utopia 

 

Em debate sobre as literaturas de língua portuguesa, Benjamin Abdala afirma 

que uma narrativa mítica possui um modelo estrutural de práxis, permitindo 

demarcar as ações dos homens e das mulheres na temporalidade. Assim, o crítico 

literário sugere, a título de exemplo, o mito de Ulisses, herói mitológico helênico. 

 

Herói mitológico, Ulisses é símbolo da aventura humana. Uma aventura que 
se faz pela força de gestos como os que marcaram sua vida, ultrapassando 
limites estabelecidos pelos deuses. Parece-nos ser esse um dos sentidos 
da imagem do astucioso Ulisses, amarrado ao mastro da embarcação, em 
sua paixão por ouvir, com risco de vida, o canto das sereias. Nessa 
imagem, podemos visualizá-lo com o corpo preso ao próprio veículo da 
viagem, veículo lavrado por mãos humanas para navegar pelos territórios 
de Netuno. Ulisses está aí com todos os seus sentidos, para ouvir com 
plenitude o canto tentador (ABDALA, 2007, p. 33). 

 

Continuando, Abdala vai além da configuração sobre a estrutura do mito. Para 

o brasileiro, a sua historicidade seria fruto da ruptura com os deuses e seus 

fantoches ao que é imposto de forma contínua a Ulisses. A empreitada desse herói 

representa algo novo, possibilitando se autodeterminar e sair de uma imposição 

viciante. 

A história de Ngunga possui a mesma estrutura, mas com enredo diferente: 

ao invés de desafiar os deuses e suas marionetes, o menino desafia o colonialista, 

colaboradores e, em uma linguagem remetida a Fanon, aos traidores sociais. O 

garoto simboliza a vontade de autodeterminação do povo angolano frente à negativa 

em continuar na condição de fantoche português. 

A vinculação entre o mito e a luta nos leva a uma “intersecção dialética”, 

como afirma o crítico literário (2007), pois ela vai relacionar o conhecimento racional, 

a história e a memória (o lado do intelectual) com o conhecimento intuitivo do mito e 

da pré-história (o lado do senso comum). Nessa relação, podemos compreender a 

síntese da estrutura da obra As Aventuras de Ngunga. 

No caso da relação da história com a literatura no cenário africano, o mito 

pode ser verificado como exemplo de práxis social. Essas práxis sociais seriam 
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reinventadas conforme as necessidades das conjunturas encontradas a uma relação 

espiral entre as narrativas mitológica e real do contexto angolano, de forma que os 

efeitos do passado continuam a retumbar no inconsciente coletivo póstero. 

Através da análise de Mannheim (1976) entre a ideologia e a utopia, podemos 

fazer um paralelo com o tempo passado e o tempo futuro, respectivamente. Com 

isso o mito, apesar de ser atemporal, é configurado como uma ideologia, na 

concepção “pós-marxista” do filósofo húngaro.  No caso de As Aventuras de 

Ngunga, temos uma situação complexa, pois ao mesmo tempo em que há a 

descontinuidade e a reinvenção do mito, há também a estrutura de uma cartilha que 

é linear e contínua. Assim, ao mesmo tempo em que a ideologia possui um papel 

muito importante para a construção da narrativa, através da memória cultural, o 

aspecto utópico também exerce fundamental importância na sua construção, pois “o 

antes pode vir a ser o depois”. 

 

Temos, assim, pela via crítica, o passado, as formas que sensibilizaram o 
campo comunicativo, nos recortes históricos que estabelecermos. É na 
consideração desses recortes que emergirão as formas de conhecimento 
racional que possibilitam a construção de embarcações para as viagens 
humanas, como na lenda de Ulisses. Mas as atualizações dessa memória 
não são neutras: o passado – como dizia Marx – só se repete como 
caricatura. O presente, igualmente, só é presente pelo impacto, isto é, como 
manifestação do futuro – o processo a fender o aparentemente monolítico 
(ABDALA, 2007, p. 38). 

 

Quanto à história da literatura e às abordagens sobre teorias que visam 

romper com o paradigma universalista, o pós-estruturalismo possui um papel muito 

importante, contando com a filiação de vários intelectuais de esquerda. Entretanto, 

como afirma Spivak (2014), alguns tendem a negar a importância da ideologia e seu 

envolvimento na história intelectual. Não é o caso do autor desse romance, também 

não estamos afirmando que Pepetela possui uma filiação pós-estruturalista, mas que 

o debate sobre ideologia é de fundamental importância para entendermos o sentido 

de As Aventuras de Ngunga e suas obras posteriores sobre a nação angolana. 

Seguindo este raciocínio, cremos que Pepetela, na condição de intelectual, 

não foge de sua responsabilidade social como um representante da fala do 

subalterno. Seu objetivo é, parafraseando Spivak (2014, p. 78), “o de reescrever o 

desenvolvimento da consciência da nação [...]”. A descontinuidade planejada do 

imperialismo distingue rigorosamente esse projeto, por mais antiquada que seja a 

sua articulação, do ato de “tornar visíveis os mecanismos médicos e jurídicos que 
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permeiam a história”. Isso não deixa de ser um desafio para o próprio intelectual, 

visto que ele renuncia a sua condição de privilegiado, para poder desafiar a ordem 

vigente: “o seu privilégio é uma perda”, para tornarem-se “um novo paradigma entre 

os intelectuais”. 

Na sua trajetória sobre o sertão angolano, o menino Ngunga tem noção que, 

através da práxis em relação à luta, houve uma transformação no seu eu interior: 

“– Mudei muito agora, sinto que já não sou o mesmo. Por isso mudarei também de 

nome. Não quero que as pessoas saibam quem eu fui” (PEPETELA, 1988, p. 81). 

A questão política que está implícita em Ngunga é ideológica, o autor possui 

um propósito com a personagem, o de conscientização sobre o caráter nacional da 

guerra de libertação, entretanto, essa esfera do ideológico possui, ao mesmo tempo, 

um propósito utópico ao ecoar valores universais85. O raciocínio pode parecer 

paradoxal, contudo, Fredric Jameson (1992, p. 298) afirma que “toda a ideologia no 

sentido mais intenso, inclusive as formas mais exclusivas da consciência da classe 

dominante e também a das classes em oposição ou oprimidas – é utópica em sua 

própria natureza”. 

Não entrando no caráter metodológico sobre as formulações em relação à 

ideologia86 e à utopia no texto, mas se limitando ao mérito do romance em questão, 

podemos afirmar que Pepetela tem como proposta e consegue executar uma 

sincronia entre a ideologia, ao administrar e posteriormente canalizar os “impulsos” 

através da figura mitológica de Ngunga, sendo que estes são de natureza utópica, 

como afirma o crítico literário estadunidense. 

A questão chave para o romance As aventuras de Ngunga está no sentido do 

caráter nacional que a novela possui. Como tantas outras obras do período de 

libertação dos Estados africanos, esta não deixa de ser uma reação ao romance 

colonialista escrito pelos europeus, que também possuíam um caráter nacionalista, 
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 A busca ou tentativa de criar valores universais é diferente de qualificar, considerar ou comportar 
como se fosse ou houvesse um peso assim. Acredita-se na impossibilidade de chegar aos valores 
universais como cânones, pois a literatura jamais poderá ser imune a contaminações ideológicas e, 
por consequência, estar isolada de outros tipos de discursos como afirma Leite (2013). 
86

 Aqui tomamos o termo ideologia como um conceito político, refutando o sentido de falsa 
consciência consagrado, em período pré-marxista, por Napoleão Bonaparte (segundo Ricoeur, entre 
o final do século XVIII e início do XIX, os filósofos franceses foram denominados de ideólogos), que 
atribuiu sentido pejorativo àqueles que entravam em confronto com as suas ambições políticas – 
podemos nos referir a esse tipo de ação na qual há uma desqualificação de o herói da ação – que 
qualifica de certa maneira o ideológico. A acepção à novela As aventuras de Ngunga vai ao encontro 
do que pensa Jameson (1992, p. 299), pois “é desnecessário demonstrar estas proposições 
totalmente corretas; o compromisso ideológico não é, antes de mais nada, uma questão de escolha 
moral, mas de adesão a um dos grupos em luta”. 
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exaltando uma suposta superioridade do branco inglês e francês, principalmente, em 

relação aos “indígenas”, mas também aos seus concorrentes mediterrânicos. 

Apesar de a relação dialética entre a ideologia e a utopia não ser de fácil 

trato, como afirma Jameson (1992), o nacionalismo como um ideal possui um 

enorme apelo utópico. O sucesso para um grupo político se ocupar do espírito do 

povo depende deste grupo saber se apoderar politicamente do discurso da utopia. 

Pepetela o fez nesse romance, da mesma maneira que o MPLA também o utilizou 

em seus discursos anticoloniais e socialistas. 

 

*** 

 

No último capítulo do romance, intitulado Para terminar, o narrador afirma que 

a história de Ngunga foi contada a sua pessoa várias vezes e de diferentes 

maneiras. Ele ressalta que alguns trechos foram omitidos por ficarem menos 

interessantes ou não ser verdade. A última aparição do menino talvez tenha sido em 

1968, 1969 ou em 1971, isso porque há pessoas que acreditam tê-lo enxergado 

alguma vez. Não se tem certeza se era ele, pois ninguém sabe seu novo nome, nem 

os pássaros, nem a floresta, nem o rio, somente a sua amada (não se ouviu mais 

falar dela na narrativa). Desconfia-se que seja, o então já rapaz, aqueles que 

aparentam a mesma postura, pessoas que não se gabam e que são humildes, ou 

pelo destaque daqueles que se entregaram nas batalhas, lutando para mudar o 

mundo para melhor. 

Essas indagações acima nascem a partir de certos questionamentos: 

“Observa bem, portanto, o camarada que fica a teu lado na formatura. Sabes de 

onde veio?” ou “Conheces bem o jovem combatente que a teu lado se encontra”? 

(PEPETELA, 1988, p. 84, 85). As perguntas sobre onde anda este jovem pioneiro 

despertam tristeza e alegria ao leitor, pois se vê que há um legado deixado por ele. 

Isso fica visível quando as pessoas percebem um pouco de suas características 

naqueles que desconfiam ser o crescido miúdo. Também justifica o lamento no que 

diz respeito à troca de nome que garante seu anonimato por onde quer que ele 

esteja no país, lembrando que ele pode estar ao lado do leitor ou em um distante 

rincão. 

A solução para o enigma de Ngunga está no questionamento do narrador a 

todos aqueles que perguntam sobre o menino: 
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Não serás, afinal tu? Não será numa parte desconhecida de ti próprio que 
se esconde modestamente o pequeno Ngunga. Ou talvez Ngunga tivesse 
um poder misterioso e esteja agora em todos nós, nós os que recusamos 
viver no arame farpado, nós os que recusamos o mundo dos patrões e dos 
criados, nós os que queremos o mel para todos (PEPETELA, 1988, p. 85). 

 

O menino Ngunga nada mais é que uma simbologia ao espírito da unidade do 

povo angolano, no aspecto coletivo dos âmbitos social e cultural. A união se forma 

através da ideologia, re-significando um mito que lhe foi contado por várias pessoas 

de forma semelhante – aqui destacamos o elemento da tradição oral do africano –, e 

foi inserido na esfera angolana anticolonial. 

Todos aqueles que se rebelam com a condição imposta pelo colonialismo 

português são um pouco do jovem, lutando por uma Angola utópica87, ou seja, por 

um futuro país mais igual e mais justo. A resposta final, transmitida pelo narrador 

aos leitores, seria que todos são um pouco de Ngunga. Como o personagem se 

esforçou pelo todo, há a necessidade das pessoas também se esforçarem pelo 

coletivo – aqui há um elemento que liga um pouco ao sentido da religião, se 

analisarmos no aspecto sociológico clássico. — “Se Ngunga está em todos nós, que 

esperamos então para o fazer crescer?” (PEPETELA, 1988, p. 85). Esta é a última 

frase disposta na novela, onde Pepetela convoca todos os cidadãos angolanos a 

embarcar no projeto nacional que o autor acreditava ser a solução para os 

problemas de seu país. 
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 Como debatido no capítulo anterior, o conceito de utópico não remete somente a um lugar onde o 
sonho não é realizável, para Boaventura S. dos Santos (2013), essa condição também pode se 
encontrar na esfera da possibilidade de ser realizável em um futuro. 



CONCLUSÃO 

 

 

Podemos chegar à conclusão que a literatura possuiu um relativo destaque de 

importância tanto para o romancista Pepetela, na condição de um intelectual 

orgânico de Angola, quanto para o partido do qual ele era filiado, isto é, o MPLA – 

que foi o vencedor da guerra colonial e então pode aplicar os seus projetos . É 

verdade que uma parcela significativa da população angolana não dominava o 

idioma português, quem dirá fosse alfabetizada nesta língua, como visto nos 

capítulos anteriores, entretanto, não podemos descartar a importância desta obra 

em suas finalidades. 

A primeira obra de Pepetela, a fábula Muana Puó (1969), possui uma 

importância mais para o nível íntimo do autor, pois o período do final da década de 

1960 era um momento delicado para a guerrilha na luta contra o regime colonialista. 

Esta peça literária iria servir como um guia quanto aos objetivos máximos e utópicos 

por quais os combatentes angolanos lutavam. 

Através das linhas do romance, pode ser visto o caráter anímico que há nas 

batalhas (em 1966 começa haver uma melhor organização e sucesso em direção a 

Frente Leste por parte do MPLA) entre os voadores dentados contra os bicudos. 

Além disso, também podem ser observadas discussões e preocupações no que diz 

respeito às assembleias e sua remetida para a nova Pasárgada – a cidade de Calpe. 

Estes últimos elementos podem ser entendidos, por um lado, como sacrifícios para 

que Angola saísse da condição colonial e, por outro, como uma preocupação para 

que, no futuro, ela não viesse a cometer as mesmas ações políticas que os 

ocidentais haviam feito no seu continente. 

Quanto à novela Mayombe (1971), este romance possuiu como objetivo 

atingir os partidários dos quadros do MPLA, que possuíam uma instrução de caráter 

mais ocidental, onde muitos eram alfabetizados no idioma português, além de 

possuírem uma maior consciência quanto ao significado do colonialismo. Apesar 

disso, havia enormes contradições nas suas ações e nas estruturas do movimento, 

tanto para ações com os camaradas, quanto para a população angolana no geral. 

Para trabalhar com o contraditório existente, Pepetela utilizou até da mitologia grega 
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e ioruba, a fim de explicar a complexa formação do ‘novo’ angolano e sua 

mestiçagem, fazendo referência à personagem principal, Sem Medo, com Ogum, o 

Prometeu africano – entidades que deram ao homem o fogo e o ferro através de 

suas coragens. Dessa forma, observamos o destaque para as relações e problemas 

que aconteciam dentro do movimento durante a fase de guerrilha na floresta tropical, 

de modo que o destino da mensagem do autor seria principalmente aos partidários 

do movimento contra algumas práticas existente. 

Já em As aventuras de Ngunga (1972) havia como intenção atingir uma 

abrangência maior: a população civil, em geral, que estava situada na Frente 

Leste88. Este local era uma peça chave para a geografia da guerra. Infelizmente, o 

presente trabalho não teve condições de averiguar se o romance conseguiu alcançar 

significativa parcela populacional, como era a intenção de Pepetela com a novela. A 

hipótese mais plausível é que o principal objetivo do autor, em um primeiro 

momento, não teve relativo sucesso, visto que a primeira edição da obra foi 

mimeografada (1973), e somente a edição em língua portuguesa não seria suficiente 

para as pretensões de Pepetela, tendo em vista que na maioria das regiões 

angolanas havia pouco conhecimento significativo do léxico de português. Também 

não foi possível verificar a relação da obra com as populações locais em um 

momento posterior, por exemplo, com as publicações de 1976, 77 e 78. Este estudo 

não faz parte da delimitação do tema da dissertação, por isso não há como concluir 

sobre o impacto da obra em Angola independente, o que talvez possa ser alvo para 

um projeto futuro. 

Contudo, este romance apresenta elementos muito interessantes, como o 

enlace da tradição de escrita latina com a tradição da oralidade africana através de 

um mito muito difundido por Angola, no qual é possível verificar quais são os 

objetivos do autor, a saber: a difusão da ideia do país ser uma sociedade híbrida. O 

que podemos especular em relação às causas e efeitos da novela é que alguns 

anos depois da publicação, Pepetela assumiria um ministério de destaque no 

governo oficial angolano. Por isso, pode-se supor a tentativa de aplicação de certas 

políticas, por parte de Pestana, na condição de Vice-Ministro de Estado (1976-1982) 

e, posteriormente, como professor universitário, utilizando como premissa o sentido 

                                            
88

 O leste angolano é compreendido pelas divisões de Lunda-Sul, Moxico, Kuando-Kubango e a parte 
oriental de Bié. Quanto à referência para o suporte ao MPLA no exterior, esteve situando na região do 
antigo Barotze (Barotseland) zâmbio. 
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original dos valores apresentados em As aventuras de Ngunga, no que diz respeito 

ao trabalho das noções do nacionalismo angolano, da Nação e da modernidade 

quanto à sociedade. 

Dito isso, o objetivo da discussão em relação à novela giram mais em relação 

às intenções do projeto de governo que o autor almejava implementar após a 

independência de Angola do que com os resultados instantâneos possibilitados 

durante o desfecho da guerra anticolonial. Este romance, apesar de ser escrito em 

uma linguagem bem simples e sem grandes disposições literárias, filosóficas e 

históricas, possui uma dimensão maior que as duas obras citadas anteriormente. 

Isso porque há um trabalho quanto à intenção de servir como cartilha à população 

local, com seu caráter pedagógico; sendo ambicioso, se propõe como base de um 

programa de Estado em mais de uma esfera, além de mexer com o imaginário do 

indivíduo através da memória coletiva da gente angolana, através de uma narrativa 

ahistórica, que tende a romper com um sentido histórico. 

Por fim, a respeito da obra A geração da utopia (1992), um romance que pode 

ser compreendido como a saga da juventude angolana urbana, podemos afirmar 

que remete à primeira parte da narrativa como proposição da luta anticolonial. 

Enquanto que o capítulo intermediário e o capítulo final relatam o contraste e os 

problemas enfrentados com os atritos entre os movimentos e o inchaço da 

burocracia estatal, além de uma síntese desse processo e a falência do Estado 

angolano, respectivamente, refletindo sobre a ilusão que se observava no início. 

Esta última novela destoa do período dos outros romances que foram escritos 

entre o final da década de 1960 e o início de 70. Nesse meio tempo (1969-1992), 

Pepetela escreveu outras produções, fazendo com que o hiato entre as obras 

possibilitasse experiências diferentes daquele momento de luta pela independência. 

Entretanto, entende-se que as partes iniciais desta obra podem servir como uma 

ponte entre as demais narrativas por nós utilizadas, juntamente com a trajetória 

bibliográfica do autor e, assim, dar um maior entendimento sobre a relação de sua 

literatura militante com a história e a formação de Angola – até porque serve como 

um período de reflexão e também de reafirmação das posições de Pepetela quanto 

a seu quadro político frente ao Estado angolano e a conjuntura mundial ao longo 

desses mais de 30 anos. 

Utilizando-se dos romances referidos, aliado ao material historiográfico 

empregado, foi possível fazer um paralelo entre os eventos através das narrativas 
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dos romances com as narrativas históricas e então pleitear a uma verdade histórica 

acerca desse período da História de Angola, baseando-se no pensamento intelectual 

de Pepetela. Quanto à parte introdutória, são usadas, a título de complementação, 

fontes documentais referentes à legislação colonial de Portugal, para melhor situar o 

contexto em relação às discussões acerca de Artur Pestana e a inserção de seus 

romances. 

Assim, analisando o contexto de Angola e as propostas e desejos de Pepetela 

para o país, é possível verificar que tanto as narrativas, quanto as representações 

sejam elas históricas, fictícias ou míticas são dispostas por elementos híbridos em 

toda a estrutura das obras pepetelianas. Isso ocorre através da forma de contar a 

história, os conflitos entre os grupos e as entidades divinas, de modo que sempre 

haverá o elemento ocidental e o elemento africano e nem por isso são contraditórios. 

Apesar de que, em alguns casos, o autor dá indícios de que não há aceitação dessa 

mestiçagem. Através desse caso encontrado em suas obras, pode ser feito um 

paralelo com a sua biografia, a tendência de que a comunidade o veja e o aceite 

como um angolano em sua plena essência e não somente como um descendente de 

português radicado na África. 

Pepetela consegue mostrar sua africanidade em seus romances, 

principalmente na novela de Ngunga – nosso objeto principal –, pois a maior prova 

disso é que o autor compartilha da oralidade das histórias africanas com os demais 

– este é o seu cenário. Além disso, valoriza o vocabulário local onde há palavras, 

por exemplo, do tronco linguístico bantu, que foram disseminadas para o léxico 

português angolense. 

O que seria mais híbrido que isso? Em suas obras há o desafio à norma culta 

e ao formalismo quanto ao trato de escrever, rompendo com a linha de que quanto 

mais longe a língua se encontra do ponto emissor original, mais conservador se 

pretende ser com a mesma. Ação que faz reclamar a língua como patrimônio seu e 

de sua Nação, isto é, como marca identitária de Angola. 

Também podemos ligar o espírito mestiço de Pepetela com as suas 

aspirações quanto à construção da identidade de Angola em suas obras e chegar à 

conclusão de que não existe um tipo ideal que remete à sociedade angolana. O que 

a define em sua produção literária é a sua hibridez nos mais diversos sentidos, e é 

por este caminho que se segue, para a aceitação dos vários componentes que 

formam uma sociedade moderna e, ao mesmo tempo, com traços tradicionais. 
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Também não podemos deixar de tirar conclusões sobre as discussões acerca 

da “utopia” que são aqui debatidas. Conclui-se que esse é um fenômeno muito 

presente no espírito das revoluções africanas ao longo do século XX, que 

simbolizava a possibilidade para o novo, a partir do pensamento de vários 

pensadores do continente. O pensamento utópico foi um importante ingrediente para 

a construção de uma literatura, ideias políticas e resoluções para o pessoal de toda 

uma época, onde nasce o terceiro-mundismo e as independências começam a 

efervescer a cultura política na África. Não poderia ser diferente com Angola e 

Pepetela, talvez o sentido da utopia tenha sido maior que em outros países como 

forma de compensação a tão dura repressão daqueles que estiveram nas mãos 

portuguesas, como nos confere a historiografia colonial africana. 

Espera-se que este presente trabalho possa servir de incentivo para que um 

maior número de pesquisas sobre a África apareça no Brasil, especificamente em 

Santa Maria, pois para nós, brasileiros, é de fundamental importância não somente 

valorizar os elementos afro-brasileiros, como também apreciar mais as ideias, a 

história, a filosofia e a literatura africana que possuem muitas coisas em comum com 

o Brasil e que poderiam contribuir com tantos temas para a nossa sociedade. 

Acredito que seja muito importante falar de África em nosso país, pois vejo como 

uma forma de valorização da identidade negra e parda no país, mesmo de forma 

indireta. 

Milhões de africanos cruzaram o Atlântico para aportar no Brasil na grande 

diáspora negra, é verdade que a maioria veio na condição de escravo. Porém, 

observando as suas histórias e a de seus descendentes, torna-se visível que certo 

Ngunga, talvez de origem malê ou de futuro nome, como o de Teresa de Benguela, 

também foi transportado para a América, e passou a estar no espírito de muitos 

brasileiros e brasileiras que lutam até hoje contra as estruturas deixadas pelo 

colonialismo neste grande país mestiço. O certo é que podemos encontrar uma 

correspondência a esta personagem mítica neste lado do oceano. Esse Ngunga 

pode ter tido o nome de Zumbi dos Palmares, pode ser anônimo, tal como foi o 

menino depois que Uassana lhe deu um apelido secreto, também pode ser um mito 

ou pode ser uma história real, como a de Manuel Congo, o fato é que Ngunga vive 

no coração de milhões, seja na mãe África, seja na sua filha América, ou na sua 

irmã Europa. 
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ANEXO A – Resolução 1542 (XV), 15 de dezembro de 1960 da ONU 

  
 
1542 (XV). Transmission of information under article 73 of the Charter 
 
 
The General Assembly, 
 
Recalling that, by resolution 742 (VIII) of 27 November 1953, the General Assembly 
approved a listo f factors to be used as a guide in determining whther a Territory is o 
ris no longer within the scope of Chapter XI of the Charter of the United Nations, 
Recalling also that diferences of views arose among Member States concerning the 
status of certain territories under the administrations of Portugal and Spain and 
described by these two States as “overseas provincies” of the metropolitan State 
concerned, and that with a view to resolving those diferences the General Assembly, 
by resolution 1467 (XIV) of 12 December 1959, appointed the Special Commitee of 
Six on the Transmiton of Information under Article 73e of the Charter to study the 
principles  wich should guide Members in determining whether or not na obligation 
exists to transmit the information called for Article 73e, 
Recognizing that the desire for independence is the righful aspiration of peoples 
under colonial subjugation and that the denial of their right to self-determination 
constitutes a threat to the well-being of humanity and to international peace, 
Recalling with satisfaction the statement of the representative of Spain at the 1048th 
meeting of the Fourth Committee that his Government agrees to transmit information 
to the Secretary-General in accordance with the provisions of Chapter XI of the 
Charter, 
Mindful of its responsibilities under Article 14 of the Charter, 
Being aware that the Government of Portugal has not transmitted information on the 
territories under its administration which are enumerated in operative paragraph 1 
below and has not expressed any intention of doing so, and because such 
information as is otherwise available in regard to the conditions in these territories 
gives cause for concern, 
1. Considers that, in the light of the provisions of Chapter XI of the Charter, General 
Assembly resolution 742 (VIII) and the principles approved by the Assembly in 
resolution 1541 (XV) of 15 December 1960, the territories under the administration of 
Portugal listed hereunder are Non-Self-Governing Territories within the meaning of 
Chapter XI of the Charter: 
 
(a) The Cape Verde Archipelago; 
 
(b) Guinea, called Portuguese Guinea; 
 
(c) São Tomé and Príncipe, and their dependencies; 
 
(d) São João Batista de Ajudá; 
 
(e) Angola, including the enclave of Cabinda; 
 
(f) Mozambique; 
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(g) Goa and dependencies, called the State of India; 
 
(h) Macau and dependencies; 
 
(i) Timor and dependencies; 
 
2. Declares that an obligation exists on the part of the Government of Portugal to 
transmit information under Chapter XI of the Charter concerning these territories and 
that it should be discharged without further delay; 
 
3. Requests the Government of Portugal to transmit to the Secretary-General 
information in accordance with the provisions of Chapter XI of the Charter on the 
conditions prevailing in the territories under its administration enumerated in 
paragraph 1 above; 
 
4. Requests the Secretary-General to take the necessary steps in pursuance of the 
declaration of the Government of Spain that it is ready to act in accordance with the 
provisions of Chapter XI of the Charter; 
 
5. Invites the Governments of Portugal and Spain to participate in the work of the 
Committee on Information from Non-Self-Governing Territories in accordance with 
the terms of paragraph 2 of General Assembly resolution 1332 (XIII) of 12 December 
1958. 
 
948th plenary meeting, 
15 December 1960. 
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ANEXO B – Decreto-lei n° 23:241 de 21 de nov. de 1933 

 
 
Ministério das Colônias 
 
Direcção Geral dos Serviços Centrais 
 
Decreto-lei n.º 23:244 
 
Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n.º 2.° do artigo 108.° da 
Constituição, o Govêrno decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 
 
Artigo 1.° O decreto-lei n.º 23:203, de 6 de Novembro do corrente ano, que regula a 
forma de punição dos delitos políticos e das infracções disciplinares de carácter 
político, é aplicado em todas as colónias, devendo ser publicado nos respectivos 
Boletins Oficiais, com as alterações constantes do presente decreto-lei. 
 
Art. 2.° Ficam compreendidos no n.º 4.° do § 1.° do artigo 1.° do aludido decreto n.º 
23:203 os atentados contra a autoridade ou exercício de poderes dos governadores 
gerais, de colónia ou de província, devendo estas entidades considerar-se também 
incluídas no n.º 1.° do artigo 2.° do mesmo diploma. 
 
Art. 3.º Nos crimes de rebelião sob a forma de atentados contra a integridade 
territorial da Nação, previstos no n.º 1.º do § 1.º do artigo 1.º do decreto-lei n.º 
23:203, está compreendida a prática de actos que por qualquer forma favoreçam a 
desagregação do Império Colonial Português. 
§ 1.º Quando os actos a que o presente artigo se refere consistirem ha propaganda, 
feita pela imprensa, de ideias que favoreçam a desagregação do Império Colonial 
Português, cabe ao Ministro das Colónias ou aos governadores coloniais a 
obrigação de suspender, pelo prazo de três meses a dois anos, o periódico que 
inserir as publicações, ordenando, pelo mesmo prazo, o encerramento da tipografia 
em que tiver sido impresso e a expulsão da colónia do seu director. 
§ 2.º O despacho que impuser as penas referidas será devidamente fundamentado. 
 
Art. 4.° Contemporaneamente com a remessa dos autos referidos no artigo 18.º do 
decreto n.º 23:203, serão enviados os presos para local que o Govêrno designe, nos 
termos do § 2.º do artigo 19.º do citado decreto-lei. 
 
Art. 5.º O Ministro das Colónias ou os governadores coloniais poderão proibir a 
residência em território colonial a todos aqueles cuja presença julguem 
inconveniente à segurança e à ordem pública da respectiva colónia. 
§ 1.º A decisão será tomada em despacho fundamentado, havendo dela recurso 
sem efeito suspensivo, a interpor no prazo de trinta dias por meio de requerimento, 
no qual será alegado tudo o que o recorrente julgar conveniente. 
§ 2.º Quando o despacho fôr dos govenadores colóniais, conhece do recurso o 
Ministro das Colónias; quando fôr dêste, o recurso será decidido pelo Conselho de 
Ministros. 
 
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém. 
 



156 

 

Para ser publicado nos «Boletins Oficiais» de todas as colónias. 
 
Paços do Governo da República, 21 de Novembro de 1933. — ANTÓNIO ÓSCAR 
DE FEAGOSO CARMONA— António de Oliveira Salazar — Antonino Raúl da Mata 
Gomes Pereira—Manuel Rodrigues Júnior — Luiz Alberto de Oliveira — Aníbal de 
Mesquita Guimarães—José Caeiro da Mata — Duarte Pacheco—Anuindo Rodrigues 
Monteiro — Alexandre Alberto de Sousa Pinto — Sebastião Garcia Ramires—
Leovigildo Queimado Franco de Sousa. 
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ANEXO C – Decreto-lei n° 31:216 de 14 de abr. de 1941 

 
 
MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS 
 
Direcção Geral de Administração Politica e Civil 
 
Decreto n.º 31:216 
 
Convindo adaptar melhor tis necessidades das circunstâncias presentes o preceito 
do artigo 5.° do decreto n.º 23:241, do 21 do Novembro do 1933, sem prejuízo do 
disposto no artigo 211.° da Carta Orgânica do Império Colonial Português; 
Ouvido o Conselho do Império Colonial; 
Usando da faculdade conferida pelo artigo 28.° do Acto Colonial o pelo artigo 10." da 
Carta Orgânica do Império Colonial Português, o Ministro das Colónias decreta o eu 
promulgo o seguinte: 
 
Artigo único. O artigo 5.° do decreto n.° 23:241, do 21 do Novembro do 1933, passa 
a ter a seguinte redacção: 
 
A todos aqueles cuja presença no território do Império Colonial Português ou do 
certa colónia seja reputada inconveniente são aplicáveis as seguintes medidas 
administrativas de segurança: 
 
1.º Proibição de residência em qualquer ponto do território do Império; 
2.º Expulsão da colónia onde se encontrem, com fixação da residência noutra 
colónia; 
3.º Proibição da residência em determinada colónia; 
4.º Fixação da residência dentro da colónia onde se encontrem. 
§ 1.º As medidas dos n.ºs 1.º o 2.º são da competência do Ministro das Colónias o as 
dos n.08 3.º e 4.º da competência do governador da colónia onde se encontre o 
indivíduo que fôr objecto das medidas administrativas indicadas no corpo do 
presente artigo. 
§ 2.º A decisão será tomada mediante despacho publicado no Boletim Oficial ou no 
Diário do Govêrno, conforme o caso, havendo dela recurso sem efeito suspensivo, a 
interpor no prazo de trinta dias por meio do requerimento, no qual será alegado tudo 
o quo o recorrente julgar conveniente. 
3.º Quando o despacho fôr dos governadores coloniais, conhece do recurso o 
Ministro das Colónias; quando fôr dêste, o recurso será decidido pelo Conselho do 
Ministros. 
 
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém. 
 
Para ser publicado nos «Boletins Oficiais» de todas as colónias. 
 
Paços do Govêrno da República, 14 do Abril do 1941.— ANTÓNIO ÓSCAR DE 
FRAGOSO CARMONA — Antônio de Oliveira Salazar — Francisco José Vieira 
Machado. 
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ANEXO D – Decreto-lei n° 35:004 de 20 de out. de 1945 

 
 
Decreto-lei n.º 35:044 
 
Usando da faculdade conferida pela 1ª parte do n.º 2.° do artigo 109.° da 
Constituição, o Govêrno decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 
 
Artigo l.° O Supremo Tribunal de Justiça compreende duas secções cíveis e uma 
secção criminal. Cada secção é composta de cinco juízes. 
Os juízes para a secção criminal serão escolhidos pelo Ministro da Justiça, sob 
proposta do Conselho Superior Judiciário. A distribuição dos restantes juízes pelas 
duas secções cíveis será feita por sorteio, nos termos do artigo 14.° do Estatuto 
Judiciário. 
§ único. Preside a todas as secções o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. 
 
Art. 2°. E da competência da secção criminal: 
1º. A jurisdição criminal do Supremo Tribunal de Justiça em ti nica instância ou em 
recurso; 
2º. A jurisdição em. matéria de habeas corpus; 
3º. O exercício das demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei. 
 
Art. 3°. O Supremo Tribunal de Justiça funciona em tribunal pleno com. a reunião de 
todos os juízes das três secções. 
 
Art. 4°. O Ministério Público é representado perante o Supremo Tribunal de Justiça 
pelo Procurador Geral da República e pelos ajudantes que êste designar. Será 
designado um ajudante para ambas as secções cíveis e outro para a secção 
criminal. 
 
Art. 5°. Nas comarcas de Lisboa e Pôrto haverá, com competência em matéria 
penal, um tribunal criminal, um tribunal correccional e um tribunal de polícia. 
 
Art. 6°. Os tribunais criminais de Lisboa e Pôrto serão presididos por um. juiz da 
Relação, nomeado pelo Ministro da Justiça, em comissão de serviço, renovável, por 
três anos. 
 
Art. 7°. Os tribunais criminais compreendem três juízos criminais em Lisboa e dois 
no Pôrto. 
A cada juízo criminal preside um juiz da 1ª. instância de 1ª. classe. 
 
Art. 8°. Os tribunais correccionais compreendem seis juízos correccionais em Lisboa 
e três no Pôrto. 
 
Art. 9°. Os tribunais de polícia terão dois juízes em Lisboa e um no Pôrto. 
§ l.° O serviço do tribunal de polícia de Lisboa será distribuído entre os dois juízes 
pela forma que o presidente da Relação determinar. 
§ 2.° Os juízes dos tribunais de polícia serão substituídos nas suas faltas e 
impedimentos pelos sub-directores da polícia judiciária. A substituição em. Lisboa só 
terá lugar na ausência simultânea de ambos os juízes. 
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Art. 10°. Os juízes dos tribunais correccionais e de polícia serão nomeados pelo 
Ministro da Justiça entre os juízes da 1ª instância de qualquer classe. 
 
Art. 11°. Os tribunais criminais de Lisboa e Pôrto funcionam em plenário com o 
desembargador presidente, tendo como vogais os dois juízes mais antigos dos 
respectivos juízos criminais. 
§ único. O desembargador presidente será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo juiz mais moderno da respectiva Relação. 
No tribunal de Lisboa os vogais serão substituídos, em primeiro lugar, pelo juiz mais 
moderno dos respectivos juízos criminais e, em segundo lugar, pelo juiz auditor do 
Tribunal Militar Territorial. 
No tribunal do Pôrto os vogais serão substituídos, em primeiro lugar, pelo juiz auditor 
do Tribunal Militar Territorial e, em segundo lugar, pelo juiz do tribunal de execução 
das penas. 
 
Art. 12º. O Ministério Público será representado junto do tribunal criminal de Lisboa 
pelo ajudante do Procurador Geral da República, em serviço na, secção criminal, do 
Supremo Tribunal de Justiça e junto do tribunal criminal do Pôrto pelo Procurador da 
República na respectiva Relação. 
 
Art. 13°. Compete ao plenário do tribunal criminal o julgamento dos crimes 
seguintes, qualquer que seja a forma de processo que lhes corresponda: 
1º. Dos crimes contra a segurança exterior ou interior do Estado è dos de 
responsabilidade ministerial; 
2º. Dos crimes de imprensa; 
3º. Dos crimes de assambarcamento e especulação e contra a economia nacional e 
daqueles a que corresponda processo de querela, quando, em virtude da sua 
importância, a secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, sob proposta do 
Procurador Geral da República, mande avocar o seu julgamento ao tribunal criminal. 
§ único. Relativamente aos crimes indicados nos n°s. 1º. e 3º. a competência 
territorial do tribunal criminal de, Lisboa abrange a área dos distritos judiciais de 
Lisboa e Coimbra e a do tribunal do Porto abrange a área do respectivo distrito 
judicial. 
 
Art. 14º. Pertence aos juízes criminais a preparação dos processos para julgamento 
em plenário. 
 
Art. 15º. No caso do nº. 3º. do artigo 13º. a proposta do Procurador Geral da 
República pode ter lugar em qualquer altura do processo, antes do julgamento, e 
sobre ela se resolverá em conferência. Poderá decidir-se que a preparação do 
processo seja concluída pelo tribunal da comarca, fazendo-se depois a remessa 
para julgamento ao tribunal criminal competente, ou que o processo seja desde logo 
distribuído, no estado em que se encontrar, ao juízo criminal do tribunal competente. 
Art. 16º. Só há recurso das decisões finais do plenário em processo de querela e 
correccional para a secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Das decisões 
dos juízes em matéria de liberdade provisória e do despacho de pronúncia ou 
equivalente podem o Ministério Público ou o arguido, naquelas formas de processo, 
reclamar para o tribunal, que decidirá em acórdão. 
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Art. 17º. O presidente do tribunal criminal exerce a superintendência administrativa 
nos serviços de todos os tribunais ordinários de 1ª instância, nas comarcas de 
Lisboa e Porto, de harmonia com as instruções do presidente da Relação. 
 
Art. 18º. Compete ao presidente do tribunal criminal decidir, nas comarcas de Lisboa 
e Pôrto, sobre o exercício do direito de resposta em matéria de imprensa e aplicar as 
sanções devidas pela recusa ilegítima de publicação da resposta. 
 
Alt. 19º. Aos juízos criminais compete a preparação dos processos de querela 
instaurados nas comarcas de Lisboa e Pôrto. 
0 julgamento será executado em tribunal colectivo constituído pela seguinte forma: 
 
A) Tribunal criminal de Lisboa: 
Tribunal colectivo do 1º. juízo criminal: presidente, o juiz do juízo criminal; vogais, os 
juízes do l.° e do 2º. juízos correccionais; 
Tribunal colectivo do 2º. juízo criminal: presidente, o juiz do juízo criminal; vogais, os 
juízes do 3.° e do 4º. juízos correccionais; 
Tribunal colectivo do 3º. juízo criminal: presidente, o juiz do juízo criminal; vogais, os 
juízes do 5.° e do 6º. juízos correccionais; 
 
B) Tribunal criminal do Pôrto: 
Tribunal colectivo do 1º. juízo criminal: presidente, o juiz do juízo criminal; vogais, os 
juízes do 1º. e do 2º. juízos correccionais; 
Tribunal colectivo do 2º. juízo criminal: presidente, o juiz do juízo criminal; vogais, o 
juiz do 3º. juízo correccional e o juiz do tribunal de execução das penas. 
 
Art. 20º. E da competência dos tribunais correccionais a jurisdição criminal relativa 
às infrações a que corresponda processo correccional ou de polícia correccional. 
 
Art. 21º. E da competência dos tribunais de polícia a jurisdição -relativa às infrações 
a que corresponda processo de transgressões ou sumário. 
 
Art. 22º. As secretarias dos tribunais de polícia terão o seguinte pessoal': 
No tribunal de Lisboa: um chefe de secção de 1ª. classe, dois escriturários de 2ª. 
classe, dois copistas e um oficial, de diligências. 
No tribunal do Pôrto: um chefe de secção de 1ª. classe, um escriturário de 2ª. 
classe, um copista e um oficial de diligências. 
Art. 23º. O pessoal das secretarias será pago pelo Cofre Geral dos Tribunais, 
podendo ser aumentado ou de- minuído por despacho do Ministro da Justiça, 
conforme o movimento do serviço aconselhar. 
 
Art. 24º. Os tribunais de polícia funcionarão em audiência todos os dias úteis para 
julgamento imediato dos arguidos em processo sumário. 
 
Art. 25º. Nos tribunais de polícia não haverá férias judiciais; os magistrados e 
funcionários terão direito ao gozo de licença graciosa, sem prejuízo do 
funcionamento dos serviços, nos termos da lei geral. 
 
Art. 26º. O Ministério Público será representado: 
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1º. Por um delegado do Procurador da República de 1ª. classe junto de cada juízo 
criminal e respectivo tribunal colectivo; 
2º. Por um delegado do Procurador da República de qualquer classe junto de cada 
dois juízos correccionais; 
3º. Por um delegado do Procurador da República de qualquer classe junto de cada 
tribunal de polícia. 
§ único. O representante do Ministério Público no 3º. juízo correccional do Pôrto 
exercerá também essas funções no tribunal de polícia da mesma comarca. 
 
Art. 27º. Os juízes e delegados colocados nos tribunais correccionais e de polícia 
receberão os vencimentos de juízes e delegados de 1ª. classe. 
 
Art. 28º. Nos tribunais cíveis de Lisboa e Pôrto o Ministério Público será 
representado por um delegado do Procurador da República junto de cada grupo de 
três tribunais. 
 
Art. 29º. E criado mais um lugar de juiz no tribunal de execução das, penas com 
sede em Lisboa. O serviço será distribuído entre os dois juízes pela forma que o 
presidente da Relação determinar. 
 
Art. 30º. É criado no Pôrto um tribunal de execução das penas com a organização 
fixada no decreto nº. 34:553, de 30 de Abril de 1945. 
 
Art. 31º. O tribunal de execução das penas de .Lisboa exercerá a sua jurisdição 
sôbre a área do distrito judicial de Lisboa e o do Pôrto sôbre a área dos distritos 
judiciais do Pôrto e de Coimbra. 
§ único. Em matéria consultiva pode o Ministro da Justiça determinar uma divisão 
diferente da competência dos dois tribunais. 
 
Art. 32º. Os lugares de assistentes sociais nos tribunais de execução das penas 
poderão ser desempenhados por agentes da polícia judiciária, destacados a título 
permanente para êste serviço, nos termos da lei orgânica da mesma polícia. 
 
Art. 33º. O produto do imposto de justiça e das multas -criminais aplicadas em 
quaisquer tribunais em processos sumários e de transgressões reverterá, em partes 
iguais, para o Estado c para o Cofre Geral dos Tribunais. 
 
Art. 34º. É inaplicável nos processos sumários e de transgressões o disposto no 
artigo 160º. do Código das Custas Judiciais. 
 
Art. 35º. Os magistrados judiciais que prestarem serviço nos actuais tribunais 
criminais de Lisboa e Pôrto serão colocados pelo Ministro da Justiça, sob proposta 
do Conselho Superior Judiciário, nos tribunais criminais e correccionais criados por 
êste diploma nas mesmas comarcas. 
A distribuição dos magistrados do Ministério Público, de harmonia com as 
disposições do presente diploma, será feita pelo Ministro da Justiça, ouvido o 
Procurador Geral da República. 
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Art. 36º. A distribuição do pessoal dos actuais tribunais criminais pelos novos 
tribunais criminais e correcionais será feita pelo Ministro da Justiça, sob proposta do 
presidente da Relação. 
 
Art. 37º. O presente decreto-lei entra em vigor em 1 de Janeiro de 1946, devendo 
até essa data fazer-se a colocação dos magistrados e funcionários nos novos 
tribunais. 
§ único. Os tribunais de polícia e o tribunal de execução das penas do Porto serão 
criados imediatamente, passando a exercer a sua competência logo que estejam 
constituídos. 
Será também imediatamente, provido o 2º. lugar de juiz no tribunal de execução das 
penas da Lisboa. 
 
Art. 38º. Na comarca de Lisboa os processos pendentes serão distribuídos pela 
seguinte forma: 
a) Os processos de querela do 1º., 4º. e 5.° tribunais criminais, ao 1º. juízo criminal; 
os do 2º., 6º. e 7º. tribunais, ao 2º. juízo; os do 3º., 8º. e 9º.° tribunais, ao 3º. juízo; 
b) Os processos correccionais e de polícia correccional do 4º., 5]., 6º., 7º., 8º. e 9º. 
tribunais criminais, respectivamente ao 1º., 2º., 3º., 4º., 5º. e 6º. juízos correcionais; 
os do 1º., 2º. e 3º. tribunais serão distribuídos pelos seis juízos correccionais; 
c) Os processos de transgressões transitam para o tribunal de polícia. 
 
Art. 39º. Na comarca do Porto serão os processos pendentes distribuídos pela 
seguinte forma: 
a) Os processos de querela do 1º. e 3º. tribunais criminais passam para o 1º. juízo 
criminal e os do 2º. e 4º. tribunais para o 2º. juízo; os do 5º. tribunal serão 
distribuídos pelos 1º. e 2.° juízos; 
b) Os processos correccionais e de polícia correccional pendentes no 3º., 4º. e 5º. 
tribunais transitam, respectivamente, para o 1º., 2º. e 3º. juízos correccionais; os 
pendentes no 1º. e 2º. tribunais serão distribuídos pelos três juízos; 
c) Os processos de transgressões transitam para o tribunal de polícia. 
 
Art. 40º. Desde a data da publicação dêste decreto-lei até à data da sua entrada em 
vigor observar-se-á o seguinte quanto, à distribuição de processos nos tribunais 
criminais de Lisboa e Porto: 
1º. Todos os processos de querela serão distribuídos ao 1º., 2º. e 3º. tribunais em 
Lisboa e ao l.° e 2.° no Pôrto; 
2º. Todos os demais processos serão distribuídos aos restantes tribunais. 
§ único. Os processos de transgressões e sumários começarão a ser distribuídos 
aos tribunais de polícia logo que estes estejam constituídos. 
 
Art. 41º. É extinto o Tribunal Militar Especial, passando a sua competência para os 
tribunais ordinários, nos termos da lei geral. 
§ 1º. Os processos que em 31 de Dezembro de 1945 estiverem pendentes no 
Tribunal Militar Especial em qualquer das suas secções transitarão para os tribunais 
competentes para o seu julgamento, nos termos do presente decreto-lei e da demais 
legislação geral de processo. 
§ 2º. Nas comarcas de Lisboa e Pôrto os processos por assambarcamento, 
especulação e delitos contra a economia nacional serão distribuídos: 
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1º. Aos juízos criminais, os referentes a infracções a que correspondam as penas 
indicadas no artigo 63.° do Código de Processo Penal; 
2º. Aos juízos correccionais, os referentes a infracções a que correspondam as 
penas indicadas nos artigos 64.° e 65.° do Código de Processo Penal; 
3º. Ao tribunal de polícia, os referentes às infracções indicadas nos artigos 66º. e 
67º. do Código de Processo Penal. 
§ 3º. A partir da data da publicação do presente decreto-lei serão remetidos aos 
tribunais ordinários competentes, nos termos da lei geral, os processos por 
assambarcamento, especulação ou delitos contra a economia nacional, cujo 
julgamento é actualmente da competência do Tribunal Militar Especial. 
Nas comarcas de Lisboa e Pôrto os processos que forem instaurados até 31 de 
Dezembro de 1945 serão distribuídos pela forma seguinte: 
1º. Os referidos no n.° l.° do parágrafo anterior, ao 1º., 2º. e 3º. tribunais criminais em 
Lisboa e ao 1º. e 2º. no Pôrto; 
2º. Os referidos nos nºs.“ 2º. é 3º. aos restantes tribunais. 
Os processos de transgressões e sumários serão distribuídos aos tribunais de 
polícia logo que estejam, constituídos. 
 
Art. 42.° É revogado o decreto-lei nºs. 23:203, de 6 de Novembro de 1933. 
 
Publique-se e cumpra-se como nêle se contém. 
 
Paços do Governo da República, 20 de Outubro de 1945.—ANTÓNIO OSCAR DE 
FRAGOSO CARMONA — António de Oliveira Salazar — Júlio Carlos Alves Dias 
Botelh.0 Moniz — Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira,— João Pinto da Costa 
Leite — Fernando dos Santos Costa — Américo Deus Rodrigues Tomaz — Augusto 
Cancela, de Abreu José Caeiro da Mata — Clotário Luiz Supico Ribeiro Pinto. 
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ANEXO E – Decreto-lei n° 39:299 de 30 de jul. de 1953 

 
 
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
 
1ª. Direcção-Geral 
 
1ª. Repartição 
 
Decreto-Lei nº. 39 299 
 
Considerando que se torna necessário providenciar acerca dos termos a observai- 
nos tribunais militares do ultramar quando haja réus que não sejam encontrados, ou 
não possam ser presos, em processos relativos a crimes contra a segurança exterior 
e interior do Estado; 
Considerando que essas providências devem assegurar não só uma defesa eficaz 
aos réus ausentes, mas também obstar a formalismos inúteis do processado e a 
protelamentos prejudiciais aos co-réus presentes; 
Usando da faculdade conferida pela 1ª. parte do nº. 2º. do artigo 109º. da 
Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 
 
Artigo 1º. Os réus acusados da prática dos crimes previstos e punidos pelos artigos 
141º. a 151º. do Código Penal, com a redacção do Decreto-Lei nº. 32 832, de 7 de 
Junho de 1943, e dos artigos 163º. a 176º. do Código Penal, com a redacção do 
Decreto-Lei nº. 35 015, de 15 de Outubro de 1945, cujos processos não possam 
prosseguir, por não serem encontrados ou por terem faltado a qualquer acto em que 
a sua comparência seja necessária, serão pelos tribunais militares territoriais das 
províncias ultramarinas processados e julgados, na parte aplicável, nos termos dos 
artigos 567º. e 570º., 572º. e 585º. do Código de Processo Penal. 
§ único. Para os efeitos deste artigo são também considerados ausentes ou de difícil 
captura ou intimação os réus que se apure residirem fora da província respectiva 
com demora superior a seis meses. 
Art. 2º. Remetido o processo ao tribunal militar territorial com o despacho referido no 
nº. 1º. do artigo 429º. do Código de Justiça Militar, se o arguido não puder ser 
intimado para fins de interrogatório, por se verificar a hipótese do artigo antecedente, 
o auditor, cumprindo o disposto nos artigos 438º. e seguintes do mesmo código, 
lançará no processo a exposição a que se refere o artigo 454º. 
 
Art. 3º. Se o comandante militar mandar instaurar a acusação, proceder-se-á de 
harmonia com os artigos 465º. e 466º. do Código de Justiça Militar, e em seguida o 
auditor mandará publicar os éditos e anúncios a que se refere o artigo 567º. do 
Código de Processo Penal, prosseguindo-se à revelia do réu, se este não se 
apresentar no tribunal militar territorial dentro do prazo marcado ou não vier a ser 
preso 
 
Publique-se e cumpra-se como nele se contém. 
Paços do Governo da República, 30 de Julho de 1953. — FRANCISCO HIGINO 
CRAVEIRO LOPES — António de Oliveira Salazar — João Pinto da Costa Leite — 
Fernando dos Santos Costa — Joaquim Trigo de Negreiros— Manuel Gonçalves 
Cavaleiro de Ferreiro — Artur Águedo de Oliveira — Adolfo do Amaral Abranches 
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Pinto — Américo Deus Rodrigues Thomaz — Paulo Arsénio Viríssimo Cunha — 
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich — Manuel Maria Sarmento Rodrigues— 
Fernando Andrade Pires de Lima—Ulisses Cruz de Aguiar Cortês — Manuel Gomes 
de Araújo — José Soares da Fonseca. 
 
Para ser publicado no Boletim Oficial de todas as províncias ultramarinas.— M. M. 
Sarmento Rodrigues. 
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ANEXO F – Decreto-lei n° 39:997 de 29 de dez. de 1954 

 
 
 
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
 
Gabinete do Ministro 
 
Decreto-Lei nº. 39 997 
 
A base LXIX da Lei Orgânica do Ultramar de 27 de Junho de 1953, previu que fosse 
tornado extensivo ao ultramar o regime prisional instituído pelo Decreto-Lei nº. 26 
643, de 28 de Maio de 1936. Esta unidade de princípios, corolário da unidade da lei 
penal vigente em todo o território português, implica também que se procure utilizar 
o conjunto dos estabelecimentos existentes no sentido de proporcionar ao 
delinquente o regime prisional mais adequado à sua personalidade. 
É nesse sentido que se providencia com o presente diploma, estabelecendo as 
regras necessárias para realizar tal objectivo, atendendo aos meios disponíveis e ao 
movimento da criminalidade. 
Acolhendo as recomendações da experiência própria e alheia, estabelece-se a 
rigorosa separação de indígenas e não indígenas, suprimindo, para os primeiros, o 
regime celular, excessivamente cruel para o seu modo de ser e ineficaz como 
instrumento de reabilitação. O trabalho e a instrução religiosa são os dois principais 
instrumentos que se consagram para actuar sobre os delinquentes indígenas, 
aceitando que a privação da liberdade física e a localização dos estabelecimentos 
prisionais em locais afastados da sua sede habitual de vida realizam uma 
intimidação suficiente. Os aldeamentos onde se permite a constituição da família aos 
indígenas que se tenham mostrado aptos para seguirem vida livre, honesta, deverão 
ser utilizados como instrumento de assimilação. 
Pensa-se também que o regime de execução das penas deve depender 
essencialmente da personalidade do delinquente, e não da natureza da pena a 
aplicar. Por isso se determina que os indígenas declarados judicialmente perigosos 
sejam agrupados em colónias penais especiais, admitindo, porém, que para os 
restantes se organizem apenas colónias penais. Significa isto que as colónias 
correccionais serão determinadas pelo movimento da criminalidade, ou pela 
dificuldade dos transportes, mas que serão dispensados sempre que as colónias 
penais possam ser eficientemente utilizadas para o cumprimento de todas as penas. 
Dentro dos estabelecimentos penais é que será necessário agrupar os delinquentes 
de modo que não se verifiquem acções de mútua corrupção, não se decretando 
categorias abstractas porque não o aconselha o estado actual da experiência. 
 
Nestes termos: 
 
Usando da faculdade conferida pela 1ª. parte do nª. 2º. do artigo 169º. da 
Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 
 
Artigo 1º. É tornado extensivo ao ultramar o Decreto-Lei nº. 26 643, de 28 de Maio 
de 1936, com as modificações resultantes do presente diploma. 
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§ único. Nos estabelecimentos prisionais nunca será consentido o contacto entre 
indígenas e não indígenas, e só por excepção se permitirá que existam 
estabelecimentos mistos. 
 
CAPITULO I 
 
Dos não indígenas 
 
Art. 2º. As cadeias comarcãs serão também destina- 0 das aos fins do capítulo II do 
título I do referido decreto-lei, com obediência aos seus nº. 4º. do artigo 19º. e § 
único do artigo 10º. 
§ 1º. Nas províncias da Guiné, S. Tomé, Macau e Timor haverá apenas uma cadeia 
central para o cumprimento de todas as penas de prisão simples, com secções 
especiais para os fins previstos no corpo deste artigo. 
§ 2º. Nas restantes províncias as cadeias centrais obedecerão ao disposto no 
parágrafo anterior em relação à comarca onde estiverem localizadas. 
§ 3º. Sempre que o tribunal tenha jurisdição sobre indígenas, a cadeia respectiva 
será dotada de secção especial para os detidos a aguardar julgamento. 
§ 4º. Quando o movimento da criminalidade o aconselhar, poderá o Ministro do 
Ultramar autorizar, por portaria, o desdobramento dos estabelecimentos previstos 
nos parágrafos anteriores. 
§ 5.° Fora das sedes das comarcas, as autoridades a quem competir a instrução de 
processos criminais disporão de um estabelecimento de detenção apropriado, nos 
termos dos artigos. 19º. e seguintes do Decreto-Lei nº. 26 643. 
 
Art. 3º. As penas maiores e as medidas de segurança serão cumpridas nos 
estabelecimentos especialmente construídos para tal efeito, em .conformidade com 
o disposto no Decreto-Lei nº. 26 643. 
§ 1º. Enquanto não existirem tais estabelecimentos as referidas sanções poderão 
ser cumpridas na metrópole, nos estabelecimentos dependentes do Ministério da 
Justiça, ficando a cargo das respectivas províncias o transporte de e para a 
província e a manutenção dos condenados até à sua libertação. 
§ 2º. Os governadores designarão os estabelecimentos de assistência pública, 
hospitais e maternidades onde, em cada província, serão respectivamente 
organizadas secções especiais para os fins da secção I (prisões-escolas), secção II 
(prisões-sanatórios e prisões-hospitais), secção III (prisões-maternidades) e secção 
IV (prisões-asilos) do capítulo V, secção I (manicómios criminais) e secção III 
(estabelecimentos para delinquentes alcoólicos e ou tios intoxicados), do capítulo VI 
do título I do Decreto-Lei nº. 2l6 643, destinadas aos condenados a prisão simples 
ou aguardando transferência para estabelecimento próprio. 
 
Art. 4º. Sempre que necessário e possível, a separação interna dos presos terá em 
conta os respectivos credos religiosos. O regime de trabalho será 
predominantemente oficial. 
 
Art. 5º. As funções dos anexos psiquiátricos ficarão competindo aos serviços 
hospitalares designados pelos governadores. 
 
Art. 6º. Na sentença será ordenado que cumpram a condenação na sua província 
originária ou na metrópole, conforme a proveniência e os estabelecimentos 
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existentes, os condenados cuja delinquência se relacione com uma inadaptação ao 
meio onde se encontrem. 
§ 1º. Só poderão ser objecto desta declaração os delinquentes que se encontrem há 
menos de dois anos na província ou tenham sido já objecto de outra condenação e 
que pelo seu teor de vida ou motivos determinantes mostrem não ser provável que 
venham a adquirir condições de vida lícita. 
§ 2º. Relativamente aos estrangeiros, o tribunal, oficiosamente ou a requerimento do 
Ministério Público, poderá, atendendo às condições indicadas no fim do parágrafo 
anterior, recomendar a sua expulsão da. província, antes ou depois do cumprimento 
da pena. 
 
Art. 7º. Os tribunais ordenarão na sentença que as sanções aplicadas aos não 
indígenas sejam cumpridas no regime de execução das sanções reservadas para os 
indígenas sempre que o ‘ modo de ser individual do delinquente ou o teor de vida 
social dominante mostrem que se trata do regime mais adequado à sua 
personalidade. 
§ único. A decisão do tribunal a este respeito em nenhum caso implicará aumento do 
período de privação de liberdade física ou alteração das garantias jurisdicionais. 
 
CAPITULO II 
 
Dos indígenas 
 
Art. 8º. Os estabelecimentos prisionais privativos dos indígenas destinam-se à 
detenção e ao cumprimento da pena de trabalhos públicos ou de trabalho 
correccional. 
 
Art. 9º. Os estabelecimentos prisionais são das se-guintes espécies: 
1º. Estabelecimentos de detenção; 
2º. Estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas que podem ser: 
 
a) Colónias penais; 
b) Colónias correccionais; 
c) Granjas correccionais. 
 
3º. Estabelecimentos especiais. 
 
1º. Os estabelecimentos de detenção destinam-se à prisão preventiva e existirão 
apenas nos casos referidos no § 3º. do artigo 2º. 
§ 2º. As colónias penais destinam-se ao cumprimento das penas de trabalhos 
públicos e trabalho correccional. 
§ 3º. As colónias correccionais destinam-se ao cumprimento da pena de trabalho 
correccional. 
4º. As granjas correccionais destinam-se aos fins do § lº. e ao cumprimento da pena 
de trabalho correccional não superior a três meses, sempre que não seja possível 
transferir o delinquente para uma colónia penal ou correccional. Serão organizadas 
pelos administradores de circunscrição, que não permitirão o contacto dos detidos 
com os indígenas livres. 
5º. Os estabelecimentos especiais, enquanto não for possível criar estabelecimentos 
exclusivamente destinados a esses fins, serão organizados do seguinte modo: 
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а) Nos estabelecimentos destinados ao cumprimento das penas haverá secções 
rigorosamente separadas para os menores de 21 anos; 
b) Nos hospitais, maternidades e manicómios que forem designados pelo 
governador, haverá secções rigorosamente separadas para os fins do § 2º. do artigo 
3º.; 
c) Os indisciplinados serão internados em colónias, penais especiais. 
 
Art. 10º. Serão declarados indisciplinados os indígenas a quem caiba a qualificação 
de delinquentes de difícil correcção, de vadios ou equiparados. 
§ único. Quando a declaração de indisciplina não tiver sido feita na sentença 
condenatória, será requerida pelo procurador da República e deve ser feita pelo 
tribunal da relação. 
 
Art. 11º. Dentro dos estabelecimentos prisionais o agrupamento dos reclusos far-se-
á de modo a evitar acções de mútua corrupção. 
 
Art. 12º. O trabalho dos reclusos será predominantemente agrícola. Nas colónias 
penais procurar-se-á se- leccionar e adestrar os mais aptos para o exercício das 
profissões manuais. 
§ único. A vida prisional será orientada no sentido de criar o hábito do trabalho em 
cooperação. Não haverá regime celular, excepto para castigo ou para estudo do 
delinquente, por tempo não superior a um mês e no começo do internamento. 
 
Art. 13º. São obrigatórios, dentro do regime prisional, a instrução religiosa e o ensino 
da língua portuguesa. 
 
Art. 14º. Nas colónias penais serão organizados aldeamentos para os indígenas que, 
cumprido um terço da pena e mostrando condições de adaptação a uma vida 
honesta, pretendam constituir família monogâmica. 
§ único. Os indígenas a quem for concedida esta regalia serão, no fim da pena, 
encaminhados para os colonatos indígenas desde que se reconheça que não 
exercerão ali uma acção deletéria. 
 
Art. 15º. Os condenados à pena de trabalhos públicos cumpri-la-ão, sempre que 
possível, em colónia penal situada em distrito diferente daquele em que tenham sido 
condenados ou residido há menos de dez anos; os condenados à pena de trabalho 
correccional superior a três meses cumpri-la-ão em circunscrição determinada nos 
mesmos termos. 
 
CAPITULO III 
 
Disposições gerais e transitórias 
 
Art. 16º. E tornado extensivo ao ultramar o Decreto-Lei nº. 39 688, de 5 de Junho de 
1954. 
§ 1º. Para os indígenas, as penas maiores serão sempre substituídas pela pena de 
trabalhos públicos pelo período correspondente acrescido de um terço e as penas 
correccionais serão sempre substituídas pela pena de igual tempo de trabalho 
correccional agravada. 
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§ 2º. A pena aplicada aos indígenas indisciplinados será sempre acrescida de 
metade da duração que lhe caberia nos termos do parágrafo anterior e nunca inferior 
ao mínimo da pena de trabalhos públicos e mais um terço. Esta última pena será a 
aplicável nos casos em que aos não indígenas caberia só uma medida de 
segurança. 
 
Art. 17º. Guardadas as disposições do presente diploma, o Decreto-Lei nº. 26 643, 
de 28 de Maio de 1936, e o Decreto-Lei nº. 39 688, de 5 de Junho de 1954, são 
aplicáveis subsidiariamente aos indígenas. 
 
Art. 18º. Ao cumprimento da pena na metrópole será inteiramente aplicável o regime 
vigente nesta. 
 
Art. 19º. Nas províncias de governo-geral o conselho dos serviços criminais será 
constituído pelo procurador da República, que preside; pelo seu adjunto, que 
também o substituirá nas suas ausências ou impedimentos; por um representante do 
curador dos indígenas ou dos serviços de administração política e civil, conforme o 
caso; por um médico dos serviços de saúde, de preferência versado em psiquiatria; 
por um ministro de religião católica designado pelo ordinário do lugar. 
1º. Nas restantes províncias o conselho será presidido pelo delegado do procurador 
da República mais antigo que prestar serviço na comarca da capital e composto, na 
medida do possível, de harmonia com o corpo do artigo. 
2º. O presidente pode convidar a tomar parte nas reuniões, sem voto, qualquer 
pessoa que pela sua competência possa auxiliar o conselho no exercício das 
respectivas funções. 
Art. 20º. Em cada província pertencerão, respectivamente, ao governador e ao 
conselho dos serviços criminais as funções que pelo Decreto-Lei nº. 26 643, de 28 
de Maio de 1936, pertencem ao Ministro da Justiça e ao Conselho Superior dos 
Serviços Criminais. 
§ único. Logo que sejam organizados os tribunais de execução das penas, os 
conselhos dos serviços criminais manterão, relativamente aos indígenas, as funções 
referidas nos artigos anteriores. 
 
Art. 21º. As cadeias centrais serão dirigidas pelo delegado do procurador da 
República das comarcas onde ficarem situadas, excepto nas províncias de go verno-
geral, em que terão um director próprio. 
Compete aos delegados do procurador da República inspeccionar frequentemente 
os estabelecimentos prisionais situados na sua comarca. 
Art. 22º. Compete aos governadores aprovar os regulamentos dos estabelecimentos 
prisionais situados na província, com excepção dos dependentes do Ministério da 
Justiça. 
 
Art. 23º. No prazo de cento e oitenta dias devem os governadores apresentar os 
primeiros programas de criação ou remodelação de estabelecimentos prisionais das 
respectivas províncias, os quais, depois de aprovados pelo Ministro do Ultramar, 
serão executados conforme as verbas que para esse fim forem mandadas inscrever 
nos orçamentos. 
 
Art. 24º. Os delinquentes não indígenas que à data da entrada em vigor deste 
decreto-lei se encontrem o cumprir pena em estabelecimentos prisionais não 
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conformes ao disposto no Decreto-Lei nº. 26 643 serão transferidos para os 
estabelecimentos metropolitanos, segundo for acordado entre os Ministérios da 
Justiça c do Ultramar. 
 
Art. 25º. Este decreto-lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 1955. 
 
Publique-se e cumpra-se como nele se contém. 
 
Paços do Governo da República, 29 de Dezembro de 1954.—FRANCISCO HIGINO 
CRAVEIRO LOPES — António de Oliveira Salazar—João Pinto da Costa Leite — 
Fernando dos Santos Costa—Joaquim Trigo de Negreiros — João de Matos 
Antunes Varela — Artur Águedo de Oliveira — Américo Deus Rodrigues Tho- maz — 
Paulo Arsénio Viríssimo Cunha — Eduardo de Arantes e Oliveira — Manuel Maria 
Sarmento Rodrigues — Fernando Andrade Pires de Lima.— Ulisses Cruz de Aguiar 
Cortês — Manuel Gomes de Araújo — José Soares da Fonseca. 
 
Para ser publicado no Boletim Oficial de todas as províncias ultramarinas. — M. M. 
Sarmento Rodrigues. 
 
Para ser presente à Assembleia Nacional. 
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ANEXO G – Lei [Orgânica do Ultramar] n.º 2066 de 27 de jun. de 1953 

 
 

Em nome da Nação, a Assembleia Nacional decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 

Lei Orgânica do Ultramar Português 
 

CAPITULO VIII 
 

Da ordem económica e social das províncias ultramarinas 
 

SECÇÃO IV 
 

Da educação, ensino, investigação científica e cultura no Ultramar 
 

BASE LXXXII 
 

I — O ensino especialmente destinado aos indígenas, nas províncias onde ainda 
vigorar o regime de indigenato, deverá, nos locais em que já estiverem 
estabelecidas as missões católicas portuguesas, ser inteiramente confiado ao 
pessoal missionário e aos auxiliares. Nos locais em que essas missões não possam 
exercer a função do ensino continuará esta a cargo do Estado. 
II — O ensino dos indígenas em escolas particulares deve subordinar-se à mesma 
orientação geral a que é submetido quando ministrado pelo Estado. 
III — No ensino dos indígenas visar-se-ão, além dos fins previstos no nº. IV da base 
anterior, a sua perfeita nacionalização e moralização e a aquisição de hábitos e 
aptidões de trabalho, de harmonia com os sexos, condições e conveniências das 
economias regionais. 
IV — No ensino dos indígenas é autorizado o emprego dos idiomas nativos como 
instrumento de ensino da língua portuguesa. 
 

SECÇÃO VI 
 

Das populações indígenas 
 

BASE LXXXIV 
 

I — O Estado garante por medidas especiais, como regime de transição, a protecção 
e defesa dos indígenas nas províncias de Angola, Moçambique e Guiné, conforme 
os princípios de humanidade e soberania, as disposições desta secção e as 
convenções internacionais. As autoridades e os tribunais impedirão e castigarão, 
nos termos da lei, todos os abusos contra a pessoa e bens dos indígenas. 
II — O Estado estabelece instituições públicas e promove a criação de instituições 
particulares, umas e outras portuguesas, em favor dos direitos dos indígenas ou 
para a sua assistência. 
III — Haverá nos territórios ultramarinos, quando necessário e atendendo ao estado 
de evolução das populações, estatutos especiais que estabeleçam, sob a influência 
do direito público e privado português, regimes jurídicos de contemporização com os 
seus usos e costumes, se não forem incompatíveis com a moral, os ditames de 
humanidade ou o livre exercício da soberania portuguesa. 
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BASE LXXXV 

 
Serão reconhecidos ou criados regimes especiais de propriedade imobiliária em 
favor dos indígenas nos terrenos destinados às suas povoações e culturas, sob os 
princípios seguintes: 
a) Tal propriedade, susceptível de título e registo, será respeitada em todas as 
concessões feitas pelos governos das províncias ultramarinas, salvo o caso de 
expropriação por utilidade pública, mediante compensação com outros terrenos 
disponíveis ou indemnização, nos termos legais; 
b) A propriedade assim constituída só é transmissível entre indígenas nos termos do 
regime especial ou do uso do gentílico por ele reconhecido; 
c) A referida propriedade só pode caucionar obrigações contraídas perante os 
organismos de crédito ou de assistência económica, estabelecidos por lei em favor 
dos indígenas. A impenhorabilidade não abrange os frutos, pendentes ou não, que 
ficam sujeitos à lei geral. 
 

BASE LXXXVI 
 

I — O trabalho dos indígenas contratados para serviço do Estado ou dos corpos 
administrativos é remunerado. 
II — São proibidos: 
1º. Os regimes pelos quais o Estado se obrigue a fornecer trabalhadores indígenas a 
quaisquer empresas de exploração económica; 
2º. Os regimes pelos quais os indígenas existentes em qualquer circunscrição 
territorial sejam obrigados a prestar trabalho às mesmas empresas por qualquer 
título. 
III — O Estado somente pode compelir os indígenas no trabalho em obras públicas 
de interesse geral da colectividade, em ocupações cujos resultados lhes pertençam, 
em execução de decisões judiciárias de carácter penal ou para cumprimento cie 
obrigações fiscais. 
IV — O regime do contrato de trabalho dos indígenas assenta na liberdade individual 
e no direito a justo salário e assistência, intervindo a autoridade pública sómente 
para fiscalização. É assegurada aos indígenas liberdade de escolha do trabalho que 
melhor entenderem, quer de conta própria, quer de conta alheia, nas suas terras ou 
nas que para esse efeito estão destinadas. O Estado pode, porém, encaminhá-los 
para métodos de trabalho por conta própria que melhorem a sua condição individual 
e social. 
 
Publique-se e cumpra-se como nela se contém. 
 
Paços do Governo da República, 27 de Junho de 1953. — FRANCISCO IIIGINO 
CRAVEIRO LOPES — António de Oliveira Salazar. 
Para ser publicada no Boletim Oficial de todas as províncias ultramarinas. — M. M. 
Sarmento Rodrigues. 

 


