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RESUMO 

 

 

 

 

Em Angola, após a conquista da independência, ocorrida em 10 de novembro de 

1975, muitas obras literárias passaram a evidenciar uma forte tendência por estabelecer 

reflexões e críticas acerca do processo de luta contra o colonialismo. Pepetela 

(pseudônimo de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos), uma das vozes mais 

significativas da literatura angolana produzida a partir da década de 1970, apresenta em 

suas narrativas um tom cada vez mais desencantado diante do esvaziamento de ideais 

que marcou o âmbito sociopolítico e cultural de Angola nesse período. Em sua narrativa 

A geração da utopia, escrita em 1991, Pepetela revisita o momento que antecedeu à 

guerrilha e toda movimentação na Casa dos Estudantes do Império, a fase dos violentos 

confrontos e finalmente o período que se sucedeu à conquista da independência. É essa 

matéria discursiva carregada de desencanto e que expressa um posicionamento crítico 

em relação ao antes, ao durante e ao depois da guerrilha contra o colonialismo, que 

servirá como corpus do nosso estudo. Propomo-nos, na pesquisa a ser realizada, 

investigar algumas estratégias discursivas, tais como a influência da tradição oral 

africana, o dialogismo e a polifonia, na elaboração da ideia de nação pós-colonial 

construída na obra literária em estudo. Como suporte teórico para fundamentar os 

posicionamentos a serem defendidos, serão utilizadas algumas categorias da área da 

Teoria Literária e as propostas dos Estudos Culturais e Pós-coloniais. 

 

 

 

Palavras-chave: Angola. Independência. Literatura Angolana. Nação. Pós-Colonialismo. 
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THE GENERATION OF UTOPIA: THE VOICES ENUNCIATIVES OF 

DISENCHANTMENT 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

In Angola, after the  independence, which occurred in November 11, 1974, many 

literary works that began to show a strong tendency to establish and critical reflections 

about the process of struggle against colonialism. Pepetela (pseudonym Artur Carlos 

Maurício Pestana dos Santos), one of the most significant voices of Angolan literature 

produced in  the 1970's, has a tone in his narratives increasingly disenchanted with  

empty  ideals that marked the sociopolitical cultural and Angola during this period. In 

his narrative The generation of utopia, written in 1991, Pepetela revisits the time 

leading up to the guerrilla movement in the House and of the Students of the Empire, 

the stage of violent confrontations and finally the period that followed the conquest of 

independence. It is this discursive writing full of disillusion and expressing a critical 

position in relation to the before, during and after the guerrilla against colonialism, 

which will serve as corpus of our study. We propose, in the research being carried out to 

investigate some discursive strategies, such as the influence of African oral tradition, 

dialogism and polyphony, the elaboration of the idea of a postcolonial nation built on 

literary study. Theoretical support  justify the positions to be defended, some categories 

will be used in the field of Literary Theory and Cultural Studies of the proposals and 

post-colonial studies. 

 

 

Keywords: Angola. Independence. Angolan Literature. Nation. Post-colonial Studies. 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 



 

9 
 

 

 

 

Introdução......................................................................................................................01 

 

1.  Revolução e literatura: feições pós-coloniais..........................................................05 

 

1.1 Angola entre registros históricos e literários: da década de 1940 até 

1990.................................................................................................................................06 

1.2 A luta pela descolonização angolana no discurso ficcional de Pepetela: registros de 

guerra...............................................................................................................................16 

 

 

 

2. Nas teias da enunciação: as estratégias do discurso literário e o contexto de luta 

pela descolonização em Angola....................................................................................27 

 

2.1 A influência da tradição oral em A geração da utopia..............................................44 

2.2 Dialogismo e polifonia em A geração da utopia.......................................................56 

 

 

3. A geração da utopia: o entrelugar de um novo ciclo..............................................69 

 

3.1 Angola: identidade, performatividade e globalização...............................................69 

3.2 A morte da utopia: outros ciclos, novas histórias......................................................83 

 

4. Considerações Finais.................................................................................................93 

  

Referências.....................................................................................................................95 

 

 

A GERAÇÃO DA UTOPIA: VOZES ENUNCIADORAS DO DESENCANTO 

 

 



 

10 
 

Introdução 

 

 

 Os relatos das lutas em Angola pela independência - bem como a afirmação da 

identidade nacional e a visão crítica em relação à revolução e ao futuro do país - 

mostram-se como temáticas constantes no cenário da literatura angolana, a partir da 

década de 1990. A narrativa ficcional A geração da utopia, escrita entre 1991 e 1992, 

do escritor angolano Pepetela (Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos), constitui-se 

no objeto de análise da presente investigação. Ela integra o conjunto das obras literárias 

produzidas em Angola profundamente influenciadas pela nova conjuntura pós-

independência. 

Dividida em quatro partes que se organizam numa temporalidade cíclica - A 

casa (1961), A chana (1972), O polvo (Abril de 1982) e O templo (A partir de Julho de 

1991) - A geração da utopia narra, por meio de uma viagem antropológica, as histórias 

de um grupo de estudantes que vivenciam uma série de situações e têm suas vidas 

completamente modificadas por conta do contexto de luta pela independência de 

Angola. As diferentes trajetórias dos personagens centrais de cada uma dessas partes - 

Sara, Mundial, Sábio e Malongo - desencadeiam uma série de reflexões acerca dos 

fracassos em torno do projeto de nação pensado para Angola pela geração de Agostinho 

Neto. 

O romance de Pepetela se revela emblemático no que se refere à ideologia pós-

colonialista. Assim, considerando o contexto pós-colonial e as complexas relações 

rizomáticas interculturais estabelecidas no processo de colonização/descolonização, 

neste trabalho aborda-se a importância de marcas da tradição oral africana no tecido 

ficcional desta obra, cujo conteúdo é costurado por estratégias discursivas tais como o 

dialogismo e a polifonia, no intuito de  narrar a nação angolana. 

Assumir-se-á, então, para fins do presente estudo, no âmbito dos Estudos 

Culturais e Pós-coloniais, conceitos como os de nação pedagógica, performativa e 

disseminada em Homi Bhabha e de identidade e fluxos culturais em Stuart Hall. Em 

outro espaço de definição, levamos em consideração também o conceito de 

hibridização, termo utilizado por Helena Riaúzova para caracterizar as produções 

literárias recentes das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Podemos notar que 

tal recurso pode ser identificado como uma das diversas estratégias da 

contemporaneidade para reconfigurar os gêneros literários convencionalizados pela 
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tradição clássica. Torna-se pertinente, então, pensar A geração da utopia como um 

romance que subverte inclusive (ou principalmente) a noção tradicional do gênero 

romanesco: 

 

As transformações ocorridas no interior dos vários gêneros da literatura 

africana, por conta da influência das ideias sobre literatura, levantadas na Era 

Moderna, as quais geram, por conta da utilização de recursos expressivos 

inovadores, gêneros hibridizados, tais como o conto-depoimento, o romance 

biográfico e o romance ideológico (RIAÚZOVA, 1986, p. 16-17, grifo nosso). 

 

 

 Os dados obtidos por Hampaté Bâ (1982), Laura Cavalcante Padilha (1995) e 

Carmen Lúcia Tindó Secco (2008) em suas trajetórias de pesquisa acerca da influência 

da tradição oral nos romances angolanos servem de suporte para fundamentar a nossa 

análise-crítica. Isso é feito segundo a indicação de que tal presença funciona como uma 

estratégia discursiva marcante na elaboração do texto literário angolano pós-colonial, 

cuja trama traduz o encanto de uma geração partícipe da luta pela independência até sua 

amargura diante desse momento.  

Sendo assim, o romance de Pepetela será aqui assumido como um gênero 

literário hibridizado, já que está inserido num contexto pós-colonial, onde alguns 

referenciais teóricos eurocêntricos ocidentais são discutidos e até há tentativas de 

subvertê-los. O gênero romanesco convencionalizado ganha feições outras, marcadas 

pela hibridização característica da contemporaneidade. Nessa perspectiva vários 

aspectos vão sendo incorporados na tessitura da obra literária em análise, tais como a 

influência de toda uma contextualização sociopolítica e das narrativas orais africanas. 

A título de aprofundamento, foram expostas também algumas teorizações de 

cunho marxista, as quais nos orientaram política e ideologicamente. Convém ainda 

lembrar a importância das referências históricas e culturais sobre Angola que 

encontramos nos registros feitos por Alfredo Margarido (1980) e Carlos Ervedosa 

(1979) e do vasto conhecimento sobre a cultura africana1 dos pesquisadores Kwame 

Anthony Appiah (1997) e Inocência Mata (2007).  

A obra literária A geração da utopia além de apresentar um discurso 

representativo do desencantamento ante a revolução, expressa uma visão distópica 

acerca do processo da luta pela independência. A euforia inicial, ensejada pelo desejo 

                                                             
1 A África sobre a qual estaremos nos referindo durante todo o percurso deste trabalho será a subsaariana. 
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utópico de liberdade, vai cedendo lugar para um desencanto acachapante. O 

encadeamento dessas sensações acaba por se direcionar não pura e simplesmente para o 

contexto histórico angolano, mas também para uma dimensão ontológica, levando o ser 

humano e seus conflitos existenciais a serem focalizados com grande profundidade 

nessa narrativa. 

As suas primeiras cenas que se descortinam em Portugal, são os momentos pré-

revolução, narrados pela personagem Sara, entremeados pelos sentimentos da futura 

médica que, mesmo arrebatada pelo desejo de se dedicar à luta revolucionária, percebe 

quão marginalizada é. Pela cor clara de sua pele, denunciadora da sua mestiçagem, pela 

sua boa situação financeira, possibilitada pelo acúmulo de bens do seu pai português, e 

por ser mulher, a jovem se percebe sempre deixada de lado das discussões e das notícias 

acerca do movimento de guerrilha.  

A segunda parte do romance caracteriza-se por descrever os fatos históricos 

projetados na subjetividade. A descrição da cena que Mundial narra quando se encontra 

perdido na chana, numa zona de confronto em Angola, deixa expostos os seus 

sentimentos, as suas fraquezas e nos coloca a par das escolhas desse guerrilheiro a partir 

dali. A trajetória perseguida por Mundial é representativa de um dado concreto em 

Angola durante a revolução, em que muitos responsáveis pelo aparato administrativo do 

movimento veem na guerra uma fonte possível para adquirir vantagens financeiras e 

realizar projetos pessoais. 

É nesse momento da narrativa que a figura de Sábio se apresenta, toma fôlego, 

mergulha pelas reentrâncias do contexto histórico-político de Angola e denuncia a perda 

dos ideais por uma coletividade que alavancaram a guerrilha, em detrimento de 

interesses particulares. A sua voz surge nas lembranças de Mundial e se coloca em 

confronto constante, surgindo a partir daí a trama do tecido que estrutura o romance de 

Pepetela. Quando resolve galgar posições dentro do movimento para gozar das benesses 

de quem detém o poder, Mundial experimenta um conflito interno gerado pela postura 

contrastante de Sábio. Tal drama existencial é representativo do jogo de forças entre a 

ideologia marxista-leninista, que serviu de mola propulsora para a ação revolucionária 

em Angola, e a esmagadora força dos valores econômicos tecnomercantilistas 

disseminados pelo neoliberalismo. 

No terceiro momento do romance, a partir de abril de 1982, já desiludido com os 

fracassos da revolução, Sábio tenta desvencilhar-se do presente caótico em que a nação 

angolana se encontra. Buscando exílio na Praia da Caotinha, lugar que em infância 
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passeava, o ex-guerrilheiro irá ao reencontro do seu passado. Descrente de um futuro 

melhor para Angola, ele resolve abandonar a frente de batalha e isolar-se em seu 

universo particular, encarando o polvo que lhe assustara quando criança e lhe perseguia 

sempre em seus pesadelos.  

A voz enunciadora do ex-jogador de futebol, Malongo, surge na quarta e última 

parte de A geração da utopia. Denominada O templo, essa parte da narrativa chama 

atenção, já pelo título, para o comércio da fé. A partir de 1980, passaram a se proliferar, 

em Angola, várias igrejas evangélicas, por encontrarem, conforme afirmação da 

pesquisadora Carmen Lúcia Tindó Secco, “terreno propício, devido ao vazio de sonhos 

e utopias existentes no país” (SECCO, 2008, p. 137). Sem quaisquer perspectivas para o 

futuro e descrentes, o povo angolano passa a ver a religião como um recurso para 

amenizar a condição de profundo sofrimento a que se via fadado. 

É também nessa parte final do romance de Pepetela que, depois de cumprir a sua 

trajetória de viagem, cujo percurso tem bases antropológicas, o personagem Aníbal 

retorna ao seu lugar de origem. Analisamos aqui esse retorno como uma revisão dos 

textos da história. Após todo o encadeamento dos fatos narrados, desde a fase da crença 

na utopia revolucionária, passando pela inevitável frustração e desencanto de quem se 

entregou a um sonho, o ex-guerrilheiro Sábio retorna, tal qual o grande herói da 

Odisséia, à sua Ítaca: Luanda. Nesse momento, assume uma postura reflexiva em 

relação a todo o caminho trilhado até ali, permitindo, nas nuances do seu discurso 

enunciativo, um espaço para compreender a nação angolana através da linguagem 

literária. 

Por percebermos quão complexa tem se mostrado a tarefa de construir uma ideia 

de nação, na contemporaneidade, num contexto pós-colonial, como é o caso de Angola, 

notamos a necessidade de considerar as marcas deixadas por processos históricos como 

os da colonização e da descolonização na construção dessa nacionalidade. Pelo fato de 

A geração da utopia, por meio de recursos específicos da expressão literária, apresentar 

um posicionamento crítico em relação a alguns eventos da história da nação angolana, 

ela possibilita, através da sua leitura, a elaboração do imaginário em torno da 

representação de angolanidade. 

Partindo de uma visão distópica no que se refere à descolonização de Angola, o 

texto de Pepetela apresenta seu discurso pautado nas concepções do Pós-colonialismo e 

deixa em evidência posicionamentos críticos em relação aos conceitos de nação 

colonizada, de neo-colonialismo, de imperialismo e economia globalizante. Assim, 
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embora não chegue a ser desesperançoso, o romance analisado, narrado por várias vozes 

enunciadoras, apresenta um desencanto perante a sociedade angolana.  

 

 

 

1. REVOLUÇÃO E LITERATURA: FEIÇÕES PÓS-COLONIAIS  

 

[...] num quadro mais vasto da cultura e da 

criatividade cultural, será necessário desenvolver a arte em 

todos os seus aspectos, recolher os elementos  possíveis da 

nossa literatura oral e escrita. Será necessário recontar a 
História de Angola, de modo a fazer conhecer o longo 

caminho percorrido entre o passado e o presente. 

Agostinho Neto  

 

O ato de escolher uma obra literária angolana, escrita por um ex-guerrilheiro, 

quase duas décadas após o fim da Guerra Civil, expressa a nossa vontade por investigar 

as nuances de um texto ficcional marcado pelo desejo de liberdade e pela paixão de um 

povo que ousou enfrentar a política colonialista desde a dinastia dos Avis até o regime 

salazarista. As configurações discursivas apresentadas em A geração da utopia (1999) 

transmitem o sentimento de luta de jovens que se lançaram na guerra pela 

descolonização de Angola, considerando como foco principal a ser desenvolvido 

literariamente o esvaziamento ideológico que se sucede à conquista da independência.  

O romance supracitado apresenta a trajetória de alguns jovens que se uniram em 

prol de uma utopia. São quarenta anos de história da nação angolana registrados por 

meio de um texto ficcional, tendo como início o período marcado pelos efeitos do 

movimento “Vamos descobrir Angola!”, chegando até a década de 90 do século XX. No 

período narrado, assistimos a jovens idealistas como Sara, Aníbal, Vítor, Malongo, 

Elias, Laurindo e tantos outros tornarem-se adultos e assumirem caminhos 

completamente diversos. Se num primeiro momento esses personagens estavam unidos 

para organizar a revolução, posteriormente, diante das experiências advindas da própria 

guerra, cada um buscará traçar o seu percurso de vida individualmente. 

Embora o romance A geração da utopia tenha registrado o contexto histórico-

político de Angola a partir da década de 1960, faz-se necessário ampliarmos a nossa 

visão e buscarmos referências num tempo anterior ao momento narrado. Diante de tal 

necessidade, direcionamos o nosso olhar para a década de 1940, após a Segunda Grande 
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Guerra, em 1945, quando, seguindo os registros históricos existentes, a relação entre os 

colonos e os angolanos tornou-se extremamente tensa.  

 

 

1.1 Angola entre registros históricos e literários: da década de 1940 até 1990 

 

 

Como consequência do profundo empobrecimento gerado pelo longo período de 

guerra mundial, os portugueses passaram a explorar ainda mais violentamente as 

ocupações coloniais. Os territórios de maior produtividade, como por exemplo Angola, 

foram invadidos e grande parte da sua população migrou para outras áreas, a fim de 

fugir do trabalho praticamente escravo a que era obrigada. Nesse contexto, 

identificamos, partindo das informações de Alfredo Margarido (1980), Carlos Ervedosa 

(1979) e Laura Cavalcante Padilha (1995), uma geração de escritores preocupada não só 

em fazer com que Angola fosse conhecida e reconhecida pelo seu povo, como também 

em denunciar a condição de opressão a que o país estava sendo submetido. 

É assim que em 1948, o poeta Viriato da Cruz, com outros intelectuais da época, 

lança o movimento “Vamos descobrir Angola!”, do qual se estabelece o ponto de 

partida cronológico da presente pesquisa. Com o apoio da Associação dos Naturais de 

Angola (ANANGOLA), os escritores envolvidos nesse movimento concentram-se no 

projeto de resgate e valorização da cultura angolana pelo viés do texto literário. Porém, 

mais do que um projeto de reação ao apagamento cultural imposto pelo colonialismo, os 

intelectuais do “Vamos descobrir Angola!” deixam explícito o comprometimento 

político, adotando um discurso contra hegemônico na tessitura das suas produções 

literárias. Acerca deste movimento, o escritor e pesquisador angolano Carlos Ervedosa 

afirma: 

 

Em 1948, aqueles rapazes, negros, brancos e mestiços, que eram filhos do país e 

se tornavam homens, iniciam em Luanda o movimento cultural “Vamos 

descobrir Angola!”. Que tinham em mente? Estudar a terra que lhes fora berço, 

a terra que eles tanto amavam e tão mal conheciam. Eram ex-alunos do liceu 

que recitavam de cor todos os rios, todas as serras, todas as estações e 

apeadeiros das linhas férreas de Portugal, mas que mal sabiam os afluentes do 

Cuanza que corria ao seu lado, as suas serras de picos altaneiros, os seus povos 

de hábitos e línguas tão diversas, que liam e faziam redacções sobre a beleza da 

neve ou o encanto da Primavera que nunca tinham presenciado, que 
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desenhavam a pêra, a maçã ou a uva sentindo apenas na boca gulosa o sabor 

familiar e apetecido da goiaba, da pitanga ou da gajaja, que interpretavam as 

fábulas de La Fontaine mas ignoravam o fabulário, os contos e as lendas dos 

povos da sua terra, que sabiam com precisão todas as datas de todas as façanhas 

dos monarcas europeus, mas nada sobre a rainha Nzinga ou o rei Ngola. 

[...] 

Enquanto estudam o mundo que os rodeia, o mundo angolano de que eles 

faziam parte, mas que tão mal lhes haviam ensinado, começa a germinar uma 

literatura que seria a expressão da sua maneira de sentir, o veículo das suas 

aspirações, uma literatura de combate pelo seu povo (ERVEDOSA, 1979, p. 

101-102). 

 

O contexto histórico, a situação sociopolítica e a expressão literária angolana 

são, portanto, aspectos profundamente imbricados, já que a juventude descrita por 

Ervedosa percebe no âmbito da literatura a possibilidade de registrar, denunciar e 

criticar a condição de opressão a que viam Angola mergulhada. Assim, a identidade 

nacional e a literatura apresentam-se como aspectos indissociáveis, pois os escritores da 

década de 50 buscam conscientizar e mobilizar o povo angolano para a importância da 

luta contra o sistema colonialista através do discurso literário. Para tanto, procuram 

fundar uma literatura o mais distanciada possível dos moldes europeus, tanto temática 

quanto formalmente, segundo Laura Cavalcante Padilha: 

 

Começa a ter peso, a partir da década de 50 – década, aliás, que marca 

profundamente a história geopolítica dos países colonizados – tudo que traz o 

traço da alteridade angolana, passando a produção literária a vincular-se 

estreitamente à construção da nacionalidade. [...] Literatura e construção da 

nacionalidade são as duas faces de uma mesma moeda, cunhada, em um 

primeiro momento, entre 1948 e 1975, pelas várias gerações de escritores. 

Nascem, pois, ao mesmo tempo, a moderna literatura, a consciência da 

nacionalidade e a luta pela libertação, sendo difícil separar os processos estético 

e histórico que estabelecem entre si significativas interfaces, mesmo depois da 

independência (PADILHA, 1995, p. 138). 

 

Na tentativa de valorizar a cultura nacional, os escritores dessa geração passam a 

escrever sobre questões bem específicas de Angola. Os aspectos naturais, que dão o tom 

de uma africanidade pulsante ao cenário desses textos, o combate ao colonialismo e a 

denúncia à condição de extrema violência a que os africanos foram subjugados, desde 

que os europeus invadiram suas terras, afiguram-se como temáticas recorrentes entre os 

escritores dessa fase da literatura angolana. Distanciando-se da imagem de uma África 

folclorizada, montada pela visão estigmatizada do colonizador, os escritores desse 
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momento procuram sensibilizar o público leitor para a realidade do povo angolano, que 

estava longe de se subjugar pacífica e harmoniosamente a uma outra cultura .  

Em meio à tessitura de discursos profundamente politizados e combativos, 

Pepetela, em A geração da utopia, nos concede momentos de inquestionável doçura. 

Apesar da dureza imposta pelo contexto hostil da guerra, o sentimento de angolanidade 

confere marcas muito expressivas nas cenas narradas. Até mesmo quando a narrativa 

transcorre em Portugal, as menções feitas ao território angolano são uma constante, 

conforme fica evidente no trecho destacado a seguir, quando Sara declarou a falta 

sentida pela sua nação, a qual tivera de deixar para trás a fim de dar continuidade aos 

seus estudos. 

 

Nascida em Benguela, feito o final de liceu no Lubango, viera há quase seis 

anos para Lisboa estudar medicina. O barco parou um dia em Luanda, os 

parentes do pai levaram-na a passear. Tragou com avidez todas as impressões, 

tentou fixar a cor vermelha da terra e o contraste com o azul do mar, o arco 

apertado da baía e o verde da Ilha, as cores variegadas dos panos e os pregões 

das quitandeiras. Sabia, começava o exílio. Essa ideia do exílio que se 

impregnou nela ao sair de Luanda fê-la chorar, quando o barco se afastou da 

baía iluminada à noite. Muito tempo ficou na amurada, olhando e respirando 

pela última vez as luzes e os odores da terra deixada para trás. Impressões que 

nela permaneciam, intactas, avivadas a todo o momento pelos angolanos 

vivendo na capital do império (PEPETELA, 1999, p. 13). 

 

A exaltação das riquezas naturais de Angola, do seu patrimônio cultural, das 

peculiaridades de seu povo e dos seus falares é uma das referências desse discurso 

enunciador surgido com o movimento “Vamos descobrir Angola!”, aprimorado com o 

decorrer do tempo e que se mostrava cada vez mais angolano. Recusando de maneira 

contundente os padrões europeus, que até os últimos anos da década de 1940 tinham 

sido o eixo regulador das produções literárias angolanas coloniais, poetas e prosadores 

reconfiguraram seus textos de tal maneira que estes começaram a expressar profundas 

transformações, não só nas temáticas abordadas, como também nas suas próprias 

estruturas. Segundo Alfredo Margarido: 

 

Se Viriato da Cruz adopta muitas vezes estruturas poéticas portuguesas, é para 

as violentar, ao impor-lhes uma construção angolana. A mudança não é somente 

temática no sentido de que ele tenta encontrar uma construção especificamente 

angolana no interior das estruturas da poética portuguesa. O recurso ao 



 

18 
 

quimbundo, assim como às deformações fonéticas do português, não são uma 

tentativa folclórica ou populista mas a busca duma semântica angolana. 

O mesmo para Agostinho Neto, cuja poesia nunca procurará um modelo 

português pois a rima e o metro regulares nunca são utilizados, com um ritmo 

que é talvez mais profundamente africano que o de Viriato. É que o verso livre 

não procura uma liberdade um tanto anárquica mas tenta sobretudo reter a 

síncope e as repetições africanas (MARGARIDO, 1980, p. 339).  

 

Os poetas envolvidos com o “Vamos descobrir Angola!” imprimem em seus 

poemas um tom vibrante e aguerrido, bem distante da atmosfera bucólica que permeia a 

poesia europeia. Entretanto, tais cuidados em procurar uma identidade nacional por 

meio da escrita são identificados não só na composição das poesias, como também na 

elaboração dos textos narrativos, que logo se transformam em claros convites para a luta 

anticolonialista, demonstrando, assim, todo o idealismo desses intelectuais. 

A fim de recuperar a voz emudecida pela violência e opressão do colonizador, 

jovens como Viriato da Cruz, Mario de Andrade, Agostinho Neto, Pepetela, António 

Jacinto, entre tantos outros, põem-se a escrever a história da sua própria nação, através 

de uma linguagem que, sendo na poética ou na narrativa, procura subverter o padrão 

europeu. Fica perceptível, então, que o projeto de luta pela liberdade e descoberta de 

Angola surge para além das fronteiras políticas, históricas e ideológicas, ele atinge as 

diversas formas de expressão cultural, sendo uma delas a representação literária.  

 Os escritores dessa geração logo ganham grande repercussão, não somente em 

Angola, como também entre os estudantes angolanos que residem em Portugal, pois 

seus textos foram publicados em Mensagem, revista apoiada pela ANANGOLA e que 

tinha o propósito de circular periodicamente na Casa dos Estudantes do Império2. É 

nesse momento, ano de 1959, que Pepetela tem seus primeiros contos veiculados em 

Mensagem. Embora tendo saído apenas dois números de tal revista, já que fora proibida 

pelo governo fascista de Antônio de Oliveira Salazar, os textos literários apresentados 

conseguem chamar a atenção daqueles estudantes para a importância dos ideais 

revolucionários, o que é registrado em A geração da utopia da seguinte maneira: 

 

Vê o livro do Viriato da Cruz. Ele marca a ruptura definitiva com a literatura 

portuguesa. Utilização da voz do povo, na língua que o povo de Luanda usa. Já 

não tem nada a ver com tudo o anterior, em particular com os portugueses. A 

literatura à frente, a expressar o sentimento popular de diferença (PEPETELA, 

1999, p. 90). 

                                                             
2 Local de apoio aos jovens que chegavam de Angola para estudar em Portugal. 
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 O relevante papel da literatura produzida nesse momento da história política de 

Angola e as suas particularidades são aspectos analisados a partir do olhar atento do 

personagem Horácio, um jovem poeta que já na década de 1960 (momento determinado 

pela narrativa), com grande sensibilidade, consegue tecer algumas reflexões pertinentes 

em relação ao fazer literário dos escritores angolanos da sua época. Quando ele chama a 

atenção para a “ruptura definitiva com a literatura portuguesa” que o livro de Viriato da 

Cruz propõe, deixa implícita uma crítica às produções artísticas que permanecem no 

cenário da literatura angolana até meados da década de 1940, fase em que a literatura 

portuguesa ainda é tomada como modelo a ser seguido e copiado. 

Com o objetivo de aproximar o povo angolano da revolução que está por se 

organizar, os escritores desse referido momento da história de Angola buscam retomar o 

imaginário nacional, valorizando-o em seus textos, os quais evidenciam a cultura 

angolana em seus mais amplos aspectos, dentre eles a linguagem. Por isso, tanto a 

poesia quanto a prosa trazem as marcas dos diversos falares angolanos, seja o 

Kimbundu, o Umbundu ou o Kikongo, cujo aspecto analisaremos com uma maior 

profundidade posteriormente. 

É por meio dessa literatura, cada vez mais representativa do sentimento de 

angolanidade, que os escritores conseguem fazer a nação despertar para a necessidade 

da luta. Pensar numa literatura “essencialmente angolana”, conforme afirma Alfredo 

Margarido, distanciada dos moldes impostos pela cultura eurocêntrica, deixa evidente o 

caráter combativo que permeia os ideais dos escritores angolanos: 

 

A história da literatura angolana segue em parte a evolução da política da 

metrópole portuguesa até 1961. Pode, portanto, ser dividida primeiramente em 

dois grandes períodos, o primeiro testemunhando duma situação de 

dependência, onde o imaginário, ao mesmo tempo que possui características 

nacionais próprias, se submetia a modelos estrangeiros. As formas, bem como 

os conteúdos, eram muitas vezes uma reelaboração dos dados metropolitanos. 

Poder-se-ia dizer que toda a poesia angolana se referia, quer implícita quer 

explicitamente, a um modelo europeu. Na segunda fase, que é assinalada pelo 

nascimento duma consciência nacional cuja contestação do colonialismo era o 

dado principal, tanto as formas como os temas, se revelam ainda por vezes do 

modelo colonial, possuíam uma organização própria, essencialmente angolana 

(MARGARIDO, 1980, p. 331). 
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Quando os responsáveis pelos movimentos de resistência à dominação colonial 

percebem que serão apoiados pelo povo, ficam certos de que é chegado o momento de 

dar início à luta armada pela libertação de Angola, iniciada em 1961 e estendida até 

1974. Desenvolvendo-se uma consciência crítica acerca do sistema colonial, 

movimentos como o MPLA3 e a UPNA4, posteriormente transformado em UPA5 e que 

mais tarde é designado como FNLA6, inspiram-se principalmente no ideário socialista, 

organizam-se com o apoio da população e irrompem violentamente contra o 

colonizador. Segundo informa Carlos Ervedosa: 

 

Em 4 de Fevereiro de 1961 inicia-se a luta armada com o assalto do MPLA às 

prisões de Luanda. Era seu objectivo a libertação de dirigentes e outros 

militantes que ali se encontravam encerrados já há algum tempo. 

Armados apenas de catanas e algumas armas automáticas que tinham sido 

pouco tempo antes capturadas a um carro-patrulha, o golpe falhou e a repressão 

das autoridades, que se seguiu, foi brutal. 

A 15 de Março do mesmo ano, a UPA, que mais tarde passaria a designar-se 

FNLA, organização política sediada em Kinshasa e com um certo apoio entre os 

kicongos, consegue uma sublevação nas plantações de café do Norte de Angola. 

Sob a forma de um massacre quase generalizado, perecem mais de um milhar de 

europeus, homens, mulheres, e crianças, empregados nas plantações, a que não 

escapam os trabalhadores africanos contratados nas regiões do Sul do país. 

A sua luta dirige-se não só contra os portugueses, mas também contra o MPLA, 

a fim de se apresentar nos areópagos internacionais como a única organização 

representativa do povo angolano (ERVEDOSA, 1979, p. 137). 

 

Diante de tais fatos, fica visível que, embora buscando um mesmo ideal, a guerra 

pela independência, fomentada por esses grupos políticos diversos, apresenta-se, desde 

o início, enfraquecida por causa de discordâncias político-ideológicas e culturais. A 

seguir, o diálogo entre Sara e Aníbal demonstra que as divergências entre tais grupos 

políticos já se mostravam evidentes desde a fase inicial da organização do movimento 

revolucionário, fato que se acirra durante o período de confronto, segundo as 

informações dadas por Carlos Ervedosa: 

 

- Por isso pediste esta licença, sem esperar pelo fim de semana? 

                                                             
3Movimento Popular de Libertação de Angola. 
4União dos Povos do Norte de Angola. 
5 União dos Povos de Angola. 
6 Frente Nacional para a Libertação de Angola. 
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- Também por isso. E preciso avisar a malta toda para ter cuidado. Também 

porque recebi uma carta do exterior, não perguntes nem donde nem de quem. 

Fala-se lá fora dum outro partido. 

Olhou para trás e para os lados. O passeio da Avenida era muito largo e tinha 

pouca gente, podiam conversar à vontade. 

- O Mário de Andrade e o Viriato da Cruz é que estão à frente, pelo menos no 

exterior. Dizem que foram eles que organizaram os ataques às prisões em 

Luanda. Chama-se Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. 

- Que raio de nome! Eme-pê-éle-i-á. Upa é muito mais sonoro e fácil. 

- Deixa lá o nome, isso não interessa. O programa é que conta. 

- E qual é? 

- Vão mandar-me. Mas o que me escreveu diz para avisar a malta sobre a UPA, 

é um movimento tribalista do Norte e racista ainda por cima. Nada de bom vem 

dai. Para já, o Mário e o Viriato são conhecidos, dois grandes intelectuais, 

oferecem muito mais garantias de seriedade. 

- Sem dúvida. Uf! Sinto alívio. Não imaginas que alívio!  

- Eu também senti, por isso vim logo avisar. Ter de escolher entre o 

colonialismo e a UPA, realmente... Bem, a UPA sempre é menos má. 

(PEPETELA, 1999, p. 22).  

 

O movimento revolucionário em Angola é prejudicado tanto pelas disputas 

partidárias, quanto pelos conflitos tribais, como se pode notar no transcorrer da narrativa 

de Pepetela. No trecho destacado anteriormente, evidencia-se o distanciamento 

instaurado entre os partidos políticos de Angola: estando Aníbal muito envolvido com a 

organização do MPLA, ele direciona suas críticas apenas para a UPA, identificando 

entre seus membros comportamentos como o tribalismo e o racismo. Entretanto, com o 

decorrer do tempo, já como guerrilheiro e por isso tendo oportunidade de olhar sob 

outra perspectiva, o Sábio, alcunha de guerra de Aníbal, constata, com tamanho pesar, 

que as desavenças tribais são recorrentes também entre os membros do MPLA, 

conforme observamos a seguir: 

 

- No entanto, quando os camaradas se excitam chamam-me entre dentes 

camundongo, como se fosse o pecado original. 

- Porque te não conhecem. Estão habituados ao domínio dos camundongos. 

- Não - disse o Sábio. – Eles conhecem-me, há anos que vivo com eles. Antes 

nunca o diziam. Talvez pensassem, mas não tinham coragem de o dizer. Os 

responsáveis, fossem eles do Norte ou do Sul, não admitiam. Mas hoje fala-se. 

Nesse aspecto talvez seja melhor; ao menos as pessoas manifestam o que têm lá 

dentro. Mas porquê ontem eu era o irmão e hoje sou visto quase como inimigo? 

Vivo nestas matas há cinco anos, falo a língua daqui, amei com todo o respeito 

uma mulher do Leste, cuja morte me matou. Sou mesmo do Norte? Nunca me vi 

assim, sou apenas angolano. Então porquê agora se viram contra mim, porquê 



 

22 
 

tudo o que digo deve ser falso, quando antes era sagrado (PEPETELA, 1999, p. 

168)? 

 

Eis o que se afigurou como foco norteador da nossa pesquisa: a construção da 

identidade nacional angolana a partir das marcas socioculturais que compõem a história 

dessa nação. Consideramos, para tanto, a perspectiva lançada pelo olhar aguçado do 

escritor Pepetela que, a partir do espaço da interdiscursividade criado no diálogo com as 

narrativas orais africanas, além de construir uma série de reflexões acerca da construção 

da nação angolana e a condição conflituosa na qual está envolvida, ainda permite que 

essas reflexões sejam ressignificadas pelo ato da leitura. 

Passados os primeiros dez anos da revolução, tais conflitos internos vão 

aumentando e, somados à realidade cruel da guerra contra os portugueses, levam 

Angola a mergulhar em profundos problemas sociais, principalmente de ordem 

financeira e política. Nesse contexto, a literatura teve um papel fundamental, visto que 

as produções literárias dessa fase procuravam conscientizar o público-leitor para a 

importância de se identificar as causas de tais problemas e, assim, amenizar seus efeitos. 

A falta de unidade na organização interna do movimento revolucionário, por exemplo, é 

apontada como um dos fatos desencadeadores para o enfraquecimento da luta pela 

independência.  

Por esse motivo, muitos escritores angolanos, mesmo em plena frente 

guerrilheira, desenvolveram intensamente a atividade de escrita. Nestas circunstâncias, 

Pepetela escreve o romance Mayombe, como um prenúncio das disputas tribais que 

acirrariam a problemática que envolvia a revolução. Tal problemática vai ter uma 

análise mais aprofundada em A geração da utopia, como podemos notar na citação a 

seguir, parte de um diálogo entre Sábio e Mundial acerca do tribalismo: 

  

O Sábio ia interromper, mas Mundial fez um gesto imperativo e continuou: 

- Deixa-me acabar. Quantos comandantes eliminaram os seus subordinados do 

Leste, só com medo de serem suplantados? Não forçosamente eliminação física, 

mas política. Uma ratoeira, o do Leste fazia um erro, tumba, uma despromoção, 

uma mancha no currículo. Sabes disso tão bem como eu, falámos de alguns 

casos. Quem começou com essa luta pelo poder? Não foi o que estragou a 

guerra? No momento em que todo o povo apoiava, abusaram dele. Quando os 

guerrilheiros estavam decididos, maltrataram-nos, humilharam-nos, vocês são 

macacos, nós é que somos homens, portadores duma cultura superior, falamos 

português ou francês, sabemos ler. Vocês serão apenas guerrilheiros e as vossas 

mulheres trabalharão para nós. E verdade que esta região era mais atrasada, mas 

que se fez para a desenvolver, para formar os homens? Pouco. Hoje continua a 



 

23 
 

haver mais quadros do Norte que do Leste e, no entanto, já passaram seis anos 

de guerra nesta Frente. E houve milhares e milhares de guerrilheiros. Os 

quadros estão aonde? 

- E certo isso, Mundial, devia-se ter feito mais. Mas porque não se culpa o 

Movimento, os dirigentes, porquê acusar só os do Norte? 

- Quem são os dirigentes? Não são do Norte (PEPETELA, 1999, p. 170-171)? 

 

O tribalismo é uma forma de segregação, uma divisão que se estabelece entre as 

etnias provenientes de diferentes tribos. Etnia, segundo Ermelinda Chivinda, “consiste 

numa unidade tradicional de consciência de grupo, que se distingue dos demais devido à 

partilha dos mesmos valores, cultura, raça, proveniência tribal ou tradição histórica 

(CHIVINDA, 2008, p. 1)”. Por ser um país multiétnico, Angola se organiza 

politicamente de maneira bem complexa. Pensando esta realidade no contexto da 

revolução, percebemos que, apesar de almejar um mesmo objetivo, as distinções étnicas 

no interior dos partidos políticos, como no caso do MPLA, intensificavam ainda mais o 

clima de tensão que envolvia a luta pela independência.  

A fala de Mundial chama a atenção para o conflito entre as etnias dos povos do 

Norte (os Kikongo) e do Leste do território angolano (os M’bundu). Sendo ele um 

homem do Leste, ao estabelecer uma comparação entre os guerrilheiros do Norte e os 

do Leste, denuncia a falta de igualdade de oportunidades que há entre tais grupos 

étnicos. A neutralidade que se busca na narrativa, no que refere à etnicidade, está 

refletida na postura do Sábio que, mesmo sendo Kamundongo, critica quaisquer formas 

de favorecimento e tem um discurso contundente em relação ao tribalismo, já que o vê 

como mais um fator a prejudicar os ideais pretendidos pela revolução. 

 

- Os crimes, os erros... cometidos pelos do Norte. Não por ti, eu sei. Mas os teus 

patrícios estragaram tudo. 

- Manténs a tua posição, não é? Se há uma divisão regional, tudo acaba, quem 

aproveita é o inimigo. Já estamos fracos, a divisão aniquila-nos. Pensa nessas 

mulheres e crianças que olham para nós ainda com alguma esperança. Nós 

éramos os salvadores, os redentores. Como o seremos, se nos combatemos 

(PEPETELA, 1999, p. 170)? 

 

Através da visão do Sábio fica manifesto que, por conta da falta de unidade no 

movimento revolucionário, ora verificada na pluralidade de grupos guerrilheiros, ora 

nos conflitos interétnicos, Angola ia se mostrando cada vez mais fragilizada econômica 

e socialmente. Já mergulhados num clima de total desesperança, em abril de 1974, seu 

povo é surpreendido com a notícia da queda do regime ditatorial de Salazar e da 
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independência das colônias africanas, declarada pelos militares que organizaram a 

Revolução dos Cravos. 

Embora diante de tais ocorrências, longe estava de se instaurar a paz no território 

angolano, posto que se inicia a chamada “Segunda Guerra de Libertação Nacional”. 

Segundo Carlos Ervedosa, esta é uma disputa entre o MPLA, o FNLA e a UNITA, 

“para receber do país colonizador o poder de Angola (ERVEDOSA, 1979, p. 150)”, em 

cuja disputa o MPLA saiu vitorioso ante todos os seus rivais. Em 11 de novembro de 

1975, o então presidente do MPLA, Agostinho Neto, declara a independência angolana. 

Passado aproximadamente um mês depois da declaração de independência, foi 

fundada a União dos Escritores Angolanos. Tendo em vista a reconstrução do 

patrimônio sócio-cultural de Angola, aos escritores é conferida a responsabilidade de 

reelaborar o imaginário nacional, contemplando toda a história de resistência, lutas e 

conquistas deste país nas suas composições literárias. Utilizando uma imagem bem 

representativa da angolanidade para pensar a importância do fazer literário neste 

momento histórico, assim escreve Carlos Ervedosa: 

 

Ia começar, porém, uma nova e grandiosa batalha, a da reconstrução nacional, 

nos campos, nas fábricas e nas escolas. 

A literatura angolana começa, finalmente, a dar os seus primeiros frutos em 

liberdade, tal como o imbondeiro secular que, findos os anos de seca, se 

prepara, em plena floração, para dar as suas mais belas e saborosas múkuas 

(ERVEDOSA, 1979, p. 155). 

 

As produções literárias angolanas acompanham toda a trajetória histórica e 

política nacional até aqui mencionada. Por isso, passados alguns anos já como nação 

independente e encontrando-se Angola numa condição de profunda degradação, entre as 

décadas de 80 e 90, começa a surgir uma literatura que procurava elaborar um 

posicionamento crítico acerca das implicações de todo o processo revolucionário no 

surgimento de uma outra ideia de nação. A geração da utopia integra o conjunto de 

obras produzidas nesse momento sociocultural angolano. Expressando um profundo 

desencantamento ante a situação que passou a se configurar após a conquista da 

independência, o tecido da sua elaboração discursiva se constrói a partir de uma análise 

sobre o projeto de nação pensado antes da revolução e a realidade nacional pós-

independência.  

 



 

25 
 

 

1.2 A luta pela descolonização angolana no discurso ficcional de Pepetela: registros 

de guerra 

 

 

Por conta da obra ficcional A geração da utopia mostrar-se tão imbricada com o 

contexto histórico-político, o nosso olhar foi condicionado a assumir a trajetória de luta 

pela libertação de Angola como um dos elementos a ser investigado no seu discurso. 

Faz-se importante ressaltar também o fato da literatura angolana se apresentar como 

uma recusa ao que, segundo Bernard Mouralis, constitui-se num “imperialismo cultural 

que sempre soube enfeitar-se com as máscaras da modernidade e do universal” 

(MOURALIS, 1982, p. 194), tornando-a uma “contraliteratura”. Para ele, “o protesto 

contra a situação colonial, a valorização da cultura negro-africana, a neutralização dos 

diferentes discursos europeus caracterizam inegavelmente um processo de 

contraliteratura” (MOURALIS, 1982, p. 203). 

Seguindo tal perspectiva, Inocência Mata afirma que os escritores de literaturas 

africanas de língua portuguesa, sabendo das imensas dificuldades enfrentadas por serem 

de um lugar estabelecido como periférico, fazem com que seus textos contribuam para a 

valorização de uma ideia de nação (MATA, 2007, p. 01). Sabendo do estatuto de 

perifericidade a que estão submetidos, é pelo viés do discurso literário que os autores 

angolanos, a partir da década de 50 aproximadamente, encontram o caminho para fazer 

profundas análises acerca da política colonialista, denunciar a crueldade do dominador e 

procurar dar visibilidade ao universo cultural de Angola. 

Com a perspicácia e destreza de quem empunha uma arma para aniquilar o 

inimigo na zona de confronto, os escritores angolanos utilizaram a linguagem literária 

para compor o seu arsenal bélico. A literatura, dessa maneira, configura-se como uma 

estratégia de guerra. Em meio à violência imposta pela política colonialista, a profunda 

subjetividade dos textos literários angolanos busca sensibilizar e humanizar todo um 

povo endurecido pelas cruéis investidas do regime opressor de Salazar. Sobre a tamanha 

importância da literatura nesse cenário sociopolítico de Angola, assim discorre Helena 

Riaúzova: 

 

Compreendendo correctamente a importância que a literatura tem na tarefa da 

reconstrução nacional, os dirigentes da República Popular de Angola criaram as 
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premissas para esta ‘renovação’ e ‘modernização’ da cultura nacional. O facto 

de, decorrido apenas um mês sobre a declaração da independência, quando a 

situação interna e externa estava ainda longe de estabilizada, ter sido fundada a 

União dos Escritores Angolanos, atesta categoricamente o importante papel 

reservado à literatura e à cultura na construção da nova sociedade 

(RIAÚZOVA, 1986, p. 15). 

 

Com a intenção de fundar uma literatura que expressasse envolvimento com o 

contexto sociopolítico nacional, um dos aspectos mais representativos da angolanidade, 

muitos escritores procuraram realinhar a forma como as obras literárias nacionais eram 

produzidas, até então buscando imitar servilmente os padrões europeus, conforme dito 

anteriormente. Nesse despertar para o combate ao eurocentrismo, os escritores 

angolanos desse período, que, pelo ideário defendido, já podem ser considerados pós-

coloniais, foram impulsionados a recusar e criticar a imagem depreciativa imposta pela 

ideologia do colonizador.  

Após longo tempo reproduzindo o mito aviltante construído e imposto pela 

política colonialista, esses intelectuais se recusaram a aceitar que seu povo e sua cultura 

continuassem sendo relegados à subalternidade. O chamado subalterno busca 

conquistar, então, a possibilidade de escrever a sua própria história, recusando o texto 

estereotipado que lhe foi imposto pelo colonizador, para recuperar a sua cultura. 

Analisando essa figura do colonizado montada pela visão do colonizador, Albert 

Memmi faz as seguintes afirmações: 

 

Desejado, divulgado pelo colonizador, esse retrato mítico e degradante acaba, 

em certa medida, por ser aceito e vivido pelo colonizado. Ganha assim certa 

realidade e contribui para o retrato real do colonizado. 

Esse mecanismo não é desconhecido: é uma mistificação. A ideologia de uma 

classe dirigente sabemos disso, faz-se adotar em grande parte pelas classes 

dirigidas. Ora, toda ideologia de combate inclui como parte integrante dela 

mesma, uma concepção do adversário. Ao concordar com essa ideologia, as 

classes dominadas confirmam, de certa maneira, o papel que lhes foi atribuído. 

[...] A caracterização e o papel do colonizado ocupam lugar especial na 

ideologia colonizadora; caracterização infiel ao real, incoerente em si mesma, 

porém necessária e coerente no interior dessa ideologia. E à qual o colonizado 

dá seu assentimento, perturbado, parcial, porém inegável (MEMMI, 1967, p. 

83-84. Grifos do autor.).  

 

Nação que por muito tempo ficou subjugada a todo tipo de hostilidade, 

discriminação e exploração por parte do colonizador, Angola passou por experiências de 
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extrema violência, como o tráfico negreiro, a escravatura e a própria imposição da 

presença dos colonialistas em seu território. Ante a ideologia do colonizador, que monta 

a imagem do colonizado de forma a atender aos seus objetivos de dominação, surgem 

vozes anunciadoras de uma nova ordem. É então que, respondendo a tais imposições 

sociais, políticas e ideológicas, entre os angolanos surgem diversas formas de expressar 

resistência e protesto, dentre as quais destacamos, para fins de nossa pesquisa, a escrita 

literária.  

A imagem dos angolanos propagada pela política salazarista, sempre relacionada 

à selvageria e à crueldade, aumenta ainda mais o fosso que separa brancos e negros. No 

trecho em destaque, Sara chama atenção para esta barreira racial, já que, mesmo sendo 

angolana, por se afigurar branca não é alvo dos estigmas que os negros estavam a sofrer. 

O olhar sensível da futura médica aponta para uma delicada questão – a tensão existente 

entre brancos e negros – que, pela sua complexidade, não foi aprofundada neste 

trabalho. 

 

Chegou à paragem. Duas mulheres à espera. Vestidas de negro, com um lenço 

negro na cabeça. Vêm dum enterro ou do campo? Talvez da missa. Ou então 

vestem assim mesmo, porque são viúvas. Trazem luto por familiares mortos em 

Angola, com o levantamento do Norte? Rejeitou a ideia. Não têm morrido 

tantos como a propaganda oficial proclama. Convém a Salazar criar o clima de 

histeria colectiva, centenas e centenas de brancos trucidados pelos terroristas, 

Angola é uma fogueira imensa, temos de defender a Pátria e os portugueses, 

Para Angola em força! A propaganda estava a resultar, tinha de reconhecer. Um 

espesso clima de suspeição se abateu sobre os africanos em Lisboa. Passaram a 

cochichar quando antes discutiam a altos gritos, sempre com gargalhadas no 

meio. E a população passou de repente a olhá-los com hostilidade. Não em 

relação a Sara, que era branca, e portanto considerada à partida uma boa 

portuguesa. Os negros e mulatos eram quase apontados a dedo, nos cafés, nos 

cinemas, na rua. Traziam na cara os estigmas que os denunciavam como 

potenciais terroristas. Esses brancos ainda não inventaram uma tinta que dê para 

a malta se pintar e ficar com eles, dizia Malongo, encontrando ânimo para 

brincar (PEPETELA, 1999, p. 12). 

 

Em territórios de dependência política, como é o caso da nação angolana, a 

literatura, por ser produto da práxis social, mimetiza o contexto de opressão a que a 

sociedade se vê submetida. Nessa perspectiva, os textos literários relacionam-se 

diretamente com o panorama histórico-social e expressam os posicionamentos político-

ideológicos dos seus autores. Tomados de um engajamento político, conforme afirma 
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Benjamin Abdala Junior (2003), os escritores desse contexto, através da linguagem 

literária, transmitem a busca por romper com o que está instituído.  

Porém, longe de ser mera coadjuvante, a literatura mostra-se como um sujeito 

atuante nas ações de emancipação política de Angola e na construção de uma identidade 

nacional. Segundo Benjamin Abdala Junior, “importa à literatura engajada não o fato de 

olhar para fora de seu país, mas a consciência crítica do sentido ideológico do trabalho 

artístico realizado” (2003, p. 117). Os escritores engajados, dessa maneira, são 

conscientes da responsabilidade que os textos literários têm por propagar uma 

determinada ideologia. Sabendo da complexidade que cerca o termo ideologia, cabe 

aqui esclarecer que fazemos alusão à linha de pensamento utilizada pelo já citado 

teórico, segundo ele, ideologia 

 

é o modo de pensar (trabalhar) a realidade que determina a existência de certas 

configurações, certos esquemas, de conformidade com a atividade do homem 

como ser ontocriativo. Logo, como ser que se constrói, na interação dialética 

com o objeto que constrói. 

O conceito de ideologia aproxima-se, assim, do de cultura, que apresenta tais 

esquemas de pensamento (trabalho), mas com uma diferença: a ideologia 

vincula os modelos culturais a um processo de particularização, de acordo com 

as aspirações de classe (conscientes ou não). Na atualização da cultura, em cada 

momento histórico, há uma apropriação, dentro da dinâmica da série ideológica, 

do patrimônio cultural coletivo (ABDALA JUNIOR, 2003, p. 124). 

 

Nesse panorama, a escrita literária vai se apropriando das tensões socioculturais, 

políticas e ideológicas na tessitura dos discursos a serem apresentados, perceptíveis na 

enunciação de A geração da utopia, já que as marcas de tais tensões são sentidas 

durante todo o seu percurso narrativo. Seja narrando euforicamente os feitos heroicos de 

uma geração destinada a mobilizar o povo angolano a fazer uma revolução, seja 

trazendo o amargor e o desencanto diante do esvaziamento dos ideais políticos, o 

romance de Pepetela configura-se num instrumento que, pelos caminhos da ficção, 

apresenta o imaginário social da nação angolana.  

A literatura é, assim, gerada a partir da interação entre o fictício e o imaginário, 

segundo Wolfgang Iser (1999). A elaboração do discurso literário de A geração da 

utopia, seguindo esta perspectiva teórica, parte da dura realidade do contexto de guerra, 

que lhe serve de matéria a ser ficcionalizada, e manifesta-se através das formas 

assumidas pelo imaginário que não é apenas de Pepetela, mas de toda uma geração 

envolvida no processo de revolução. Conforme Iser, “o estudo do processamento do 
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texto dá lugar a um estudo do que o meio pode revelar acerca das disposições que 

caracterizam a constituição humana (ISER, 1999, p. 66)”. Definindo como uma 

“Antropologia Literária” o estudo que se faz do texto literário, levando em consideração 

o contexto sociocultural de onde este emergiu, o teórico alemão procura inaugurar uma 

linha de investigação não contemplada até então pela teoria do efeito estético. 

A obra literária, se nos reportamos à teorização de Iser, ultrapassa a realidade 

incorporada, apresentando um mundo fictício que se mostra como uma 

representatividade do mundo real vivenciado pelo autor. O momento histórico e o 

contexto político em que Pepetela estava inserido, por exemplo, marcam profundamente 

as suas produções literárias. Iniciada por atitudes carregadas de idealismo e que, no 

decorrer dos acontecimentos, cede lugar a um grande desencantamento, a trajetória de 

luta vivida pelo guerrilheiro e escritor vai sendo retratada a cada obra produzida. Fica 

perceptível a mudança de posicionamento, por conta do contexto político, ao 

confrontarmos obras do referido autor, escritas em diferentes momentos da sua história. 

Em As aventuras de Ngunga (1972) nota-se o tom esperançoso no homem, nos 

seus valores morais e éticos, fazendo crer que é possível sonhar com a conquista da 

independência, o que não se repete em O cão e os caluandas, escrito entre 1979 e 1983, 

por exemplo, onde o tom de crítica a certos comportamentos humanos, como o racismo, 

o tribalismo, a corrupção, ganha proporção, mostrando como tais posturas se 

configuram em entraves para o sucesso da luta. Já A geração da utopia, objeto de 

análise da presente pesquisa, nos concede um olhar mais distanciado, capaz de fazer 

uma apreciação minuciosa sobre todo o percurso de luta até a conquista da 

independência, colocando em discussão os males da natureza humana e sua influência 

para os infortúnios advindos da revolução. 

O romance em análise nos projeta por caminhos da história de Angola que nos 

levam a uma compreensão mais exata acerca da geração de jovens angolanos que ousou 

se irromper contra o sistema colonialista. A primeira parte da narrativa, denominada “A 

casa (1961)”, situa a narrativa em Portugal, no ambiente em torno da CEI (Casa dos 

Estudantes do Império), espaço de discussão e das primeiras ações de organização do 

movimento de guerrilha, é o momento da euforia, da esperança.  

O trecho destacado a seguir descreve toda uma atmosfera que evidencia a busca 

por uma transformação no curso da história angolana. A ambientação na CEI, onde se 

davam as reuniões e as leituras de textos engajados politicamente, a crítica em relação à 

nação portuguesa, representada pelo sentimento de estranheza e distanciamento que a 
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personagem Sara transmite, são alguns aspectos, dentre tantos outros colocados nesse 

momento da narrativa, que sinalizam para mudanças futuras: 

 

Foram anos de descoberta da terra ausente. E dos seus anseios de mudança. 

Conversas na Casa dos Estudantes do Império, onde se reunia a juventude vinda 

de África. Conferências e palestras sobre a realidade das colónias. As primeiras 

leituras de poemas e contos que apontavam para uma ordem diferente. E ali, no 

centro mesmo do império, Sara descobria a sua diferença cultural em relação 

aos portugueses. Foi um caminho longo e perturbante. Chegou à conclusão que 

o batuque ouvido na infância apontava outro rumo, não o do fado português 

(PEPETELA, 1999, p. 13). 

 

Assistimos uma geração que se mostra encantada com o levante de uma 

revolução e tomada de coragem para conferir novos significados para sua nação. A 

expectativa por ver Angola liberta do jugo colonialista e da exploração cada vez maior 

do regime político ditatorial, impingido por Salazar, fez com que vários jovens 

intelectuais, tomados fundamentalmente pelos ideais do socialismo, ficassem unidos 

para denunciar os horrores impostos pelos portugueses no território angolano.  

A segunda parte do romance, “A chana (1972)”, é situada em Angola, numa 

zona de confronto. Esse é o momento da transição, pois, a partir daí, a narrativa deixa de 

lado o idealismo que convidava o povo angolano para a luta e mergulha numa disforia 

sem retorno. No trecho destacado a seguir, fica perceptível a mudança de perspectiva 

que ocorre da primeira para a segunda parte da trama narrativa, influenciada pelos 

acontecimentos políticos: 

 

Maldita guerra! Os que a iniciaram abandonaram-na, os outros que se 

arranjem... Caramba, estou a dizer o mesmo que o povo. Mas é verdade, merda. 

Ninguém o tinha obrigado, se nela participava era por vontade. Deixa lá disso, 

sei bem como é isto de ser voluntário: uma pessoa é obrigada, o que dirão os 

amigos, o que será o futuro? Voluntariado forçado!A esta obrigação chamamos 

consciência política, nome bonito para nos enganarmos (PEPETELA, 1999, p. 

161). 

 

O otimismo que mobilizou tantos jovens para a luta cede lugar para sérias 

críticas em relação ao movimento revolucionário e seu ideário começa a ser colocado 

em xeque. O trecho anteriormente apresentado deixa evidente essa mudança de 

perspectiva, as reflexões do guerrilheiro Mundial acerca da guerra marcam o início do 

clima cada vez mais disfórico que dará o tom do romance até o final. Os ideais políticos 
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vão sendo deixados de lado, em detrimento de interesses particulares, podemos então 

perceber que a luta por uma coletividade já começa a deixar de ter sentido para muitos 

dos que sonharam com ela, como fica evidente no final de “A chana”.  

 

Não, nada já tinha importância. O passado fora enterrado na areia da chana e 

mesmo as promessas e os ideais colectivos. O que importava agora era o que 

iria encontrar na penugem azulada do futuro, o seu futuro. Ele, Mundial, já 

estava a salvo, já tinha um futuro (PEPETELA, 1999, p. 220).  

 

Após passar por duras experiências vividas na zona de conflito, o guerrilheiro 

Mundial transforma-se profundamente e resolve corromper seus ideais políticos em 

troca de interesses e favorecimentos pessoais. Igual transformação também sofrerá 

Aníbal, levando-o, entretanto, a seguir uma direção completamente diferente. Este 

personagem mostra-se como a principal voz enunciadora que denuncia as fraquezas 

humanas e censura a organização interna do movimento revolucionário. Por conta das 

vivências na frente guerrilheira, Aníbal, ou simplesmente Sábio, prefere desistir da luta, 

caindo, assim, num profundo desencanto, como podemos notar na citação a seguir: 

 

-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 impotente, 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 tranqüila 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 

ontem era melhor que hoje (PEPETELA, 1999, p. 166-167). 

 

Diante das profundas mudanças nas trajetórias de vida dos vários personagens 

no romance de Pepetela, podemos afirmar que a guerra se configurou num fato 

desencadeador das transformações que a nação angolana foi assumindo. Conforme 

afirma a professora e pesquisadora Inocência Mata, a guerra “é uma ‘forma de 

passagem’ a nível diegético e discursivo que aponta para novos ciclos históricos ou 

configurações culturais e ideológicas a nível da construção (da ideia) de nação” 

(MATA, 2009, p.203. Grifos da autora.). Após a fase de confronto descrita 

literariamente em “A chana”, uma nova história de Angola se inicia. A heroicidade dos 
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guerrilheiros cede lugar para muitas posturas decepcionadas, frustradas e até 

corrompidas por conta do encrudecimento imposto pela guerra. 

Em A geração da utopia, o momento que se sucede às ações na frente 

guerrilheira traz uma série de reflexões, apresentando um olhar desencantado e crítico 

em relação ao que houvera se transformado o movimento revolucionário. Sendo assim, 

um determinado povo, num contexto de guerra, vê-se obrigado a fazer reelaborações 

acerca de sua cultura, de sua nação, o que implica na fundação de um novo ciclo 

histórico. Tais considerações mostram seu peso e valor quando nos deparamos com a 

terceira e quarta partes do romance de Pepetela. Após o espaço de transição conferido 

pelos episódios de guerra descritos em A chana, a narrativa apresenta-se marcadamente 

desencantada, os posicionamentos políticos e ideológicos de muitos vacilam em 

detrimento das marcas deixadas pela dureza da atividade bélica, novas identidades são 

construídas, outra ideia de nação surge: 

  

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

Tu, eu, o Laurindo, o Vítor antes, para só falar dos que conheces-te. Mas tantos 

outros, vindos antes ou depois, todos nós a um momento dado éramos puros e 

queríamos fazer uma coisa diferente. Pensávamos que íamos construir uma 

sociedade justa, sem diferenças, sem privilégios, sem perseguições, uma 

comunidade de interesses e pensamentos, o Paraíso dos cristãos, em suma. A 

um momento dado, mesmo que muito breve nalguns casos, fomos puros, 

desinteressados, só pensando no povo e lutando por ele. E depois... tudo se 

adulterou, tudo apodreceu, muito antes de se chegar ao poder. Quando as 

pessoas se aperceberam que mais cedo ou mais tarde era inevitável chegarem ao 

poder. Cada um começou a preparar as bases de lançamento para esse poder, a 

defender posições particulares, egoístas. A utopia morreu. E hoje cheira mal, 

como qualquer corpo em putrefacção. Dela só resta um discurso vazio 

(PEPETELA, 1999, p. 238-239).  

  

Na fala citada anteriormente, destacada da terceira parte da narrativa, “O polvo 

(Abril de 1982)”, o Sábio chama atenção para as transformações advindas do contexto 

pós-guerra que se instaurou em Angola. Os personagens, antes jovens idealistas, já não 

podem ser considerados mais os mesmos, os ideais políticos se perderam, tudo se 

“adulterou”. A Angola pela qual a “geração da utopia” lutou fraturou-se em meio à dura 

experiência da guerra, a nação idealizada pelos revolucionários já não mais existe, é o 

momento de buscar outros referenciais. 
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[...] Não temos futuro, nem representamos o futuro. Já somos o passado. A 

nossa geração consumiu-se. Fez o que tinha a fazer a dado momento, lutou, 

ganhou a independência. Depois consumiu-se. E preciso saber retirar, quando 

não se tem mais nada para dar. Muitos não sabem, agarram-se ao passado mais 

ou menos glorioso, são fósseis (PEPETELA, 1999, p. 253-254). 

 

Tal qual o comandante Sem Medo, de Mayombe, que afirma ser “o tipo cujo 

papel histórico termina quando ganharmos a guerra (PEPETELA, 1980, p. 274)”, o 

Sábio também faz reflexões sobre a condição de esgotamento de si próprio e de sua 

geração. Para ele, a geração da utopia não tinha mais nada a realizar, já fazia parte do 

passado, diante desta estaria a surgir o futuro, um novo tempo fundado por uma outra 

geração. Por isso o Sábio opta por exilar-se, já que a guerrilha rendeu-lhe a experiência 

e o conhecimento para distinguir o momento adequado de recolher estrategicamente as 

armas. Daí em diante, um novo ciclo histórico, cultural e ideológico inicia-se, 

conferindo novas feições à ideia de nação angolana. Novamente recorrendo às 

afirmações de Inocência Mata, a narrativa de Pepetela está 

 

longe de ser uma escrita de crise, ou pior ainda do declínio da utopia, à 

desmistificação da utopia (da nação e do homem novo) segue-se a sua 

revitalização (da utopia) e a dos caminhos épicos atrás trilhados. Disso resulta a 

construção de um outro tipo de utopia, que ora consiste numa deslocação de 

centro para a margem, da sombra para a luz, do monólogo para o diálogo, do 

mesmo para o diferente: o meio rural, as responsabilidades e crimes, as 

diferenças de toda a ordem são exumados e tecidos como componentes da 

nação. Poderá parecer que a nação assim narrada (a)pareça em crise; mas a 

inscrição da nação no contexto de crise, repensá-la como corpo dilacerado por 

várias fracturas pressupõe a adoção de um referencial histórico para a 

reconstituição do tecido narrativo da nação com uma dupla eficácia: a implosão 

da narrativa de uma nação rasa e monocolor e a crítica da privatização dos 

factos que tanto a ideologia colonial como a nacionalista empreenderam da 

história do país (MATA, 2009, p. 206). 

 

 Cabe aqui deixar evidente a noção de ciclo que está sendo assumida para nos 

fornecer suporte teórico. Ligado à ideia de temporalidade elaborada pelo pensador 

alemão Karl Marx, o termo ciclo se contrapõe à dimensão de tempo linear. Duas 

concepções de temporalidade da história, diferentes e incompatíveis, são identificadas 

na teoria marxista: uma linear, que pressupõe uma evolução, e uma cíclica, que a partir 

de uma ruptura revolucionária, fecha-se um ciclo histórico, para dar início a um novo 

ciclo e assim por diante: 
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As revoluções burguesas como as do século decimo oitavo passam 

tempestuosamente de sucesso em sucesso; os seus efeitos dramáticos superam 

um a outro; os homens e as coisas parecem iluminados por fogos de bengala; o 

estase é o estado de animo de cada dia. Mas tem uma vida efémera, logo 

atingem o ponto culminante: e então uma longa náusea se apodera da sociedade, 

antes que ela possa dar-se friamente razão dos resultados do seu período de 

febre e de tormenta. As revoluções proletárias, as do século dezenove, pelo 

contrário, criticam continuamente a si mesmas; interrompem a cada instante o 

seu próprio curso; retornam sobre o que já parecia realizado para recomeçar 

novamente; zombam de si mesmas de modo desapiedado e sem olhar meias 

medidas, debilidades e misérias das suas tentativas anteriores; parece que 

abatem seu adversário apenas para que este tire da terra novas forças e se 

levante de novo, mais formidáveis frente a ela; se retraem continuamente, 

espantadas pela infinidade das suas próprias metas, às suas próprias tarefas, 

senão que se cria a situação em que é tornado impossível qualquer volta atrás e 

as próprias circunstâncias gritam: Aqui está a rosa, deve bailar aqui! (MARX, 

1964, p. 52). 

 

Em termos de processo histórico, as lutas políticas, as transformações sociais e 

as revoluções configuram-se em marcos fundadores de novos ciclos da história de uma 

dada nação, como é o caso de Angola. Diante de um projeto de nação que jaz no 

passado, a utopia defendida pela geração do Sábio mostra-se ultrapassada, como ele 

mesmo constata, tornando-se necessários, então, novos ideais, novas lutas, uma nova 

utopia, enfim. A enunciação em A geração da utopia expressa um profundo desencanto, 

mas não a desesperança, o que fica evidente na quarta e última parte do romance. Em 

“O templo”, o discurso de jovens como Judite e Orlando, que criticam quaisquer formas 

de alienação e se agarram à esperança de um futuro melhor para a nação angolana, 

sinaliza para a possibilidade de uma nova ação revolucionária. Um novo ciclo, então, 

poderá ser inaugurado: 

 

- E tu, Judite, o que pensas? Ou és como eu, a política é para ti a tua profissão? 

- Que frase horrível, pai. Desculpe, não tenho a intenção de ofender, mas é uma 

frase tremendamente reaccionária. Fartei-me de ouvir coisas desse género, 

exatamente de pessoas que não queriam mudar nada ou que tinham medo de o 

fazer. A política para mim é o meu trabalho, a política para mim é a minha 

família, a política para mim é o futebol, etc., etc. Esse é o discurso dos 

imobilistas. 

- A Judite tem razão, os que advogam o apoliticismo são os que ajudam a 

manter as coisas sempre paradas, sem progresso, qualquer que ele seja. E todos 

os regimes totalitários adoram esses apolíticos, embora não o reconheçam. 

- Pobre de mim, o que fui dizer – lamentou Malongo, procurando fazer humor.  
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- Daqui a pouco, acusam-me de ser responsável desta merda toda (PEPETELA, 

1999, p. 312-313). 

 

 Jovens como Judite e Orlando foram gerados, nascidos e crescidos em plena 

atmosfera revolucionária. Quando engravida de Judite, Sara, simbolicamente, gesta a 

esperança de um futuro de liberdade para Angola. Se a geração de Sara não soube fazer 

outra coisa além de idealizar Angola como nação independente, a geração que estava se 

formando e sendo espectadora de toda a problemática política e ideológica que envolvia 

a independência, afigurava-se como possíveis atuantes na construção de uma nação 

verdadeiramente livre da alienação imposta pelo mundo ocidental. Para tanto, era 

necessário politizar essa nova geração, levando-a a encarar os graves problemas sociais 

e políticos que assolavam Angola, tornando-se capazes de criticar e construir uma outra 

história para sua nação, uma conquista possível e não ideal: 

 

- Começa a ser tempo de fazer a História disto tudo – disse Orlando. - Como 

uma geração faz uma luta gloriosa pela independência e a destrói ela própria? 

Mas parece que a gente da sua geração não é capaz de a fazer. E a minha 

geração, a dos que agora têm trinta anos, não sei. Fomos castrados á nascença. 

Eu tinha treze anos quando Luanda se mobilizou em massa para receber os 

heróis da libertação. [...] Houve as lutas internas, golpes de palácio que ninguém 

entendia, afastamentos de tipos que para nós eram heróis, outros iam parar à 

cadeia. E a minha geração, jovem e entusiasmada, foi perdendo o entusiasmo, 

foi considerando que a política era algo proibido e perigoso, só se devia cumprir 

e não pensar. Ela aí está, pensando só no carro e nas viagens, no futebol e nas 

farras. Sem meta na vida (PEPETELA, 1999, p. 358). 

 

Ao se defrontarem com toda a problemática surgida pós-independência, como 

cita Orlando no trecho da narrativa destacado anteriormente, os jovens angolanos, até 

então entusiasmados com a coragem e o heroísmo característicos da geração que partiu 

para descobrir Angola e arriscou suas vidas por ela, preferem mergulhar numa alienação 

e numa apoliticidade. Diante dessa nova forma de domínio, uma outra revolução se faz 

urgente, com isso, um novo ciclo espera-se que tão logo se inicie. 
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2 NAS TEIAS DA ENUNCIAÇÃO: AS ESTRATÉGIAS DO DISCURSO 

LITERÁRIO E O CONTEXTO DE LUTA PELA DESCOLONIZAÇÃO EM 

ANGOLA 

 

Subsiste a ideia de que apenas os escritores africanos 

sofrem aquilo que se chama o “drama linguístico”. É 

certo que a colonização trouxe traumas de identidade 

e alienação. Mas a verdade, meus amigos, é que 

nenhum escritor tem ao seu dispor uma língua já 

feita. Todos nós temos de encontrar uma língua 

própria que nos revele como seres únicos e 
irrepetíveis. 

Mia Couto 

 

A fase de organização da guerrilha, o longo período de confronto armado com os 

colonialistas e a conquista da independência foram fatos na história política de Angola 

que reforçaram ainda mais o sentimento nacionalista de seu povo. É esse sentimento que 

faz crescer nos escritores angolanos o desejo por (re)construir uma ideia de nação, 

utilizando, para tanto, a linguagem literária como uma alternativa geradora de 

discussões. O presente capítulo tem seu foco nas estratégias discursivas várias, 

utilizadas por Pepetela, em A geração da utopia, para narrar ficcionalmente não só o 

ideal comum de uma geração pela descolonização angolana, como também as rupturas 

operadas no período pós-independência.  

Identificamos essas estratégias no percurso de nossa análise, a citar: a influência 

da tradição oral, a polifonia e o dialogismo. Tais pontos elencados configuram-se, para 

nós, como principais recursos utilizados pelo autor na tessitura do discurso literário de A 

geração da utopia. Ao nos voltarmos para o ponto central do que buscamos abordar 

nesse trabalho, o desencanto de uma geração marcada pelas lutas travadas contra o 

poder hegemônico ocidental, percebemos o quão necessário seria pensar nos artifícios 

discursivos aplicados por Pepetela para textualizar a dureza de todo o contexto da 

guerrilha (o antes e o depois), sem que se perdesse a conexão com a cultura africana, já 

numa condição de hibridização, e com os valores defendidos pelos estudos pós-

coloniais. 

Os diálogos estabelecidos entre as diversas vozes enunciativas, inclusive 

contando com a presença recorrente das inferências de um grande narrador – que se 

coloca como ponto de refração da figura do autor – transmitem a intenção de se criar um 

ambiente de discussão acerca de todo o processo de guerrilha pela independência. 
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Utilizamos o termo “refração” no sentido de que esse se adequa melhor à nossa ideia de 

que o grande-narrador, assim como o personagem Sábio, de A geração da utopia 

propaga os valores ideológicos defendidos pelo próprio Pepetela, aspecto que 

trataremos mais detidamente a posteriori. 

A ideia que temos do todo parte do início das ações dos movimentos políticos 

pela descolonização, sendo “A casa” representativa desse período; passando pelas 

experiências guerrilheiras na zona de combate contra as tropas portuguesas, descritas 

em “A chana”. Compondo essa sequência, embora já conquistada a independência, 

chega-se ao instante em que a utopia se desfaz, apodrecendo tal qual um cadáver em 

decomposição, o que é evidenciado em “O polvo”. A última parte da narrativa, “O 

templo”, traz a falta de perspectiva para nação angolana, estando, nesse momento, 

mergulhada numa realidade caótica, por isso se distancia completamente do que poderia 

ser o desfecho do romance. 

Reforçando a ideia de hibridismo, tão corrente entre os Estudos Culturais, A 

geração da utopia se dá a existir na influência da tradição oral africana ante o seu tecido 

ficcional, cuja articulação expressa uma angolanidade pulsante, vivificada na rítmica 

dos seus falares, na magia da sua cultura e na heroicidade do seu povo. Os recursos 

textuais aqui apontados compõem um cenário onde transcorrem as histórias de 

personagens representativos de um jogo político de forças que se opõem para além de 

um enfrentamento colonizado versus colonizador. A tensão problematizada no romance 

de Pepetela é ampliada de maneira a alcançar as discussões acerca da política neo-

liberal e da economia tecnomercantilista a ditar os (des)valores do homem 

contemporâneo. 

 Embora os portugueses tenham conseguido impor a sua língua entre os 

angolanos, o desejo desses escritores por expressarem uma angolanidade no texto 

literário, criou fissuras na estrutura da língua portuguesa, possibilitando, dessa maneira, 

um discurso híbrido, surgido na fenda aberta entre o falar do colonizador e o do 

colonizado. Segundo afirmações de Laura Cavalcante Padilha, todo esse processo de 

busca por uma expressão linguística angolana vai culminar num resgate da tradição oral 

do passado: 

 

O desejo de reangolanização da dicção literária reencaminha naturalmente o 

ficcionista para as manifestações da tradição oral [...] 

Começa a ter peso, a partir da década de 50 – década, aliás, que marca 

profundamente a história geopolítica dos países colonizados – tudo que traz o 
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traço da alteridade angolana, passando a produção literária a vincular-se 

estreitamente à construção da nacionalidade. [...] 

Na retomada dos moldes nacionais, a tradição oral vai funcionar como 

mecanismo transformador dos novos padrões estéticos (PADILHA, 1995, p. 

138). 

 

Percorrer os rastros deixados pelo caminhar de uma geração de intelectuais e 

estudantes que se uniram para lutar por um sonho coletivo, reconhecendo, na 

composição do romance de Pepetela, recursos discursivos vários, cuja hibridização 

confere a fluidez característica das composições literárias contemporâneas: tal é a 

trajetória que nos propomos seguir. Incorporamos, por isso, a consciência de 

instabilidade defendida pelos Estudos Culturais. 

 Cabe aqui explicar que na transitoriedade do moderno para o pós-moderno, 

estudos como os de Karl Marx, Sigmund Freud, Ferdinand de Saussure, Michel 

Foucault e os das feministas, configuram-se, segundo Stuart Hall, nos cinco fatores 

fundamentais para o descentramento do sujeito (HALL, 2003, p. 34-45). Para Hall, esse 

descentramento é resultante das “identidades abertas, contraditórias, inacabadas, 

fragmentadas, do sujeito pós-moderno” (HALL, 2003, p. 46) que substituem a ideia de 

uma identidade fixa e estável defendida pela razão iluminista.  

Com o desgaste das metanarrativas, as narrativas mestras que sustentaram as 

categorias de pensamento da modernidade, o ser humano deixa de ser visto de maneira 

categórica, para ser entendido a partir de um nível mais complexo em que está inserido.  

As relações do homem com seu meio passam a ser profundamente imprevisíveis, 

tornando frustradas quaisquer tentativas de fixar esse sujeito em conceitos fechados. Por 

isso, a característica híbrida que identificamos na obra literária de Pepetela está em 

plena concordância com a ideologia que fundamenta a contemporaneidade.  

A cultura, a literatura e a história, por exemplo, mostram-se fundidas de tal 

maneira que a própria ideia de estabelecer uma fronteira entre elas se dissolve. Após 

uma experiência como a do processo de colonização, colonizadores e colonizados não 

mais serão os mesmos, nem com a conquista da independência, ambos já se tornaram 

sujeitos híbridos, uma hibridização que será representada em muitas obras literárias pós-

coloniais, por exemplo. Então, sendo A geração da utopia uma obra literária pós-

colonial, as menções feitas a aspectos da cultura ocidental, como é o caso da língua 

portuguesa, estão longe de serem despidas de ingenuidade.  
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Pepetela, numa intencionalidade que chega a beirar a ironia, procura subverter a 

imagem de superioridade intocável do colonizador ao se utilizar das suas referências 

históricas e literárias para (re)construir fatos da história angolana. A ação de inserir 

elementos da cultura do ocidente em uma narrativa africana resulta numa hibridização 

que nos convoca a refletir sobre o mito da pureza pré-colonial, conforme afirma Ana 

Mafalda Leite: 

 

A textualidade pós-colonial é necessariamente um fenómeno hibridizado, ou 

plural, no sentido de coexistência de uma pluralidade de formas e de propostas, 

resultantes da relação entre os sistemas culturais europeus enxertados e as 

ontologias indígenas, com o seu impulso de criar ou recriar identidades locais, 

novos campos literários. 

Não é possível regressar a uma pureza pré-colonial absoluta, tal como não é 

possível criar formações nacionais, totalmente independentes das suas 

implicações históricas na empresa colonial. As literaturas africanas de língua 

portuguesa, com a criação dos seus campos literários específicos, relatam as 

narrativas desse impossível regresso ao passado, entretecendo com sabedoria, a 

sua reinvenção: leiam-se obras como Ualalapi de Ba Ka Khosa, em que uma 

certa nostalgia pré-colonial serve para ilustrar a corrupção do poder nos tempos 

actuais; ou A geração da utopia, que integra nas quatro décadas do projecto 

anticolonial, a utopia e o desencanto (LEITE, 2003, p. 36).  

 

Diante de uma amarga experiência como a da colonização, processo histórico 

que violentou física e ideologicamente a nação angolana, toma cada vez mais fôlego 

entre os escritores pós-coloniais de Angola o desejo por exaltar a coragem de seu povo e 

dos seus heróis guerrilheiros, sem desconsiderar as marcas da presença do colonizador 

na sua cultura. Nesse sentido, a trama narrativa de A geração da utopia mostra-se capaz 

de realinhar a ideia de nação e reelaborar a identidade local, adequando-as ao contexto 

histórico-cultural da pós-colonialidade. Conforme afirma Inocência Mata: 

 

Na literatura angolana, sob a punção da ideologia nacionalista, a história foi 

recurso para, através dos mitos de que qualquer história nacional vive, se 

constituir como veículo de afirmação cultural e reivindicação política. E por 

isso, isto é, por imperativos exteriores ao texto, o acontecer histórico era 

transformado em ‘material épico’ para a celebração de uma nação imaginada, a 

ser inventada. Hoje, em período pós-colonial, em que os imperativos pátrios são 

outros – e não já a sua afirmação – a literatura angolana parece inverter a 

perspectiva evenemencial daquela ‘grande narrativa’ da nação que a ‘história 

nacionalista’ fixou. Esta foi uma busca ‘natural’, a busca num ‘tempo anterior à 

história’ do tempo do futuro que sucede a um presente insuportável – um 

presente paradoxalmente anterior (colonial) e actual (pós-colonial). Como toda 
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a narrativa de nação, o ‘grande relato’ da nação angolana, impulsionado pela 

ideologia nacionalista, exaltava o passado como ‘memorial de grandeza’ mas 

com a previsão do futuro – portanto, uma história das origens aberta ao futuro 

[...] (MATA, 2009, p. 196-197). 

 

Cativos do prazer possibilitado pelo texto literário, entregamo-nos à sedutora 

experiência da leitura de A geração da utopia. Seguindo a concepção hedonista do 

semiólogo francês Roland Barthes, na qual repousa a ideia de que a escrita é uma 

espécie de kama-sutra (BARTHES, 1987, p. 10), onde fica manifesta a erotização da 

enunciação literária, mergulhamos no fascínio suscitado pela obra de Pepetela. Assim, a 

história e a cultura angolanas configuraram-se em matéria ficcional e foram sendo 

desnudas diante do nosso olhar, atento a cada detalhe revelado. 

A longa trajetória que Angola persegue para conquistar a liberdade do jugo 

colonial vai se manifestando na tessitura das vozes enunciadoras, na costura do enredo, 

no arremate dado à trama narrada, enfim. Após um breve passeio por Portugal e 

cumprida a tarefa de acompanhar as atividades dos personagens centrais na CEI, já 

detalhados inicialmente, a primeira parte do romance em estudo é finalizada através do 

epílogo destacado a seguir, por meio do qual o leitor é informado sobre o destino dos 

personagens da trama, até então tomados por uma coragem que somente os idealistas 

são capazes de sustentar:  

 

O grupo de fugitivos foi travado na fronteira da Espanha com a França pelas 

autoridades franquistas. Imediatamente informado, o Governo de Salazar pediu 

a sua extradição para Portugal. Esperava-os a prisão e a tortura.  

Uma organização humanitária, a Cimade, que estava na origem da fuga, alertou 

os governos ocidentais para a situação desesperada dos angolanos. Algumas 

embaixadas em Madrid fizeram pressão. Finalmente Franco deixou-os seguir 

para Paris, a cidade da luz e da esperança.  

O grupo dividiu-se. Muitos foram estudar para países da Europa, ocidental e 

oriental, ou para os Estados Unidos. Outros integraram imediatamente os dois 

movimentos de libertação. Sara e Malongo ficaram em Paris. Aníbal já aí não se 

encontrava (PEPETELA, 1999, p. 139). 

 

Enquanto estavam em Portugal, esses estudantes angolanos ainda mantinham 

acesos os seus ideais revolucionários, mas a estadia deles na pátria lusitana chega ao fim 

quando se envolvem num plano de fuga para a França, apoiados pelo movimento da 

guerrilha. Daí em diante, cada jovem assume um percurso diferente na narrativa. O 

excerto destacado fecha um dos ciclos da trajetória histórico-política de Angola, a fase 
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da utopia fica para trás e com ela todos os ideais almejados por uma geração de 

angolanos.  

Adentramos, pois, pelos caminhos apresentados em “A chana”. Essa segunda 

parte do romance de Pepetela apresenta várias mudanças em relação à primeira, as quais 

se evidenciam tanto no plano do conteúdo, quanto na sua própria caracterização 

discursiva, que passa a transmitir uma profunda subjetividade por meio de artifícios 

como a recorrência aos flash-backs, o uso de metáforas e a falta de linearidade na 

sequência dos fatos. Ao observarmos trechos das duas partes analisadas neste capítulo, 

podemos perceber as diferentes perspectivas no ato de narrar: 

 

Era um dia particularmente luminoso e quente para um Abril lisboeta. Na 

véspera tinha chovido toda a noite, o que era próprio da estação, mas hoje o Sol 

nascera num céu tão azul que até doía não poder voar. Sara abriu os braços 

descobertos. Inútil, não nascera pássaro. 

Decidiu caminhar um pouco, até à próxima paragem do autocarro, para gozar o 

sol e o calor. Ali, perto do Hospital Universitário, havia pouca gente nas ruas. 

Gente bisonha, que ia para o hospital ou dele vinha (PEPETELA, 1999, p. 11). 

 

O homem é um ponto minúsculo na chana. O Sol acaba de se erguer e perdeu o 

tom ensangüentado que guardara por momentos, depois de violar a noite. O 

homem já deixou atrás de si uma longa extensão de terreno, coberta apenas por 

capim. A mata, abandonada ao notar os primeiros alvores que lhe indicavam o 

Leste, ficou bastante longe, tomou mesmo o tom azulado da distância 

(PEPETELA, 1999, p. 143). 

 

O primeiro capítulo de “A chana” descreve minuciosamente o momento vivido 

por Vítor, o guerrilheiro “Mundial”, que se encontra perdido na savana. Cada gesto, 

cada pensamento e até os diversos sentimentos que povoam a alma desse personagem 

podem ser acompanhados pelo público-leitor. Tal qual a lente de uma câmera a filmar, o 

olhar do narrador vai nos concedendo cada detalhe da “cena”, conforme a comparação 

feita por Laura Cavalcante Padilha entre as obras literárias de Pepetela e a montagem 

cinematográfica. Segundo ela: 

 

A linguagem cinematográfica exerce forte sedução sobre o imaginário criador 

de Pepetela. Seu leitor atento é levado a perceber, muitas vezes, que a 

montagem – específico fílmico por excelência – parece dar o sentido da forma 

como as sequências narrativas se desenvolvem através das cenas 

ficcionalizadas. O olho do receptor, convidado a interagir com o do narrador e, 

sob sua capa, com o do próprio escritor, vai, pela abertura da janela das páginas, 
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descobrindo uma série de fotografias postas em movimento pela ação da 

escritura (PADILHA, 2009, p. 209). 

 

As ações narradas, o sentimento de desespero que vai tomando Mundial, as 

digressões feitas, entre tantos outros aspectos, vai envolvendo o leitor, prendendo a sua 

atenção, da mesma maneira como ocorre a um espectador de um filme. O texto de 

Pepetela, para Laura Cavalcante Padilha é “um quase filme resgatado em letra, daí o 

enigma de seu gênero literário e a não-rigidez de suas fronteiras” (PADILHA, 2009, p. 

221).  

Uma das anotações feitas por Aníbal, agora identificado pela alcunha de guerra 

“Sábio”, serve de introdutória para essa parte da narrativa, tais escritos, destacados a 

seguir, são marcados por uma série de reflexões e apontam já para um novo ciclo, para 

inúmeras mudanças enfim. Lugar definido geograficamente como zona de transição 

entre diferentes tipos de ecossistemas, a chana (ou savana) em A geração da utopia 

representa o intervalo, o momento de transitoriedade por que alguns personagens da 

narrativa passam. A chana é um terreno marcado pela indefinição, pelas surpresas, tal 

qual o referido instante da obra de Pepetela.  

 

Ainda o deserto. 

Agora, do deserto brotou o capim e o deserto se tornou chana. Mas sob o capim 

há areia. E que é areia senão o cobertor do deserto? 

 Não, não é verdade. 

A chana não é um deserto, nada tem de comum com um deserto. A areia é um 

pormenor, não a alma do deserto. O deserto é um mundo fechado. A chana são 

vários mundos fechados, atravessados uns pelos outros. A complexidade da 

chana está na sua própria definição. Para uns, os optimistas talvez, a chana é um 

terreno coberto de capim rodeado por uma floresta; para outros, os pessimistas, 

a chana é um terreno sem árvores que cerca uma floresta. No fundo, porquê 

distinguir optimistas e pessimistas? Não será a floresta, no segundo caso, uma 

simples ilha, talvez um Mussulo onde coqueiros nascendo da areia procuram 

com seus penachos acariciar as nuvens? Ou será a chana, prosaicamente, apenas 

um terreno sem árvores que é preciso atravessar para chegar à floresta ansiada? 

 E ainda mais no fundo, não será vão definir a CHANA?  

(Duma página arrancada pelo vento ao caderno de apontamentos do Sábio) 

(PEPETELA, 1999, p. 143). 

 

As incertezas de Sábio são inúmeras e não são somente de cunho existencial, 

como aparentam seus escritos. O aspecto duvidoso da chana e a insegurança que há para 

descrevê-la de forma objetiva metaforizam o que estava a se configurar como um futuro 
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para Angola. Eis o momento em que a crença nos ideais que alavancaram as ações para 

a guerrilha começam a se perder. Depois da chana não se sabe ao certo o que virá. Os 

questionamentos sobre o pós-independência já pairam como receios em relação ao que 

se sucederá após a possível conquista da independência. 

Personagens que antes eram estudantes idealistas, alavancados por arroubos 

juvenis, transformam-se, na sua maioria, em guerrilheiros na zona de confronto, 

aprendem a conviver com situações de extrema violência e alguns passam a fazer 

reflexões sobre a estrutura político-administrativa do movimento. Sábio é um dos 

símbolos máximos do processo metamorfósico pelo qual passou no transcorrer da 

história. Se na fase inicial das discussões acerca da organização da guerrilha é 

apresentado como um utópico, as experiências vividas como guerrilheiro do MPLA e o 

que conseguiu observar sendo um dos dirigentes do movimento levaram-no a reelaborar 

seu posicionamento acerca revolução. 

 

 - Porra! Isso já é mania de perseguição. 

 - Talvez. Quem não fica maluco nessa guerra absurda? 

- Vês como estás, Sábio? Até já dizes que esta guerra é absurda. Estás 

completamente desencorajado. E sabes porquê? Porque não queres convencer-te 

dos erros. Como corrigir as coisas, se não aceitam os erros? Chegou o momento 

de falar claramente, para que a guerra retome o seu sentido. 

- O que dizes, no fundo, é o mesmo que estou a dizer. Não digo que a luta 

contra o colonialismo é absurda, mas o caminho que a guerra tomou é absurdo. 

Olha para os guerrilheiros. São hoje uns foragidos, quase mercenários, já nada 

têm de combatentes revolucionários, nada, absolutamente nada (PEPETELA, 

1999, p. 174).  

 

O fragmento apontado anteriormente, trecho de um diálogo entre Sábio e Vítor, 

demonstra já as mudanças operadas em Sábio por conta dos rumos que a guerra estava 

tomando. O que ele coloca em discussão não é a inviabilidade da ação bélica contra o 

colonizador, mas sim a postura corrupta de muitos dirigentes do MPLA, o conflito entre 

os diferentes partidos políticos angolanos e as sérias disputas interétnicas. Esses fatos 

acabaram por enfraquecer o movimento de guerrilha, levando seu povo, inclusive os 

combatentes, a uma situação degradante. 

Os primeiros capítulos de A chana narram detalhadamente os momentos de 

angústia e sofrimento de Mundial, outro personagem que também passa por intensas 

transformações. Perdido na savana, Mundial busca de todas as maneiras lutar pela sua 

sobrevivência. Diante do perigo eminente de ser capturado pelas tropas portuguesas, ele 
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começa a rever seus valores pessoais, tenta elaborar um projeto individual e pensa em se 

entregar, deixando de lado todo o ideário defendido pela revolução, conforme podemos 

notar no trecho a seguir.  

 

‘Angola Combatente’, a Rádio do Movimento, vai apodá-lo de traidor. E depois 

será livre, poderá voltar ao Huambo natal, encontrar os pais de quem se separou 

há catorze anos. Não vale a pena? Acabar com a fome, o cansaço inútil, o frio, o 

medo, a troco de um título de traidor concedido por uma organização que já 

pouco significa e que nunca chegará ao poder. Com a farda e a arma, 

abandonará o nome de Mundial e retomará o seu verdadeiro de Vítor Ramos, 

estudante de profissão. Em Nova Lisboa pode estudar Veterinária, formar-se-á 

com 35 anos, ainda não é tarde. Aqui é que nunca fará nada. Mesmo se não 

morrer ou for apanhado, que será dele quando o Movimento rebentar? O 

declínio é certo, pode aguentar mais uns tempos, mas será vencido. Que será 

dele e dos outros? Serão uns refugiados na Zâmbia e tratados como tal. Terá de 

se entregar aos colonialistas em condições piores, pois se renderá aos 

vencedores já consagrados. Neste momento ainda podem recebê-lo bem, porque 

dele podem aproveitar. Depois é uma moeda furada, não vale nada. Há de 

escolher a boa altura e é agora a boa altura. Mais tarde será tarde de mais 

(PEPETELA, 1999, p. 183). 

 

Em meio a esse processo metamorfósico as lembranças e os discursos de Sábio 

são recorrentes, gerando um drama interno em Mundial. No universo ficcional os 

sentimentos mais íntimos das personagens são desnudos e, por tornarem-se explícitos, 

compõem, fundamentalmente, a trama narrativa. As frustrações, a inveja em relação ao 

Sábio e a desmedida sanha pelo poder fazem de Mundial um personagem de grande 

profundidade. Tal transparência configura-se como um aspecto específico da ficção, 

segundo explicação de Antonio Candido, “a ficção é o único lugar – em termos 

epistemológicos – em que os seres humanos se tornam transparentes à nossa visão, por 

se tratar de seres puramente intencionais” (CANDIDO, 1968, p. 26).  

 

O pior era ter perdido a mochila, levada por um guerrilheiro, precisamente para 

lhe aliviar o sacrifício da caminhada. 

Quando o frio apertou à noite, deu razão ao Sábio que nunca permitia que lhe 

levassem a mochila. Dizia o Sábio, um dia perco-me dos outros e fico sem 

cobertor. Por isso, o fraquitolas do Sábio lá carregava sempre a sua casa às 

costas. A contragosto, teve de reconhecer que o Sábio era o mais prudente dos 

dois. A ele a questão sempre se pusera: levar a mochila era sem dúvida mais 

seguro, nunca se sabe o que a próxima volta do caminho esconde; mas, além do 

tormento provocado pelo peso nas costas, também lhe fazia perder prestigio aos 

olhos do povo, pois é símbolo de importância ter um carregador que leve a 
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mochila do responsável. O Sábio não se importava com isso e, afinal, quando 

chegavam a um kimbo desconhecido, ofereciam o melhor banco a ele e nunca 

ao Sábio, pois este levava a sua própria mochila, como qualquer guerrilheiro. A 

sua desforra era aceitar o banco e deixar o outro sentado num banquinho 

incómodo, ou mesmo no chão. Para não armar (PEPETELA, 1999, p. 148-149). 

 

 Mais uma vez, apesar de ser de forma indireta, o caráter dialogizante mostra-se 

como responsável pelo encaminhar das discussões representadas na obra de Pepetela. 

Pelo fragmento destacado anteriormente fica evidente que o guerrilheiro Mundial 

dialoga, mesmo que mentalmente, com Sábio. Para um leitor desavisado, a fala do 

personagem não passa de um monólogo, um discurso de um homem solitário, perdido 

em seus devaneios na vastidão da savana. Entretanto, ao analisarmos mais detidamente, 

conseguimos identificar a voz do Sábio a invadir os pensamentos de Mundial, gerando 

assim a tensão dialogal pretendida pelo autor. 

 É importante destacarmos que essa presença recorrente do Sábio na segunda 

parte do romance se dá por meio da memória de Mundial. Ele paira sobre o universo do 

inconsciente de Mundial como uma sombra, agindo em seu íntimo por vezes como um 

superego e por outras como um alterego. O superego é uma das três instâncias do 

aparelho psíquico, é a parte moral da mente humana e dita o bem a ser procurado. Já o 

alterego, dentre as suas várias acepções, é uma espécie de empréstimo que se faz da 

subjetividade de alguém muito íntimo, no qual se deposita confiança e admiração.  

 Partilhando do escopo da tradição oral africana7 em que muitas obras da 

contemporaneidade repousam, tendo como base propósitos moralizantes e instrucionais, 

A geração da utopia evidencia claramente a sua intenção em transmitir valores éticos a 

serem seguidos. Agindo no inconsciente de Mundial como a engrenagem doutrinária do 

superego, a voz de Sábio insistentemente entra em confronto com os interesses que se 

difundiam entre muitos dirigentes dos movimentos políticos em Angola. Na tentativa de 

disseminar padrões de conduta que pudessem aperfeiçoar as estratégias de luta, os 

discursos de Sábio revelados nas rememorações de Mundial, colocam-se em “A chana” 

como os derradeiros resquícios da geração da utopia: 

 

 Levanta-se ao cair da noite. Começa a avançar para a estrada. Quando o 

ouvirem falar na Rádio, os camaradas não vão acreditar, pensam foi capturado. 

E o que pensam sempre dos que passam para o lado do inimigo. Que 

comentários farão? Estou-me marimbando, mais dia menos dia todos me 

                                                             
7 Aspecto que trataremos mais detidamente na seção seguinte deste capítulo. 
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imitarão. E o Sábio? Esse não, esse terá de ser abatido. O Sábio vai dizer, já 

tinha notado algumas modificações nele, estava desencorajado, o moral minado, 

por isso não resistiu à tortura. O Sábio vai humilhá-lo uma vez mais com 

superior condescendência. Não era mau moço, mas pouco corajoso, coragem 

moral, claro. Merda para o Sábio. Os tugas não o obrigam a indicar o local da 

base do Sábio? Não o levarão de helicóptero para presenciar a destruição da 

base, talvez para nela participar? Não, isso não, recusará. E se me torturarem, 

resisto (PEPETELA, 1999, p. 186)?  

 

 Há um jogo de forças manifesto nas duas vozes enunciadoras identificáveis no 

excerto mencionado. O diálogo entre o desejo de Mundial e as possíveis reprimendas de 

Sábio reforçam a postura individualista do futuro ministro de Angola. Mundial já não 

luta em defesa de quaisquer ideais políticos, ele tem ânsia por poder e os discursos de 

Sábio o incomodam, por denunciarem seus verdadeiros intentos. Entretanto, esse 

incômodo esconde sentimentos contraditórios, complexificando ainda mais tal relação 

de tensão. 

 Ao vivenciar situações-limite quando se perde na chana, Mundial desiste de lutar 

por uma coletividade. Assim, no desencadear dos fatos narrados, vê-se diante da 

possibilidade de se beneficiar por ser um dirigente dentro dos quadros políticos do 

movimento. No entanto, embora ele faça tal escolha, Sábio continua sendo uma 

referência, sua reflexões e até mesmo sua experiências pessoais são objeto de desejo e 

inveja de Mundial, que chega a querer se apropriar delas e vivê-las como suas próprias, 

o que nos remete à ideia de alterego. 

 

E queria agora o Sábio usurpar-lhe o direito de chorar Mussole? Mussole era 

sua, sua era a saudade dela como o fora o seu corpo, como o fora a renúncia 

depois da sua perda. Mussole, Mussole, Marilu... Fernanda. 

Limpa as lágrimas com as costas da mão suja e recorda que tem de avançar até 

ver O Posto (PEPETELA, 1999, p. 165). 

 

Entre os muitos diálogos que travavam, Sábio havia confidenciado para Mundial 

a história de amor que vivera com Mussole e como a guerra tinha lhe usurpado o direito 

de viver tal relação amorosa. Invejando tal envolvimento afetivo, Mundial se apropria 

dele e passa a senti-lo como se fosse realmente seu, projetando, dessa maneira, as suas 

frustrações pessoais, ao pensar em Mussole, lembra dos seus próprios infortúnios 

amorosos. O seu perfil individualista e auto-centrado não coaduna com as entregas que 

caracterizam o ato de relacionar-se com o outro: 
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- O Mukindo tem razão em parte – disse Mundial, encostando de novo à 

mochila e fumando um cigarro. [...] Se houver também homens do Norte que 

mereçam a nossa confiança, não devemos ter medo em elegê-los. Mas eu 

pergunto: há mesmo camaradas do Norte que possam ser bons dirigentes, pelo 

menos entre estes que conhecemos? 

- Não há – responderam todos menos Mukindo.  

- Há – disse Mukindo. – O Kimbare. 

- Está longe – disseram os outros. 

- O Sábio – disse Mukindo. É da mesma zona do muata. 

Mundial ficou incomodado pela observação de Mukindo. Que raio de nome foi 

ele buscar. Relembrava-lhe o passado. Fingiu não ouvir [...] (PEPETELA, 1999, 

p. 206/207). 

 

A presença de Sábio causa incômodo em Mundial, é um outro que está 

insistentemente nas suas lembranças e no seu cotidiano. Incomoda por ser uma voz que 

lhe contraria, que põe em conflito os (des)valores escolhidos para sua vida. Por Sábio 

mostrar-se como uma figura admirável, uma referência de retidão dentro do MPLA, 

conforme fica explícito na fala de Mukindo, Mundial acaba por instalá-lo no seu 

inconsciente e fica a todo instante promovendo embates internos. 

Enquanto em “A casa” as várias vozes enunciadoras convergem para um único 

sentido, a luta pela independência; a partir de “A chana”, as discrepâncias acerca das 

propostas políticas para Angola se agigantam, pois os egos acabam falando mais alto do 

que o sentido de coletividade que fomentou a ação guerrilheira. No entanto, a voz de 

Aníbal é incansável, apesar de desgostosa é persistente, não abandona o ideal de luta 

coletiva. 

Todas as peripécias vivenciadas pelo personagem Aníbal são representativas da 

postura político-ideológica que Pepetela procura transmitir na urdidura do discurso de A 

geração da utopia. A luta em favor dos ideais revolucionários, a crítica em relação à 

administração do MPLA, o total desgosto ante os resultados da guerra contra o 

colonizador e, enfim, a atitude de se isolar completamente do convívio social são as 

etapas pelas quais Aníbal vai passando no decorrer da narrativa. 

Apesar do destaque dado às suas transformações e experiências individuais, 

Pepetela expressa sua consciência do ideal de luta pela coletividade ao apresentar não 

apenas um, mas vários heróis nacionais. Aníbal defende esse sentido coletivo de 

heroicidade, o que nos leva a pensar na definição de herói ideólogo de Ana Mafalda 

Leite. Explica ela que “o herói ideólogo define a raiz colectiva e o substracto social e 

filosófico da narrativa, ao mesmo tempo que encaminha a individualidade para o 
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estatuto de personagem romanesca” (LEITE, 1995, p. 189). A descrição da xinjanguila 

feita por Aníbal metaforiza esse jogo de individualidade versus coletividade, que é 

emblemático na narrativa: 

 

Assisti a uma xinjaguila interessante, no Kembo. Não te vou descrever a 

xinjaguila, que conheces, mas acho que vale a pena fazer-te notar certos 

pormenores a que talvez não tenhas dado importância. 

O segredo da dança está na interacção entre o colectivo e o individual. [...] Na 

xinjanguila, o colectivo é fundamental, não só para o rítimo dado pelas mãos e 

pés dos outros, mas pelas figuras diferentes que se formam quando quatro ou 

cinco pessoas saltam da periferia da roda para o centro, onde se encontram, para 

voltarem à periferia convidar a pessoa que fica à sua direita, que por sua vez vai 

ao centro. [...] É realmente um equilíbrio constante entre o habitual sentido 

coletivo da dança de roda e o sentido particular da dança de pares (PEPETELA, 

1999, p. 149). 

 

A total perda do sentido de coletividade, já anunciada no desenrolar dos fatos em 

“A chana”, é um dos pontos de ancoragem das críticas apresentadas em A geração da 

utopia. Por conta disso, o sentimento de desencanto diante do individualismo crescente, 

fomentado por interesses mercantilistas, vai se avolumando no decorrer da narrativa. 

Chega-se a “O polvo”, parte da obra em que, pelo discurso enunciativo de Aníbal, 

Pepetela nos concede uma série de reflexões e críticas às ações do movimento de 

guerrilha. 

Em “O polvo”, a atitude de Sábio por escolher exilar-se na Praia da Caotinha, 

demonstra a sua insatisfação com os rumos tomados pela revolução por causa das 

corrupções humanas. Essa parte do romance de Pepetela é marcada pelo diálogo com o 

passado. A escolha de Aníbal por refugiar-se na Caotinha não se dá por acaso, quando 

criança, em visita a esse local, ele se depara pela primeira vez com o polvo e tal imagem 

lhe persegue durante muito tempo em seus sonhos, por isso decide voltar para enfrentá-

lo. 

Mergulhado numa profunda insatisfação com a condição presente de Angola, 

recorre a lembranças do passado na tentativa de se dá a construir um outro tempo, de 

elaborar um outra história para Angola. Conforme afirma a pesquisadora são-tomense 

Inocência Mata, sendo A geração da utopia “uma narrativa histórica, a ficção de 

Pepetela não é apenas a mediadora entre o passado e o presente; incumbiu-se também 

da tarefa especial de reunir dois modos de compreensão do mundo que costumeiramente 

estariam invariavelmente separados” (MATA, 2009, p. 206): 
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Era mais difícil encontrar arpoes naquela terra que o Reino dos Céus. Como era 

difícil encontrar comida, cigarros, roupa ou outro produto qualquer. Cada um 

tinha de se desenrascar com os meios do acaso e usar da imaginação para 

sobreviver. Disparou com raiva. Não do pargo, invadido no seu meio, 

inofensivo, mas do passado de quimeras que trouxe este presente absurdo 

(PEPETELA, 1999, p. 228). 

 

Portanto, no seu universo particular, Aníbal promove o encontro entre um 

passado de idealismos e um presente em franca crise. Após tantas lutas travadas e o 

desgosto ante a adulteração dos ideais revolucionários provocarem várias 

transformações no referido personagem, o passado é encarado pelo viés da metáfora do 

polvo. Desde a infância do herói de A geração da utopia, quando encontrou esse animal 

pela primeira vez na Praia da Caotinha, em Benguela, a lembrança dele lhe persegue. 

Eis que chega o momento de matá-lo. Todas as idealizações de outrora se desfazem, são 

destruídas, esvaem-se com o tempo e apodrecem, tal qual o ínfimo polvo à beira-mar, 

depois de liquidado. 

 

O polvo deve ter adivinhado, porque esboçou um gesto para cima. Já o arpão 

atravessava a água para se cravar embaixo da linha dos olhos. A gruta ficou 

escura de repente, com o líquido que o bicho largava. Aníbal sentia apenas a 

pressão sobre a corda fixa à arma. [...] 

O polvo já não fazia força na corda, porque estava morto. Não era porque 

preparava o bote, é porque estaria depositado no chão. Avançou de costas para o 

túnel e sentiu de novo a pressão na corda, claro, estava a arrastá-lo. [...] 

Não te matei com ódio, disse para os restos do bicho. Matei-te apenas. Foi a 

morte que te fez mirrar, ou foram estes trinta ou quarenta anos que levei para te 

matar? Hoje não és um monstro, mas sim o cadáver dum polvinho, certamente o 

maior destas águas. Não deixas de ser um polvinho. Tantos anos, tantos anos... 

[...] Sabia, tinha envelhecido nesta manha. Nunca mais nada seria como antes, ia 

faltar sempre o polvo. Haveria de continuar a mergulhar, por vezes a entrar na 

gruta, esperando que ele voltasse. Uma fatalidade tinha se cumprido, mais uma, 

mas não se sentia orgulhoso (PEPETELA, 1999, p. 293 – 295). 

  

O polvo é morto, assim como morta é também a utopia não só do grande herói 

desse romance, como de toda a sua geração. Diante do fragmento destacado, em que se 

apresenta a cena da morte do polvo, fica perceptível o fechamento dum ciclo. Os sonhos 

do passado já não mais acompanharão Aníbal, inaugura-se a partir daí um novo 

momento. Assim como a parte anterior, O polvo também se conclui com um epílogo, 

cuja mensagem reforça o que colocamos até aqui. A referência ao passado é a imagem 
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mais marcante nesse momento da narrativa, no entanto, apesar do indiscutível amargor 

do presente, a esperança num futuro, mesmo que frágil, ainda sobrevive: 

 

Abraçou-se ao troco da mangueira, afagou-o com a mão. A seiva não corria, as 

folhas não pareciam tão verde tenrinhas como ontem de manhã, ela retinha os 

perfumes e os pequenos gorjeios indicando vida e prazer. 

- Estás triste? Pareces muda e parada como antes de Sara chegar. Ontem foi 14 

de Abril, aniversário da morte de Mussole e do Herói, e estavas alegre. Eu sei, o 

Herói foi a enterrar e os tantos discursos que lhe puseram por cima mataram-no 

de vez, um dia não será recordado. Tal é a injustiça dos homens. Quanto a 

Mussole, fiz o que pude, plantei-te para receberes o seu espírito. Faltou alguma 

coisa? 

A mangueira não respondeu. Será por causa do polvo ou por causa de Nina? Ou 

de Marília? O espírito tinha de novo adormecido, talvez por anos, à espera de 

novo cataclismo universal. No entanto, todos os dias, ele sabia, haveria de regar 

a mangueira, acariciar o tronco e falar para ela, cada vez mais velho e fraco, 

mais descrente também, na esperança de despertar o espírito das chanas do 

Leste que nela vivia, dormitando (PEPETELA, 1999, p. 301). 

 

Como só os ciclos são eternos, parafraseando as palavras iniciais deste romance 

que alavancou a nossa pesquisa, os rastros da morte do “Herói”, de Mussole, do polvo e 

de toda uma utopia, enfim, são deixados para trás, mas não é o fim. Um novo ciclo vai 

surgindo, veiculado por uma nova geração, a geração de Judite, concebida já na época 

da CEI, maturada por todas essas décadas e que agora – a partir do início da década de 

1991 – começa a dar sinais rumo a novas perspectivas. 

“O templo”, quarta e última parte de A geração da utopia, traz cenas 

carnavalizadas8 da celebração do culto a Dominus. Manifestação religiosa criada por 

Elias, antigo estudante defensor dos ideais da UPA, que recebera apoio financeiro e 

político dos já mencionados personagens Malongo e Vítor, traz à tona o esvaziamento 

ideológico de toda uma nação. Num contexto de total desolamento e descrença, o povo 

angolano passa a se agarrar nas promessas de lenitivo trazidas pelas mensagens 

propagadas pelas diversas igrejas evangélicas que começaram a surgir em Angola. 

 

[...] A VOZ DE DOMINUS, esta voz com a qual vos vou agora falar, como a 

ouvi um dia na Nigéria, e Elias voltou a fazer uma pausa, e todos os que 

                                                             
8 Sendo o carnaval uma festa popular onde todos os tabus são quebrados, o princípio da carnavalização, 

conceito criado pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin, põe em evidência a questão do grotesco, uma das 

premissas para essa carnavalização (BAKHTIN, 1987, p. 17). O grotesco é uma forma caricatural de “ler” 

a realidade, cuja representatividade se dá no espaço do exagero e da ridicularização, o que é facilmente 

identificável nas cenas de “O templo”.  
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xinguilavam paravam para ver e ouvir, e ele começou a falar naquela maneira 

dele sem mexer os lábios, uma voz profunda e quase rouca enchendo o cinema 

agora em silêncio absoluto, Esta é a minha voz, Eu sou Dominus que vos falo 

através de Elias, o meu filho querido, e tudo o que ele disser sou Eu que o digo, 

e tudo o que ele fizer sou Eu que o quero, e os que o seguirem serão melhores, e 

os que o seguirem serão felizes, e os que o seguirem terão o presente, porque 

assim o quero, e Elias sacudia a cabeça, voltou a falar em tom normal, enquanto 

o batuque retomava baixinho, fazendo as pessoas balouçar levemente, assim 

fala Dominus, e ele é luz e ele é voz, e ele vem das estrelas nos visitar e nunca 

entendemos, não conseguimos perceber os objectos estranhos que por vezes 

passam por cima das nossas cabeças e nem os cientistas os conseguem explicar, 

ai está, disse Malongo em voz alta, conseguiu enfiar os Ovnis nesta merda, eu 

sabia, eu sabia, mas Judite notou que o pai estava radiante, maravilhado, e a sua 

veia de bailarino tinha vindo à tona e não podia parar de se balançar ao rítimo 

da ladainha e do batuque, apanhado ele próprio na armadilha, enquanto Elias 

continuava a falar e a aumentar a cadência, bungulando de novo e repetindo 

Dominus falou, no que foi acompanhado pelos fiéis e em seguida por toda a 

assistência, até pelo jornalista André Silva que abandonara o caderno de notas e 

gritava como todos, os olhos redondos, esquecida a sua função de critico 

mordaz, chegando ao ponto de no dia seguinte escrever no jornal que o cinema 

Luminar perdera o tecto durante o culto, ele próprio tinha visto o tecto 

projectar-se para o espaço em milhões de fragmentos luminosos (PEPETELA, 

1999, p. 371-372). 

 

Se por um lado há esta proliferação de seitas religiosas professadas por 

oportunistas, há, em contrapartida, uma juventude que se impõe ideologicamente e 

denuncia o mercantilismo devastador, disseminado pela cultura da globalização e do 

neo-liberalismo. Eis que se afigura, mesmo que tênue, uma esperança para o futuro de 

Angola, a ser transformado por jovens como Orlando e Judite: 

 

- Cuidado, pai, não sabe com quem se meteu. O Orlando é catedrático em 

política. Ainda vai acabar por mobilizar o pai para um partido. 

O namorado não fez caso da piada de Judite, só parou a fala para derrotar o 

copo de uísque. Prosseguiu logo, entusiasmado, enquanto Malongo, solícito, lhe 

servia mais bebida.  

- Também não é certo que os privados paguem melhor que o Estado. E que 

terminem as tais mordomias dos principais funcionários. Há muitos exemplos, 

africanos e não só, que fazem conciliar o capitalismo com grandes regalias dos 

funcionários superiores. O contrário é discurso demagógico de quem quer ser 

exactamente um grande funcionário, de preferência o mais importante de todos, 

Presidente da República ou Primeiro-Ministro. 

Judite bebia as palavras do namorado. Ela também se interessava por política ou 

era apenas fascínio do amor? Malongo pensou ela também tinha tomado a 

política já pelo biberão, por influência da mãe. Mas às vezes isso vacina em vez 

de viciar, conhecia muitos casos. 
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 - E tu, Judite, o que pensas? Ou és como eu, a política para ti é a tua profissão? 

- Que frase horrível, pai. Desculpe, não tenho a intenção de ofender, mas é uma 

frase tremendamente reaccionária. Fartei-me de ouvir coisas desse género, 

exactamente de pessoas que não queriam mudar nada ou que tinham medo de o 

fazer. A política para mim é meu trabalho, a política para mim é a minha 

família, a política para mim é o futebol, etc., etc. Esse é o discurso dos 

imobilistas (PEPETELA, 1999, p. 312-313). 

 

Percorrer a trajetória histórica de Angola, através de uma obra ficcional, situada 

no período das primeiras organizações do movimento para a independência, forjada na 

Casa dos Estudantes do Império, até os anos após a vitória sobre o colonizador, leva a 

uma série de reflexões sobre a nação angolana pós-independência e os indivíduos que, 

tomados de heroísmo, ofertaram suas vidas em detrimento de uma coletividade. Embora 

o romance, A geração da utopia, configure marcas de uma época específica, os anos 90, 

ele direciona o nosso olhar para um passado no intuito de nos tornarmos capazes de 

refletir acerca do futuro da nação angolana. Influenciado pelas ideias de Marx acerca da 

atemporalidade da arte, Ernst Fischer discorre sobre a função da arte, o que fundamenta 

as nossas afirmações. 

 

O que importa é que Marx enxergou que, na arte historicamente condicionada 

por um estágio social não desenvolvido, perdurava um momento de 

humanidade; e nisso Marx reconheceu o poder da arte de se sobrepor ao 

momento histórico e exercer um fascínio permanente. 

Podemos colocar a questão da seguinte maneira: toda arte é condicionada pelo 

seu tempo e representa a humanidade em consonância com as ideias e 

aspirações, as necessidades e as esperanças de uma situação histórica particular. 

Mas, ao mesmo tempo, a arte supera essa limitação e, de dentro do momento 

histórico, cria também um momento de humanidade que promete constância no 

desenvolvimento (FISCHER, 1987, p. 17). 

 

Assim, esta viagem literária, ao invés de buscar um destino determinado, quer o 

terreno fluido das indeterminações, das errâncias. A presente pesquisa tem percorrido 

caminhos que não revelam um fim, já que viajar por uma trajetória apontada pela arte é, 

em si, uma proposta de análise inconclusiva. Conforme o discurso literário de Pepetela, 

por ser um exercício de constante luta pela liberdade, precisa-se evitar procurar 

respostas deterministas acerca de todo o processo que culminou na conquista da 

independência da nação angolana. 
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2.1 A influência da tradição oral em A geração da utopia 

 

 

 As marcas temporais impressas em toda a trajetória narrativa de A geração da 

utopia nos levaram a investigar a história de Angola, o percurso trilhado por uma 

geração específica e a influência da cultura ancestral na tessitura do discurso literário. 

Nessa perspectiva, ao analisar uma obra literária da contemporaneidade, não há como 

nos destituirmos das referências do passado pelo fato de, na cultura africana, os saberes 

ancestrais serem transmitidos de geração para geração através das narrativas orais. Por 

isso teve especial atenção em nossa pesquisa a influência da tradição oral, por esta se 

configurar como uma das estratégias de resistência cultural da África subsaariana. 

 Usada como uma das ferramentas da dominação colonial, a língua portuguesa 

foi sendo imposta aos falantes de cada território colonizado. Em Angola, a diversidade 

lingüística proveniente dos falares das diversas etnias foi atravessada pela língua do 

colonizador. Apesar da resistência física e cultural que os angolanos impuseram contra 

o regime opressivo de Portugal, levando-os a conquistar a independência após séculos 

de dominação, a língua portuguesa mostrou-se sobrepujante ante os dialetos tradicionais 

africanos. No entanto, a escolha pelo uso da língua do dominador, no universo literário, 

por exemplo, não foi destituída de intenção. 

 Pelo fato da língua de Portugal ser vastamente conhecida, seja entre as suas ex-

colônias, seja no mundo ocidental, muitos escritores angolanos optam por utilizá-la, a 

fim de que seus textos ganhem o fôlego necessário para serem reconhecidos além das 

fronteiras do seu território. Caso fossem utilizados, na escrita literária somente, as 

diversas línguas faladas em Angola, o conteúdo a ser transmitido pelas obras ficaria 

limitado às comunidades falantes de cada uma dessas línguas específicas. No intuito de 

dar voz e existência aos ex-cêntricos por muito tempo silenciados, é então que a 

moderna literatura angolana apresenta-se na língua do colonizador, conforme o filósofo 

ganês Kwame Anthony Appiah: 

 

Mesmo depois de uma brutal história colonial e de quase duas décadas de 

contínua resistência armada, a descolonização da África portuguesa, em meados 

dos anos 70, deixou atrás de si uma elite que redigiu as leis e a  literatura 

africanas em português. 

Isso não equivale a negar que haja vigorosas tradições vivas de cultura oral – 

religiosa, mitológica, poética e narrativa – na maioria das línguas “tradicionais” 

da África abaixo do Saara, nem a ignorar a importância de algumas línguas 
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tradicionais escritas. Mas, para abrir caminho fora de suas próprias 

comunidades e adquirir o reconhecimento nacional, para não falar do 

internacional, a maioria das línguas tradicionais – com a exceção óbvia do 

swahili – tem que ser traduzida. Poucos Estados negros africanos têm o 

privilégio de corresponder a uma única comunidade lingüística tradicional. Por 

essa simples razão, quase todos os escritores que procuravam criar uma tradição 

nacional, transcendendo as divisões étnicas dos novos Estados africanos, 

tiveram de escrever em línguas europeias ou correr o risco de ser vistos como 

particularistas, identificados com as antigas fidelidades e não com as novas 

(APPIAH, 1991, p. 20). 

 

Essa postura, entretanto, está longe de se configurar uma negação às tradições 

culturais africanas. Corporificado nos registros da escrita, o contexto sociocultural 

angolano se dar a conhecer num espaço cada vez amplo, os ecos dos brados de seu povo 

se fazem ouvir em lugares nunca antes alcançados. A cultura de predomínio oral, cujos 

conhecimentos são conhecidos de geração para geração por meio do ritmo e da 

musicalidade conferidos pelos atos da fala, passa a dialogar com a escrita, resultando na 

criação de um texto-corpo, para utilizarmos a imagem criada pela pesquisadora Laura 

Cavalcante Padilha: 

 

Uma outra preocupação da leitura é a de surpreender, na materialidade 

discursiva, uma interseccionalidade entre os procedimentos narrativos orais e 

escritos. O produtor textual tem plena consciência de que é preciso resgatar a 

tradição da oralidade, fonte emanadora da própria identidade literária [...] Há, 

assim, a consciência de que é preciso gestualizar o texto, griotizá-lo, para que 

ele possa gritar a alteridade de sua voz, duplamente. Por outro lado, há também 

a consciência da escrit(ur)a, como um corpo marcado pela sedução e magia, 

corpo que deve ser percorrido para tornar a plenitude do gozo. O texto nasce, 

assim, como um espaço erótico de possibilidades sígnicas que o escritor, cioso e 

ciente de seu ofício, constrói também uma artesania e labor (PADILHA, 1995, 

p. 20). 

 

 Ao analisarmos uma obra literária angolana, não poderíamos deixar de pensá-la 

como significante de uma série de gestos coreográficos, ritmos e musicalidade, tal qual 

o corpo. Os atos encenados pelo texto de Pepetela recriam a ambientação cada vez mais 

viva da tradição oral dos países africanos de língua portuguesa, o que fica evidente no 

trecho que destacamos a seguir. Com a sabedoria dos griots, os guardiões do saber 

ancestral da África subsaariana, Sábio vai descrevendo as suas experiências sexuais com 

Maria e Mussole, vivenciadas ao ritmo da xinjanguila. Como não poderia deixar de 
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acontecer nas narrativas orais, a história contada pelo guerrilheiro guarda um 

ensinamento, cuja intenção é logo percebida por Mundial: 

 

Eu estava entre Maria e Mussole. Não as conhece. Maria terá uns dezassete ou 

dezoito anos, Mussole talvez pouco mais nova. Maria é alta, ligeiramente forte, 

Mussole é um capim pela sua flexibilidade. Ao, principio, Maria estava à minha 

esquerda e por isso vinha convidar-me. [...] Maria dá-se à dança, ao rítimo, 

Mussole integra o rítimo nela, é a fêmea que comanda o acto, não pelos 

movimentos do corpo, mas pelo aspirar profundo dos músculos da vagina. 

Maria é o que se chama vulgarmente a mulher quente, a dominadora, a que pode 

tomar a iniciativa perante o homem. No entanto, Mussole é a verdadeira 

dominadora, porque a promessa quente só é transmitida pelo que nela se 

adivinha. Muito mais tentacular, subtil. [...] Mussole, nessa noite, ensinou-me o 

segredo da vida: O prazer de viver estava em viver o prazer do instante, como 

único. Espaçado, para que a reminiscência do anterior se ligue ao 

pressentimento do seguinte. Mas suficientemente freqüente para que o ponto-

morto não seja doloroso, pela saudade. Tive de partir no dia seguinte para aqui e 

trouxe comigo a fadiga da noite inesquecível e a saudade insuportável de 

Mussole. Numa palavra, estou apaixonado... Não é grave. 

Isso contara Aníbal, o Sábio, dois anos antes, quando se reencontraram. O Sábio 

não era homem para esconder nada, gostava de falar, tudo aproveitando para dar 

uma lição. Talvez para humilhar os outros (PEPETELA, 1999, p. 150/151)... 

 

O jogo erótico que a dança propicia entre Sábio, Maria e Mussole é revelador de 

uma mensagem a ser interpretada pelo ouvinte. As diferenças elencadas de ambas as 

mulheres e o poder de domínio que cada uma guarda podem ser compreendidas como 

metáforas para a relação entre Angola e Portugal. A ideia de que a verdadeira 

dominação está nas sutilezas das promessas pelo advir, configura-se para nós na 

valorização do poder conferido à figura daquele a quem subestimamos, de quem é 

colocado à margem. Visto dessa forma, fica o ensinamento de que se domina de dentro 

para fora. 

Pepetela enfatiza, através da voz do guerrilheiro Sábio, a importância de 

valorizar o que há em nós de mais profundo, o que, apesar de não estar aparente, nos 

arrebata e nos conduz. É nesse lugar que reside a força da tradição africana sobre a qual 

nos atemos, sendo configurada como a energia vital que impulsionou todo um povo 

para a luta. Por isso A geração da utopia é um romance interpelativo, o confronto entre 

a dominação colonial e a resistência que os angolanos impõem é costurado sob vários 

focos no tecido narrativo, resultando em questionamentos constantes acerca do processo 

de colonização e descolonização. 
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O confronto erigido a partir de uma cultura que se quer hegemônica e de outra 

que se coloca resistente reproduz literariamente essa tensão tão corrente na 

contemporaneidade. Ao nos reportarmos para a história angolana, podemos perceber 

como a cultura local se transformou com as interferências dos colonizadores 

portugueses, que já invadiam seu território desde o século XV. Em meio às práticas de 

repressão impingidas pela política colonialista, os angolanos procuraram defender suas 

tradições culturais e os saberes ancestrais que, mesmo num contexto hostil, 

continuavam sendo veiculados oralmente pelos mais velhos. 

 Em sua pesquisa acerca do lugar da ancestralidade nas obras ficcionais 

produzidas em Angola no século XX, Laura Cavalcante Padilha assim afirma: “A 

ancestralidade de práticas e tradições angolanas é reconstruída uma vez mais, 

ficcionalmente, havendo também no registro literário culto um esforço para sua 

manutenção” (PADILHA, 1995, p. 111). A figura do velho, conforme a pesquisadora, 

mostra-se emblemática neste contexto de resistência cultural ante as imposições do 

colonialismo, pois, segundo ela, “as lembranças de velhos representam um papel 

fundamental, já que por elas o vivido se transforma em contado, resgatando-se nesse 

processo a memória coletiva, base da História” (idem): 

 

O tempo do romantismo morreu. Como lhe contava o velho Samalanga, em 

noites de confidência à volta da fogueira: 

“A luta veio e agradecemos muito. Já passou muitos dias e não sei quando que a 

guerra chegou no Muié. Antes ouvimos mujimbos e os primeiros a chegar foram 

os da Unita, disseram-nos que estavam no Chikolui. Perguntámos: que 

trouxeram para a luta? Bengalas. Só com bengalas é que vão correr com o tuga? 

E nós lhe desprezamos, vamos abandonar as nossas casas assim? Estavam a 

fazer confusão e dissemos, quando vocês aparecerem aqui vamos queixá-los nos 

tugas. Estão a fazer outra vez guerra de kuata-kuata? Eles foram, nunca mais 

voltaram. [...] 

Os tugas ficaram pior que kissonde. A raiva daqueles carros ainda novinhos que 

saltaram haka, os presos que apanharam nas matas começaram então a matar 

com metralhadora na vista de nós. Daí caí no chão, pensei outra vez vou retirar, 

aqui não dá. Disse à mulher vamos embora. O Pide estava intrujar, me pagava 

cem escudos por dia como bom pedreiro, não liguei. Vim na mata. Mas afinal 

foi esta guerra vocês trouxeram, só para o povo morrer? Vale mais acabar com 

ela.” 

O povo assim falava. Como é que ele, intérprete das aspirações populares, ia 

obrigar as massas a suportar uma guerra que já não queriam? (PEPETELA, 

1999, p. 184-185) 
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 Representativo de uma coletividade, o personagem Samalanga, com a visão 

perspicaz e a sabedoria dos mais velhos, declara-se amargurado com o que a revolução 

se transformara. O que ele viu e viveu transforma-se em depoimento envolto de certo 

peso e sacralidade, a ser ouvido e acatado. A desilusão que marca a sua narrativa se 

reproduz na fala do povo angolano, já cansado de todas as formas de violência que 

estavam sendo expostos. A sua voz, autorizada pela força das tradições orais africanas, 

vem abalizar o posicionamento defendido pelo narrador/autor e por Sábio durante o 

percurso da trama romanesca. 

Os relatos das experiências vivenciadas pelos mais velhos em Angola são 

transmitidos oralmente, reforçando a questão da tradição oral característica das 

civilizações africanas. Reconhecer a oralidade como forma de preservação da sabedoria 

dos ancestrais leva os indivíduos de uma determinada comunidade, como a dos 

angolanos, a desenvolverem a capacidade de ouvir, de se deixar invadir pelas histórias 

de outrem. Para compreendermos melhor a importância da oralidade na África 

subsaariana é importante apreendermos a definição dada pelo pesquisador malinês 

Hampaté-Bâ, distanciando-se dos moldes impostos pela visão ocidental: 

 

A tradição oral é a grande escola da vida, ela recupera e relaciona todos os 

aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhes descortinam o segredo e 

desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias 

bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não 

estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral 

consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com as 

aptidões humanas (HAMPATÉ-BÂ, 1982, p. 183). 

 

 A cultura africana, conforme afirmativa de Hampaté Bâ, desconcerta a noção 

cartesiana, por isso não há distinção entre ritos religiosos e manifestações festivas, entre 

o sagrado e o utilitário ou entre atividades pedagógicas e de entretenimento. Diante 

dessa assertiva, reforça-se a ideia de que as obras literárias africanas de língua 

portuguesa vão além de um projeto estético, tendo também tão africanamente 

entrelaçados interesses de cunho político e histórico, conforme vimos afirmando até 

aqui. Soma-se a esses aspectos que fazem parte do mapeamento traçado a partir da 

leitura e análise de A geração da utopia, a valorização de tradições locais, fenômeno 

que tem se mostrado como uma reação ao fortalecimento do culto à globalização. 

 Considerada como força vital entre muitas civilizações africanas, a palavra é o 

sopro do sagrado, que traz com ela a sabedoria e a subjetividade de quem a transmite, 
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para ser perpetuada por quem a recebe. Segundo a pesquisadora Carmen Lucia Tindó 

Secco: “Envoltas em sacralidade, as histórias orais se faziam instrumento dos mais 

velhos que passavam ensinamentos e conselhos aos mais jovens, fundando, dessa 

maneira, a ‘cadeia da tradição’, imprescindível ao desenvolvimento das sociedades” 

(SECCO, 2008, p. 26). 

Perseguindo propósitos que vão muito além do prazer que a literatura pode vir a 

propiciar, ciente do comprometimento político que funciona como força de atuação das 

suas obras, Pepetela volta-se para o saber local, transmitido por meio da oralidade, e 

insere-o nas suas narrativas como ponto de referência para a crítica que faz à inevitável 

influência da cultura global. Seu texto denuncia a desvalorização da tradição oral 

africana em decorrência do eurocentrismo e do modelo de sistema capitalista que se 

mostra cada vez mais hegemônico. É essa denúncia que reforça o valor de uma 

angolanidade cada vez mais viva e resistente. A ideia defendida aqui, baseando-nos nas 

análises de Stuart Hall, é a de uma nação angolana resultante da articulação dos 

conhecimentos herdados dos ancestrais e das inovações advindas da globalização. 

 

Assim, ao invés de pensar no global como ‘substituindo’ o local seria mais 

acurado pensar numa nova articulação entre ‘o global’ e ‘o local’. Este ‘local’ 

não deve, naturalmente, ser confundido com velhas identidades, firmemente 

enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior 

da lógica da globalização.  Entretanto, parece improvável que a globalização vá 

simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais provável que ela vá 

produzir, simultaneamente, novas identificações ‘globais’ e novas identificações 

‘locais’ (HALL, 2003, p. 77/78. Grifos do autor.). 

 

 A força da tradição oral na cultura africana é tamanha que, mesmo diante das 

grandes transformações pelas quais todo o mundo vem passando, ela permanece 

presente não só no âmbito da literatura, como também no da religião, das instituições 

sociais, da política, determinando, dessa maneira, o cotidiano de seu povo. No caso 

específico da escrita literária angolana da contemporaneidade, podemos perceber a 

influência marcante das narrativas orais, as quais são recuperadas no intuito de reforçar 

um legado de valores passados de geração para geração, fundamentando, assim, a 

elaboração da ideia de nação:  

  

- Talvez. Talvez de velho de kimbo, de sekulo. Esses velhos que desprezamos, 

imbuídos da nossa cultura citadina judaico-cristã, têm muito a nos ensinar sobre 

a gestão do tempo, sobre os rítimos da vida. Beberam isso na fonte da 



 

59 
 

sabedoria. Transmitem esses ensinamentos através de fábulas, de poemas orais, 

de adivinhas. Apesar de aparecerem em livros, não os sabemos ler. O que eles 

nos dizem, com as suas palavras, e que não entendemos, é que a natureza tem os 

seus próprios rítimos com os quais nos devemos conciliar para modificar a 

natureza. Ora, o que fazemos nós, os crioulos híbridos de duas civilizações? 

Impomos apenas a componente da industrialização e do desenvolvimento 

exógeno, quer sejamos socialistas quer capitalistas, o que implica outros 

rítimos. E depois admiramo-nos porque a natureza não nos segue, nos prega 

partidas a todos os instantes. Eles sabem isso, e dizem-nos, mas como são 

analfabetos, o nosso preconceito emudece-os ao nosso entendimento. Nós temos 

o conhecimento sagrado do marxismo-leninismo ou do ultra-liberalismo do 

FMI, estudamos nas melhores universidades, como nos vamos rebaixar, perder 

tempo, a tentar perceber o que nos ensinam? E se as coisas correm mal, como 

têm de correr, arranjamos desculpas em factores de fora, nunca vemos a nossa 

própria cegueira (PEPETELA, 1999, p. 259/260). 

 

 No fragmento em destaque, podemos notar a ênfase dada por Sábio à sabedoria 

ancestral transmitida oralmente, cujos ensinamentos são desconsiderados por muitos, 

que, segundo ele, preferem ostentar a pretensa superioridade da cultura ocidental. Esse 

angolano contemporâneo, que o personagem ironicamente chama de “crioulo híbrido de 

duas civilizações”, mostra-se influenciado pela ideia de superioridade de saberes 

impostos como universais, mas guardião de uma ancestralidade que chega a lhe ser 

atávica. 

 O próprio Sábio, mesmo se inserindo entre aqueles que menosprezam a tradição 

oral africana, carrega uma série de crenças ancestrais incompreensíveis diante de um 

olhar viciado pela racionalidade ocidental, reforçando, assim, seu caráter híbrido. Ao 

mesmo tempo que sente na mangueira cultivada no quintal da sua casa a presença da 

alma de Mussole, prefere esconder tal sentimento por ter consciência do julgamento que 

viria a receber: 

 

Lembrara-se da morte e olhou para a mangueira. Tinha posto o fogareiro ao sol, 

um pouco longe da árvore, para o fumo não a incomodar. Abraçou-se ao tronco, 

acariciou-o. Disse com ternura: 

- Alguma morte tem sentido, Mussole? E estás mesmo a ouvir-me? Senti no dia 

que te dei o nome e te plantei, as tuas folhas começaram a agitar-se em música. 

O espírito longínquo da falecida no Leste encontrou o caminho para aqui. Longa 

distância, mesmo para um espírito. Tão cansado ficou que nem fala, nem se 

manifesta. Cresces, cresces, com o espírito em cima. Frutos não dás, bem sei 

que ainda não chegou o tempo. Mas podias de vez em quando xuaxualhar as 

folhas, quando não há vento, para me indicar que estás aí e não dormes. 
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A mangueira não estremeceu, apesar do vento que vinha do mar, encapelando 

cada vez mais as ondas para lá da baía. Seguras as folhas? Será um sinal? 

(PEPETELA, 1999, p. 233/234) 

   

A mangueira crescia melhor porque ele a acariciava, lhe confessava 

pensamentos íntimos, lhe lia passagens importantes de livros. A mangueira 

tinha nome de gente, Mussole, mas só em alguns momentos ele assim  a 

chamava. E nunca à frente de estranhos, ai sim, iam dizer pirou de vez, está todo 

cacimbado, coitado, até dá nomes a árvores (PEPETELA, 1999, p. 231). 

 

O discurso literário em A geração da utopia é, então, produto dessas tensões 

entre o velho e o novo, a tradição e a (pós)modernidade, o oral e o escrito, a colonização 

e a descolonização, o passado e o futuro. Os costumes sagrados, herança da 

ancestralidade africana, são resgatados em meio à complexa estrutura social e política 

da África subsaariana, inserida no contexto mundial do neoliberalismo. Angola, assim 

como outros países africanos de língua portuguesa, é dependente economicamente das 

grandes potências mundiais e, portanto, assume as exigências desse sistema 

imperialista, sem, no entanto, deixar de lado as heranças culturais e suas tradições. 

Faz-se importante ressaltar, no entanto, que esse espaço de busca pela autonomia 

é inaugurado a partir de um ambiente de crítica e reflexão. Os escritores pós-coloniais 

assumem uma postura contundente no que se refere aos determinismos impostos pela 

política colonialista, no entanto são conscientes das transformações culturais advindas 

da globalização. O trânsito de informações internacionais é tal que não há como se 

pensar numa literatura essencialmente angolana. Para a estudiosa portuguesa Ana 

Mafalda Leite, 

 

A insistência nos intertextos culturais, orais, indígenas, das literaturas africanas 

faz parte de um projecto de definição do estatuto nacional das literaturas 

emergentes, especialmente após a descolonização. [...] A reivindicação é, no seu 

início, marcada ideologicamente pela ideia nacionalista, que se rege pela 

nostalgia de uma percepção emocional unificante e que, por seu turno, se 

identifica com a ideia de uma estética fundamentada nos registos pré-coloniais 

das culturas africanas orais (LEITE, 2003, p. 44). 

  

 É recorrente entre os estudos críticos das literaturas africanas de língua 

portuguesa, principalmente as produções inseridas no contexto do pós-colonialismo, a 

questão do diálogo estabelecido entre a escrita e a oralidade na construção da ideia de 

nação. Essa intertextualidade resulta da busca cada vez mais constante pela 
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independência dos modelos culturais impostos pelo colonizador. Ao estabelecer 

relações com as narrativas orais autóctones, são criadas possibilidades para a afirmação 

de certa autonomização literária. 

 O que é posto em xeque é a figura do colonizador, que já não mais paira sobre a 

cultura angolana como uma referência que se quer predominante. A autonomia 

perseguida é relativizada pelas contaminações culturais, a luta agora é pela afirmação 

das tradições locais em meio a uma realidade global. A Angola narrada por Pepetela é a 

nação do lamento saudoso do velho Salamanga, é o motivo das idealizações de Sábio, é 

a nação, enfim, cindida por culturas outras. Na contemporaneidade, após os longos anos 

sob o jugo do colonizador e das profundas influências sofridas com as transformações 

no cenário político mundial com a queda do regime socialista, as narrativas orais 

angolanas são revisitadas sob o olhar dos escritores angolanos, marcado pelas 

complexidades do momento atual. 

Mediante todos os acontecimentos que atuaram decisivamente na história sócio-

cultural e política de Angola, muitos escritores e intelectuais, com a conquista da 

independência, dedicaram-se a pensar o projeto de (re)construção da ideia de nação. As 

questões identitárias envolvidas em tal projeto exigiam a recuperação das tradições 

culturais angolanas, daí a importância dada à ancestralidade. Implementa-se, então, uma 

espécie de resgate do passado, porém esse resgate não é feito de modo saudosista, o 

passado é revisitado para criticar o processo de apagamento cultural imposto pelo 

colonizador. 

 

Foram desenhados o plano para o templo, corrigindo a ideia inicial de Elias, e 

foram também projectadas as áreas vizinhas, com um pátio para as grandes 

celebrações no meio de árvores. Nessa zona árida, foram plantadas as árvores e 

arranjados os meios para as regar. Os espíritos dos antepassados ganhavam 

foros de divindade dentro da teologia de Elias, por isso eram necessárias árvores 

onde eles pudessem habitar (PEPETELA, 1999, p. 364/365). 

 

[...] as pessoas são infelizes, perdem o sentido do prazer, tudo por falta de amor, 

tudo por esquecerem a mensagem de Dominus, o único e verdadeiro, o Nzambi 

dos nossos corações, Nzambi-Kalunga das nossas crenças, Nzambi da nossa 

esperança, e por isso aqui estamos ensinando a doutrina de Dominus, que nos 

foi revelada por Ele na Nigéria, terra de todos os deuses e orixás, deuses que 

atravessaram o Atlântico, todos eles filhos de Dominus, O Nzambi da nossa 

alegria, que nos disse vai e ensina, aos meus filhos que sofrem com a guerra, 

aos meus filhos que são oprimidos, aos meus filhos que esqueceram o prazer 

(PEPETELA, 1999, p. 368) [...] 
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Em ambos os trechos citados, fica evidente que, embora a religião de Dominus 

se submeta aos moldes das igrejas evangélicas ocidentais, ela parte também de 

referências religiosas da cultura ancestral angolana. O templo moderno, com sua potente 

aparelhagem de som, é erigido em meio a muitas árvores, onde, dentro das tradições 

religiosas africanas, são símbolos de fonte da energia divina e guardiães dos espíritos 

dos antepassados. Apesar de representativa do Cristianismo, como o próprio nome em 

Latim já denuncia, a religião de Dominus transmite certa resistência das tradições 

culturais africanas. 

Examinamos, por isso, a maneira como o discurso enunciador em A geração da 

utopia resgata a ancestralidade africana.  Foi analisada, nesse empreendimento, a forma 

como a narrativa incorporou elementos do universo da tradição oral para compor um 

discurso combativo. Não só os horrores impostos pelo colonialismo são denunciados, 

como também se critica severamente aqueles que compõem as estruturas de poder, os 

quais se corrompem em prol de interesses pessoais, entregues à ideologia de consumo 

atual. 

A tensão entre a cultura ancestral africana e os valores ideológicos advindos da 

globalização, na contemporaneidade, determina a construção, em termos de matéria 

identitária, da Angola pós-colonial. Desse modo, a nação angolana retratada no romance 

de Pepetela é plural, marcada tanto pela ligação que mantém com suas tradições, com 

sua ancestralidade, quanto pelas fraturas causadas pelos valores mercantilistas pregados 

pela lógica de consumo neoliberal.  

Tais contradições se presentificam na narrativa analisada quando, por exemplo, 

acontece o confronto entre personagens como Vítor, que se rende aos hábitos europeus e 

por isso recebe a alcunha de guerra “Mundial”, e Aníbal, o Sábio, que procura retomar o 

elo perdido com seu passado, refugiando-se na Praia da Caotinha, seu paraíso de 

infância, como fica perceptível nos trechos de A geração da utopia destacados a seguir: 

 

Passeava à borda do Sena às duas da manhã, solitário, quando a cidade morria e 

o rio corria para ele. Os vagabundos, deitados debaixo das pontes, nem se 

mexiam quando ele passava. Mijava para o rio, mesmo ao lado da Notre Dame, 

o que lhe dava um prazer especial, Depois acabava por cair num bar qualquer da 

margem esquerda para beber uma cerveja gelada e encontrar uma mulher não 

muito exigente. Mas Paris era só nas férias.  Estudava em Colónia. Diziam dele 

que estudara Colónia  mas nada do seu curso. Conheceu todos os cantos da 

cidade e todos os ângulos de sombra da Catedral; viveu à Custa duma velha que 
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queria ter um negro na sua colecção de objetos exóticos; tentou esquecer 

Fernanda, que nunca aceitou sair de Portugal; perdeu a bolsa de estudos por 

reprovar dois anos seguidos; encontrou Marilu, perdida na selva da grande 

cidade; viveu dum emprego de inquiridor numa firma de publicidade, até ser 

despedido por preencher os questionários em casa para não se maçar a 

interrogar as pessoas; e voltou, chamado pelo Movimento, por não ter 

terminado o curso (PEPETELA, 1999, p. 155).  

  

 O nome da Caotinha evocou nele reminiscências de infância. Foi passar férias a 

Benguela e levaram-no a essa praia, onde um polvo enorme o assustou, polvo 

que lhe aparecia nos pesadelos antes das batalhas. [...] Reconheceu na praia o 

sítio onde em miúdo se banhara e encontrara o polvo. [...] Dois anos mais tarde, 

procurando esquecer o passado, desligado de todos os compromissos, decidiu 

viver naquela casa e caçar o polvo da sua infância (PEPETELA, 1999, p. 232, 

233). 

 

Produto dos séculos de resistência que teve que impor diante da cultura 

opressiva do colonizador, Angola não pode ser vista como um espaço homogêneo. A 

geração da utopia tem sua trama desenvolvida justamente nas complexidades 

estabelecidas por conta das profundas diferenças raciais, dos trânsitos culturais, das 

divergências entre os muitos grupos étnicos. As vozes enunciadoras apresentam Angola 

a partir de um diálogo entre a oralidade e a escrita literária.  

Assim, a nossa pesquisa assinalou que a tradição ancestral oralizada é 

ressignificada literariamente pelas estratégias de uma escrita marcada por traços 

característicos de um contexto griotizante. A escrita é apropriada, rasurada, para que o 

discurso enunciador consiga dar conta da oralidade. Inauguram-se novas formas de 

relacionamento linguístico, o que fica evidente na maneira como a estrutura da língua 

portuguesa é atravessada por palavras dos diversos falares angolanos, abrindo novos 

espaços semânticos no percurso narrativo.  

A língua portuguesa passa a ser africanizada, outro ritmo lhe é conferido, sua 

estrutura é alterada; utilizada como veículo conscientizador da luta pela libertação, esta 

língua deixa de ser domínio dos colonizadores portugueses para propagar a importância 

da valorização da cultura local. A língua portuguesa, então, deixa de ser instrumento 

repressivo para ficar a serviço da revolução, tornando-se uma estratégia de resistência e 

resgate da cultura angolana. 

A utilização, na literatura, das diversas línguas faladas em Angola, por exemplo, 

é uma artimanha que elabora uma das estratégias para a consolidação de uma expressão 

linguística angolana. Mesmo diante da preponderância da língua portuguesa, procura-se 



 

64 
 

respeitar as marcas dos falares angolanos. “O recurso ao quimbundo”, novamente 

recorrendo às afirmações de Alfredo Margarido, “assim como às deformações fonéticas 

do português, não são uma tentativa folclórica ou populista, mas a busca duma 

semântica angolana” (MARGARIDO, 1980, p. 339), ou mesmo a montagem de uma 

“dicção”, segundo Laura Padilha. O tom coloquial que é dado na escrita literária de A 

geração da utopia abre espaço para que se efetive a oralidade no texto escrito, como 

pode se notar no trecho destacado na sequência: 

 

Fomos nas matas. Outros que estavam do lado de cá do Muiê disseram que iam 

ver ainda. Os soldados levaram-nos no arame farpado, apanharam o gado deles. 

Foi eles disseram: Hum, hum, aqueles outros foram nas matas, eles é que têm 

razão. E também abriram. Os do Movimento começaram a nos mobilizar que 

somos todos camaradas. Mas afinal era só mentira. Vinham só comer da comida 

do povo. Muitos rapazes aceitaram lutar, alguns foram castigados só atoamente, 

não pode. Eu, no meu coração, pensei: esse Chapuile é da minha tribo, posso 

falar com ele. Perguntei como é que vocês estão trabalhar que a luta não 

avança? E a castigar pessoas a uso, não estamos ficar contentes. Chapuile disse 

recebia ordens do mais velho, esse kamundongo... Depois fui apanhado pelos 

soldados, me levaram no arame. Trabalhei como pedreiro para o comandante da 

Pide. No mês de Dezembro de 1970, vieram colunas do Luso, umas para Gago 

Coutinho, outras para Cangamba. Os de Cangamba saltaram na mina, os de 

Gago também, Muié e Cangombe também. Os tugas ficaram pior que kissonde. 

A raiva daqueles carros ainda novinhos que saltaram, haka, os presos  que 

apanharam nas matas começaram então a matar com metralhadora na vista de 

nós. Dai cai no chão, pensei outra vez vou retirar, aqui não dá. Disse à mulher 

vamos embora. O Pide estava intrujar, me pagava cem escudos por dia como 

pedreiro, não liguei. Vim na mata. Mas afinal foi esta guerra vocês troxeram, só 

para o povo morrer? Vale mais acabar com ela (PEPETELA, 1999, p. 185). 

 

O romance de Pepetela, ao mostrar-se como uma forma de denúncia da política 

colonialista e de crítica à ideologia de consumo propagada pelo neo-colonialismo, 

evidencia o caráter combativo das obras literárias pós-coloniais. Nessa trajetória de 

combate aos valores ocidentais, a cultura local é resgatada no intuito de reconstruir a 

identidade nacional por meio da literatura. Segundo Laura Padilha: 

 

Na retomada dos modelos nacionais, a tradição oral vai funcionar como 

mecanismo transformador dos novos padrões estéticos. O desvio da norma e a 

nota dissonante – tão caros à modernidade – são conseguidos com o traço dessa 

nova fala ficcional, griotizada e griotizante, que é tanto letra quanto voz e gesto 

(PADILHA, 1995, p. 138). 
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 A pesquisadora citada chama a atenção para um importante aspecto das 

literaturas africanas modernas de língua portuguesa: a griotização. Antigos contadores 

de história, os griots transmitiam os saberes da cultura africana por meio de narrativas e 

poesias. Tal qual os griots, os escritores se utilizam das técnicas da tradição oral para 

narrar suas histórias, resultando no que Laura Padilha chamará de “griotização da 

escrita”. Um processo que, segundo ela, buscava atender à necessidade específica dos 

escritores africanos de língua portuguesa, que, envolvidos no movimento 

revolucionário, procuravam informar e conscientizar seu povo para a importância da 

luta armada. Os textos escritos, nesta perspectiva, podem ser narrados oralmente para 

um público ouvinte, reproduzindo os costumes dos ancestrais. 

 Pelo fato de costurar na tessitura literária a língua portuguesa e os diversos 

falares angolanos, a narrativa de Pepetela ultrapassa os limites da nação angolana e faz 

com que um público cada vez maior tome conhecimento da história sócio-política de 

Angola. Da simbiose resultante entre a língua do colonizador e a(s) língua(s) do 

colonizado, constroi-se um ambiente de leitura que não se restringe ao povo angolano. 

 

 

 

2.2 Dialogismo e polifonia em A geração da utopia 

 

 

Ontologicamente o homem é um ser em constante construção e, pela sua 

incompletude característica, está sempre buscando maneiras de pensar a si mesmo e o 

mundo que o rodeia, na esperança de preencher os vazios existenciais. Dentre outras 

formas de conhecimento que se utiliza, destacamos a literatura, que, por possibilitar a 

expressão de um eu-enunciador, mostra-se como uma alternativa viável de 

reflexividade. Considerada como ato singular, a enunciação é aqui assumida como o 

lugar em que a subjetividade se dá a existir através de uma realidade discursiva 

dialogizante. Segundo nos apresenta Dominique Maingueneau:  

 

A enunciação não repousa sobre um único enunciador: a interação é 

preponderante. Como o lembra Benveniste (1974: 85), “o ‘monólogo’ deve ser 

posto, apesar da aparência, como uma variedade do diálogo, estrutura 

fundamental”. [...] 
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A enunciação constitui o pivô da relação entre a língua e o mundo: ela permite 

representar no enunciado os fatos, mas ela constitui em si um fato, um 

acontecimento único, definido no tempo e no espaço (MAINGUENEAU, 2000, 

p. 53-54 Grifos do autor). 

 

O sujeito enunciador, dessa maneira, não é considerado como um indivíduo 

proprietário do seu discurso, já que por ele perpassam vários outros discursos que, ao se 

entrançarem, vão compondo uma infinita teia enunciativa. A narrativa de Pepetela se 

estrutura quase que predominantemente por meio de tensos diálogos, e é essa tensão 

geradora da matéria que se quer em discussão constante. Várias vozes são postas em 

cena, explorando a dimensão interativa da linguagem, onde interlocutores, num 

constante movimento de convergências e divergências de opiniões, vão descortinando 

os conflitos que tecem a trama de A geração da utopia. 

Os termos da discussão encetada nessa subseção do capítulo apresentado se 

articulam a partir do conceito bakhtiniano de dialogismo e levam em consideração a 

estrutura textual do romance, que se desencadeia segundo a técnica dos diálogos 

socráticos. As vozes enunciadoras desse romance precisaram ser consideradas a partir 

de um panorama pós-colonial e determinadas pelos traços ideológicos, políticos, 

históricos e sociais que marcam um território como o de Angola. Resultantes de uma 

condição de combate contra a dominação – seja ela colonialista, neo-colonialista ou 

neo-liberalista, de quaisquer formas sendo sempre representativas de um imperialismo 

sufocante -, tais vozes enunciam o desencanto daqueles que um dia ousaram sonhar. 

Consoante as afirmações do pesquisador em Linguagem, Adilson Citelli, 

“certamente existem cruzamentos, hibridizações, resultantes dos vários diálogos 

permitidos pela linguagem, o que dá certa plasticidade às formações discursivas” 

(CITELLI, 2004, p. 37), acreditamos que diversos são os discursos que perpassam a 

obra literária em análise. Para se afigurar contra-hegemônico, o texto de A geração da 

utopia parte da ideologia dominante, representada por personagens reacionários, como é 

o caso de Malongo, estabelecendo-se, pois, o confronto, para reforçar o seu 

posicionamento ideológico. 

 

- Você não aprende, não é, seu negro burro? Esqueceste outra vez o sal, filho 

duma puta velha. Vem cá, vem provar aqui. 

Malongo segurou-lhe a cabeça com as duas mãos, enfiou-lhe a cara no prato, 

prova, cabrão, prova para aprenderes. João estrebuchava, mas o patrão era 

demasiado forte, e a cara dele só largou o prato quando uma chapada 
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monumental o atirou contra a parede da varanda. O criado ficou no chão, tonto, 

a esfregar a cara. Dois miúdos que passavam na rua pararam para ver. O 

jardineiro ouviu os berros e veio à parte da frente do jardim,  mas logo se 

apercebeu do que passava e retirou estrategicamente João sacudiu a cabeça e 

levantou-se. Os olhos ficaram mais pequenos, de raiva, e gritou: 

 - Você julga que isto ainda é terra de colono? 

Malongo avançou para ele, ameaçador. Mas parou a dois metros, notando que a 

cena estava a ser observada da rua por uma mulher que se juntara aos dois 

miúdos. Que chatice, esse muro não era suficientemente alto para garantir a 

privacidade da casa. E a sebe que o encimava tinha sido maltratada pelo anterior 

inquilino, apresentando espaços vazios que só aos poucos se recompunham. 

 - Cala a boca, senão te dou mais. 

 - Somos independentes, ouviu? Ninguém tem o direito de me bater. 

- Vai arrumar as tuas coisas e desaparece-me da vista. Senão rebento-te à 

porrada. Gente como tu é o que não falta para trabalhar aqui em casa. Dei-te 

uma chapada para aprenderes, pois os negros burros como tu só aprendem à 

porrada. Não queres aprender? O problema é teu, desaparece. 

- Você não é negro também? Parece colono, pior que colono. Malongo entrou 

para a casa, incomodado pela gente que se juntava no passeio, ouvindo o relato 

gesticulado dos miúdos e atenta aos gritos do criado [...] (PEPETELA, 1999, p. 

344-345). 

 

O espaço da liberdade propiciado pelas estratégias aplicáveis ao discurso 

enunciador permite que Pepetela direcione, por meio da linguagem literária, sérias 

críticas ao movimento de guerrilha, ao próprio MPLA, aos dirigentes políticos 

angolanos, a muitos aspectos da cultura ocidental e até mesmo ao Socialismo. Assim, A 

geração da utopia é um claro desabafo contra a opressão vivida não só no período de 

colonização, quando a PIDE agia violenta e incansavelmente, como também após a 

conquista da independência em Angola. Na disputa pelo governo do país, o MPLA entra 

em confronto com outros movimentos políticos, sai vitorioso e passa a controlar 

inclusive a liberdade de expressão dos artistas, segundo nos depõe Inocência Mata: 

 

É que não raro é apenas por via da literatura que as linhas do pensamento 

intelectual nacional se revelam, e se vêm revelando, em termos de várias visões 

sobre o país, actualizando identidades sociais, colectivas e segmentais, 

conformadas nas diversas perspectivas e propostas textuais. [...] Pensemos, por 

exemplo, nos ‘nossos’ Cinco países, durante o regime monopartidário, em que a 

liberdade de expressão estava cerceada em nome de desígnios ditos de 

‘interesse nacional’ e ditados pela consolidação pátria: foi a literatura que ‘nos’ 

informou sobre as sensibilidades discordantes, os eventos omitidos do discurso 

oficial (como os dos romances O Dia das Calças Roladas e Maio, Mês de 

Maria), as vozes em dissenso, as visões menos monocolores, menos 

apologéticas e menos subservientes ao poder político (MATA, 2003, p. 28-29).  
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Por conta de uma tomada de consciência pela importância de se lutar contra a 

condição de dominado a que o povo angolano quase sempre se viu submetido – num 

primeiro momento dominado pelo colonizador português e posteriormente dominado 

pelos valores apregoados pelo neo-liberalismo e pelo neo-colonialismo – A geração da 

utopia nos concede uma crítica à hegemonia ocidental. Sob diversas perspectivas, os 

discursos apresentados configuram-se como uma possível resposta às aspirações do 

visionário Albert Memmi, que já na década de 1960 apontava para tal necessidade. 

 

A emergência de uma literatura de colonizados, a tomada de consciência de 

escritores norte-africanos, por exemplo, não é um fenômeno isolado. Participa 

da tomada de consciência de si mesmo de todo um grupo humano. O fruto não é 

um acidente ou um milagre da planta, mas o sinal de sua maturidade. Quando 

muito o surgimento do artista colonizado precede um pouco a tomada de 

consciência coletiva da qual participa, que acelera com sua participação 

(MEMMI, 1967, p. 99). 

 

Por elaborar várias vozes enunciativas, o autor permite que a história política de 

Angola, no período determinado pela narrativa A geração da utopia, seja analisada por 

várias perspectivas. Neste intuito de dar a conhecer, da maneira mais ampla possível, 

toda a problemática que envolveu o movimento revolucionário pela descolonização, o 

romance em questão agrega uma diversidade de discursos - políticos, ideológicos e 

étnicos - e os apresenta ora diluídos pela mediação de um grande narrador, ora através 

dos muitos diálogos costurados no percurso ficcional. 

Cada parte da narrativa de Pepetela organiza-se em torno de uma voz 

enunciadora diferente. O discurso enunciador da primeira parte do romance, A chana, 

centra-se em Sara, nos seus pensamentos, nas suas ações e reflexões. De maneira 

objetiva, porém extremamente cuidadosa com a descrição dos detalhes das cenas, a 

estudante de medicina vai sendo despida pelo olhar aguçado do grande narrador que, em 

sua onisciência, transmite para o público-leitor os mais íntimos pensamentos da 

personagem.  

Vivendo num contexto social e político que lhe exigia ser estrategista, é com 

habilidade e astúcia que Sara se envolve nas discussões da CEI, participa de 

movimentos políticos, toma parte, mesmo que indiretamente, da organização da 

guerrilha em Angola, e ajuda o amigo Aníbal na clandestinidade em Portugal. Em meio 
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a toda essa situação, Sara ainda administrava uma relação amorosa com Malongo, sua 

formatura e uma gravidez inesperada. 

 

Decidiu caminhar um pouco, até à próxima paragem do autocarro, para gozar o 

sol e o calor. Ali, perto do Hospital Universitário, havia pouca gente nas ruas. 

Gente bisonha, que ia para o hospital ou dele vinha. Preocupados com alguma 

doença, real ou suposta. Se não têm nenhuma, preocupam-se pela que terão no 

futuro. O português precisa sempre de qualquer coisa para estar melancólico. E 

se não for a saúde, é a família, ou então o emprego. Povo triste, pensou Sara. E 

do regime político ou é a essência da gente? Não vamos também culpar o 

salazarismo de tudo. O próprio Salazar já era tristonho, cinzento, antes de criar 

o seu cinzento regime. Regime de eclesiásticos e militares graves, o que convém 

para um povo de camponeses com pouca terra. Assustou de repente: estas ideias 

não serão reacionárias? Tinha de perguntar ao Aníbal, ela era obrigado a ser 

especialista dessas coisas. Mas que são tristes, são. Que diferença com a 

esfuziante alegria dos africanos, o que os faz passar por irresponsáveis. 

Também não era verdade. O Aníbal, por exemplo, sempre agarrado aos livros e 

às ideias, não era um tipo alegre. E era de Luanda, a cidade das mil 

loucuras...Malongo sim, Malongo era um tipo alegre, até demais. Sara sorriu 

para o céu, para as pessoas que nela não reparavam, metidas para dentro 

(PEPETELA, 1999, p. 11-12). 

 

Gosto de gostar das pessoas, disse ela. Ele sorriu e apertou-lhe a mão. Só. Agora 

era ela que o queria abraçar. Apenas para lhe transmitir ternura e segurança. 

Faria amor com Aníbal? Oh, sim, sem dúvida. Naturalmente, sem se colocar 

questões, nem a ele. Algo tão natural e fácil como respirar. Nunca o fez, porque 

nunca aconteceu, porque ele nunca pareceu interessar-se. Faria agora, apesar de 

Malongo? A ideia perturbou-a. Era diferente, uma coisa não invalidava a outra. 

Com Malongo era uma torrente, para usar uma palavra muito gasta, a paixão, a 

atracção sexual. Aníbal inspirava-lhe a comunhão. Faria amor com ele para com 

ele se fundir, comungar. Adormeceu, reconhecendo nessa ideia algo de 

religioso, vindo talvez do misticismo das origens (PEPETELA, 1999, p. 64). 

 

Nos trechos em destaque observa-se a maneira como o grande narrador vai 

exibindo os pensamentos e segredos mais recônditos de Sara, quer acerca da sua 

orientação política ou dos seus relacionamentos amorosos. A voz dessa personagem é 

representativa do idealismo e da utopia próprios do momento pré-revolução, enquanto 

havia esperança e expectativa para o futuro, o clima entre os angolanos era de euforia. A 

própria gravidez de Sara simboliza tal momento, o momento de poder gestar um filho, a 

espera por um nascimento, por uma libertação tão desejada.  

Diferentemente de Sara, Mundial e as suas experiências de vida que acumula 

com a dureza da guerra atuam como figurativos da transição para a segunda parte da 
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história de Angola literarizada por Pepetela. Os episódios que compõem “A chana” 

centralizam-se nesse personagem que, ao se ver perdido na savana e vendo a 

possibilidade de morte se afigurar tão próxima, vai direcionando seu discurso de modo a 

justificar as atitudes que planejava executar em prol de se favorecer de algum modo 

com a guerra. 

Os sonhos, o idealismo e a euforia do período pré-revolução esvaem-se diante 

das inclemências da guerra. Zona de transição, a chana aponta duas alternativas de 

caminho a ser perseguido: ou corromper-se, ou desiludir-se. Mundial passa grande parte 

do tempo em que tenta se orientar pelos caminhos da savana pensando em se entregar 

para as tropas portuguesas, assumindo a condição de traidor do movimento em troca de 

condições mínimas de sobrevivência. Chega-se a um ponto da narrativa onde a 

dignidade humana é checada, onde os valores políticos e ideológicos são relativizados 

em detrimento de vantagens pessoais. 

Embora o encadeamento das ações em “A chana” seja narrado pela voz de 

Mundial, a presença indireta de Sábio, requisitada constantemente entre as recordações 

do guerrilheiro errante, coloca-se como um contraponto necessário para reflexões acerca 

dos rumos que a história de Angola estava a tomar. O dilema vivido por Mundial ao 

lembrar da postura político-ideológica de Sábio reforça a crítica contra as corruptelas 

humanas e o esvaziamento dos ideais da luta armada pela descolonização de Angola. 

 

Levanta-se a o cair da noite. Começa a avançar para a estrada. Quando o 

ouvirem falar na Rádio, os camaradas não vão acreditar, pensam foi capturado. 

É o pensam sempre dos que passam para o lado inimigo. Que comentários 

farão? Estou-me marimbando, mais dia menos dia todos me imitarão. E o 

Sábio? Esse não, esse terá de ser abatido. O Sábio vai dizer, já tinha notado 

algumas modificações nele, estava desencorajado, o oral minado, por isso não 

resistiu à tortura. O Sábio vai humilhá-lo uma vez mais com superior 

condescendência. Não era mau moço, mas pouco corajoso, coragem moral, 

claro. Merda para o Sábio. Os tugas não o obrigam a indicar o local da base do 

Sábio? Não o levarão de helicóptero para presenciar a destruição da base, talvez 

para nela participar? Não, isso não, recusará. E se me torturarem, resisto 

(PEPETELA, 1999, p. 186)? 

 

Marcados pelas condições de extrema violência que vivenciaram na zona de 

confronto, Sábio e Mundial transmitem, cada um ao seu modo, um profundo desencanto 

em relação ao ideário político que defendiam. A maneira como o discurso enunciador de 

cada um destes personagens foi construída remete ao objetivo do autor em, sob 
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diferentes perspectivas, apresentar os olhares que foram sendo direcionados a todo o 

processo revolucionário que culminou na independência angolana. Ao leitor, desta 

maneira, é facultado o direito de conhecer, literariamente, as várias faces do movimento 

de guerrilha. 

 

Quando avistava o grupo de guerrilheiros, o povo vinha pedir, deixem-nos ir 

convosco, precisamos da protecção das vossas armas. Ele não respondia. 

Mandava o grupo avançar mais depressa. 

- Não nos abandonem. Vocês são os nossos guerrilheiros. Tu, que és um chefe, 

deixa-nos entrar no teu grupo. Ao vos atrasaremos, pediremos um esforço 

suplementar às nossas pernas para não vos importunar. Tu és um muata, um 

responsável, deves ouvir o povo... 

Ele nem respondia. As colunas de povo não tinham comida, procuravam-na nos 

paus, eram pesos inúteis. E ainda por cima acabaria por ter de dividir com elas 

os restos de sal perdidos nos forros dos bolsos. Por isso evitava-as, fazendo 

acampamento longe delas, desviando a rota se via alguma à sua frente. Não 

tinha remorsos lutava pela sobrevivência. Há muito deixara de se questionar, 

como antes fazia, quando se considerava um intelectual (PEPETELA, 1999, p. 

146-147). 

 

- Sempre comi pouco. Nunca ninguém compreendeu essa falta de apetite. Foi 

bom durante a guerra, em que havia fome, pois mal a notava. Ninguém me 

criticava então, sobrava mais para repartir. Mas hoje ninguém entende a minha 

falta de apetite, é curioso. E condenam-me porque mandei tudo para o ai; não 

quis carros, casas, ou várias mulheres, como eles têm, possuidores dum apetite 

voraz, insaciável. Eu incomodava, num banquete de canibais eu só tirava um 

pastel e contentava-me com ele. Deves reconhecer que é incómodo para quem 

se empanturra com tanta comida. Assim, ao menos poupo-lhes a minha 

incómoda presença. E poupo-me de vomitar de enjoo vendo tanta comida a 

estragar-se quando o povo morre de fome (PEPETELA, 1999, p. 239).  

 

A partir dos trechos em destaque, fica evidenciado o choque de posicionamentos 

entre Mundial e Sábio. Embora tenha sempre sido reiterado nos discursos do 

movimento de que a luta contra o colonizador estava sendo posta em prática em nome 

do povo angolano, atitudes individualistas como a de Mundial mostram-se como 

exemplo de discordância. Ao povo tudo é cerceado sem remorsos, o que, na visão de 

Aníbal, é algo repugnante. A guerrilha perde cada vez mais os propósitos de combate 

por uma coletividade. Ao transitar por todas essas vozes enunciadoras, os dilemas 

surgidos com a independência mostram-se cada vez mais visíveis para nós. 

Segundo as teorizações do filósofo russo Mikhail Bakhtin, o discurso do outro 

sempre perpassa na constituição do discurso de um determinado enunciador. A partir 
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dos estudos bakhtinianos, o pesquisador José Luiz Fiorin afirma que “o enunciador, 

para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está presente no 

seu” (1997, p. 230). A presença das vozes dos vários eus enunciadores e as recorrentes 

interferências do grande narrador em A geração da utopia compõem uma teia 

dialogizante que vão dotando de sentido este romance que, conforme os estudos de 

Bakhtin, é de caráter dialogizante. Ainda utilizando as reflexões de Fiorin acerca da 

concepção dialógica: 

 

Vemos, então, que, para Bakhtin, o que caracteriza o romance é que nele 

diferentes vozes sociais se defrontam, se entrechocam, manifestando diferentes 

pontos de vista sociais sobre um dado objeto. A especificidade do romance 

reside exatamente no fato de que ele representa um espaço discursivo, ou seja, 

subconjuntos de formações discursivas pertinentes para os propósitos 

romanescos dentro de um determinado campo, em que formações discursivas 

estão em concorrência, delimitam-se reciprocamente, numa dada região do 

universo discursivo. 

 [...] 

Os discursos que se opõem e se delimitam no espaço discursivo criado pelo 

romance podem ser veiculados por diferentes personagens; pela mesma 

personagem, que, ao longo do romance, representa dois ou mais discursos 

distintos, ou pelo narrador e pelas personagens. Em todos esses casos, no 

entanto o que singulariza o romance é que ele exibe o direito e o avesso do 

discurso, enquanto outros discursos sociais o ocultam (FIORIN, 1997, p. 234). 

 

Quando nos defrontamos com as vozes de Sábio, em “O polvo”, e de Malongo, 

em “O templo”, percebemos que as divergências ideológicas que as distancia nos deram 

possibilidade de analisar o momento pós-revolução, considerando os vários discursos 

que construíram o texto da história de Angola. O olhar crítico do ex-guerrilheiro Sábio 

define o tom disfórico que recebe a narrativa até o final e esbarra no apolitismo do 

alienado Malongo, tornando o fosso que separa tais personagens ainda maior, sendo 

estes representativos de uma contradição que se afigura irreconciliável.  

 

- Fazes-me lembrar a Marta. Depois de tu saíres de Portugal, a Marta disse-me 

que tu só tinhas dois caminhos, ou morrer na guerra, o que seria o melhor para 

ti, ou desencantares-te. Adivinhou. Porque perseguias um sonho utópico de 

revolução. Afinal desiludiste-te mesmo. 

 - A Marta... Nunca mais soube dela, tens noticias? 

 - Não, quando estava em Paris acabei por perder o contacto. 

- Enganou-se numa coisa, colocou a questão numa alternativa. Eu morri e 

desencantei-me. Os dois caminhos num só. 

 - O desencanto é sempre uma morte, não é (PEPETELA, 1999, p. 238)? 
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- Pobre de mim, o que fui dizer, lamentou Malongo, procurando fazer humor. – 

Daqui a pouco, acusam-me de ser responsável desta merda toda. 

- Eu não falava para si, pai. Só disse que a sua frase foi infeliz, porque 

demasiado feia e gasta. Mas sei que o seu apolitismo é verdadeiro, é total. A 

mãe conta que por vezes o pai até adormecia se os amigos começavam a discutir 

política. Porque se não interessa, quer coisas práticas, é um pragmático e acha 

que os políticos estão sempre a falar no abstracto. Mas que essas atitudes de 

alheamento favorecem a ordem estabelecida, qualquer que ela seja, isso é facto 

(PEPETELA, 1999, p. 313). 

 

Enquanto Sábio decide impor-se voluntariamente ao exílio, por ter se desgostado 

ante o esvaziamento dos ideais políticos do movimento, Malongo assume uma postura 

apolítica, oportunista e voltada para os desígnios do neo-liberalismo, tendo, por isso, 

sua gama de interesses voltada exclusivamente para favorecimentos econômicos. É no 

confronto destes diferentes posicionamentos que a trama narrativa elaborada por 

Pepetela vai desvelando, sob o olhar sensível propiciado pela arte literária, fatos da 

história de Angola decorridos da luta de descolonização. O grande narrador do romance 

A geração da utopia é vazado pela subjetividade deste autor que se faz tão presente nas 

teias da enunciação, uma subjetividade marcada pelo contexto social em que está 

inserida.  

Fazendo um contraponto entre informação e narração, o filósofo alemão Walter 

Benjamin chama atenção para um aspecto que julgamos de grande importância para a 

costura da teia enunciativa: as impressões subjetivas (ou psicológicas) que fazem 

mediação entre quem narra e o que é narrado. Segundo Benjamin, “o extraordinário, o 

maravilhoso, é narrado com a máxima precisão (BENJAMIN, 1980, p. 61)”, porém, o 

“contexto psicológico (idem)” impresso na pessoa que narra amplia o sentido da matéria 

narrada, resultando no que ele chamará de “oscilação (ibidem)”.  

Partindo de todo o contexto que fundamenta as produções literárias angolanas, a 

forma como estas se integram à história e a forte influência que sofrem por conta das 

experiências pessoais dos escritores envolvidos com a guerrilha, conseguimos ir um 

pouco mais além das reflexões sobre o narrador. Embora se busque apresentar os fatos 

narrados de modo preciso, como afirma Benjamin, a influência subjetiva (ou 

psicológica) provoca uma oscilação que acreditamos ser, pensando na condição 

específica de Angola, entre o eu-enunciador e o autor mesmo da narrativa. 

As experiências vivenciadas por Pepetela como guerrilheiro do MPLA marcam 

irreversivelmente a sua história pessoal e as histórias que articula literariamente. Os 
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seus ideais políticos, os seus anseios com o movimento de guerrilha e seu 

posicionamento ideológico deixam impressões visíveis na sua escrita, sendo 

representadas por muitos dos personagens e dos narradores a que dá existência no 

âmbito literário.  

Por esse motivo, notamos um jogo estabelecido entre o autor e o grande narrador 

de A geração da utopia, o qual se concretiza nas diversas intercorrências feitas pelo 

autor/narrador9 no curso da narrativa, que para nós se configura, por conta do que foi 

defendido até aqui, como um narrador auto-diegético10. Sobre essa relação que se 

presentifica em muitas obras de autoria de escritores africanos num contexto histórico-

político como o de Pepetela, Inocência Mata faz a seguinte observação: 

 

O ponto de partida desse protocolo de transmissão de “conteúdos históricos” é a 

ideia de que o autor – em pleno domínio e responsabilidade sobre o que diz, ou 

faz as suas personagens dizerem – psicografa os anseios e demónios de sua 

época, dando voz àqueles que se colocam, ou são colocados, à margem da “voz 

oficial” [...] (MATA, 2003, p. 29). 

 

Aplicamos o termo auto-diegético quando nos reportamos ao autor/narrador de 

A geração da utopia pelo fato de tal termo se aproximar da nossa ideia de um 

autor/narrador. Pelo fato de, ao mesmo tempo, construir a teia narrativa e se mostrar 

enredado nela própria, para utilizar a imagem que Roland Barthes nos concede quando 

afirma que nos entrelaçamentos do texto “o sujeito se desfaz, como uma aranha que 

dissolvesse ela própria nas secreções construtivas de sua teia” (BARTHES, 1987, p. 

98).  

Entre os muitos escritores angolanos, já aqui mencionados, atuantes no contexto 

sociopolítico elencado, Pepetela faz com que a dimensão ficcional do seu romance seja 

representativa “dos anseios e demónios da sua época”, parafraseando as palavras de 

Inocência Mata, por isso as distinções tradicionais entre o autor e o grande narrador não 

são válidas, como podemos verificar no trecho a seguir. 

 

Portanto, só os ciclos eram eternos. 

(Na prova oral de Aptidão à Faculdade de Letras, em Lisboa, o examinador fez 

uma pergunta ao futuro escritor. Este respondeu hesitantemente, iniciando com 

                                                             
9 Desse momento em diante assumiremos tal expressão quando nos referirmos ao grande narrador de A 

geração da utopia. 
10 Termo sugerido a ser utilizado sob orientação do Prof. Dr. Murilo da Costa Ferreira (Co-orientador 

dessa dissertação), nada tem a ver com a categoria formulada por Genette. 
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um portanto. De onde é o senhor?, perguntou o Professor, ao que o escritor 

respondeu de Angola. Logo vi que não sabia falar português; então desconhece 

que a palavra portanto só se utiliza como conclusão dum raciocínio? Assim 

mesmo, para pôr o examinando à vontade. Daí a raiva do autor que jurou um dia 

havia de escrever um livro iniciando por essa palavra. Promessa cumprida. E 

depois deste parêntesis, revelador de saudável rancor de trinta anos, esconde-se 

definitiva e prudentemente o autor) (PEPETELA, 1999, p. 11). 

 

Já no início da narrativa analisada, fica expressa a postura de crítica e protesto à 

imagem estereotipada que o colonizador constrói para o colonizado e o escritor assim o 

faz não através da voz de um narrador ou de um personagem, mas como autor, embora 

tenha utilizado o recurso da terceira pessoa do discurso. Ao assumir a autoria de tal 

recusa e externar o sentimento de rancor que o levou a escrever A geração da utopia, 

Pepetela subverte, além de tantas outras convenções, a distinção entre autor e narrador. 

Ele afirma-se “definitiva e prudentemente” escondido, o que é irônico, posto que o fato 

de esconder-se não o isenta de estar presente no romance, fazendo com que os limites 

entre o autor e as vozes narrativas sejam repensados. 

A quebra de paradigmas é acionada de forma consciente no romance em estudo 

e seu autor vai corrompendo uma série de relações convencionalizadas no universo 

literário (ocidentalizado). O distanciamento que se espera haver entre o autor, o narrador 

e as personagens romanescas; o descomprometimento que a arte deve apresentar em 

relação à história e a imagem de superioridade do mundo europeu diante de territórios 

tidos como marginais, como é o caso de Angola, são algumas dessas relações 

concebidas como padrões a serem postos em discussão.   

Utilizando a técnica do diálogo socrático, Pepetela parte em busca “da ‘verdade’ 

ou verdades possíveis acerca do assunto em causa”, conforme afirmação de Ana 

Mafalda Leite. Através do método dialógico, as temáticas abordadas pelo autor/narrador 

e pelos personagens em A geração da utopia vão sendo esclarecidas por meio do 

confronto de ideias, já que “a verdade, segundo a perspectiva socrática, não pode 

desenvolver-se e aclarar-se na cabeça de um só homem, tem de nascer entre os homens 

que a procuram em conjunto, num processo de comunicação dialogante” (LEITE, 1995, 

p. 183-184). O fragmento destacado a seguir, uma das conversas entre Sara e Laurindo, 

deixa perceptível tal condição dialogizante no esclarecimento de alguns 

posicionamentos político-ideológicos. 
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- Queres dizer que qualquer nacionalismo provoca racismos ou xenofobias, 

mesmo o nosso, pelo qual lutamos? 

- No nosso caso ou no de África em geral, o nacionalismo é uma fase necessária 

e vale a pena lutar por ele. Não ponho isso em dúvida. Mas provoca também 

exclusões injustas. E, se exagerado, leva as sociedade a fecharem-se sobre si 

próprias e a não aproveitarem do progresso dos outros povos. 

- Um casamento entre nacionalismo e internacionalismo, é isso? 

- Definiste muito bem. Um casamento harmonioso entre dois contrários 

antagónicos. 

- Mas isso é linguagem marxista. 

- Pois é. Resta a saber se essa utopia se pode realizar. Alguns dizem que já a 

realizaram, com o comunismo (PEPETELA, 1999, p. 93). 

  

A tensão advinda do confronto das opiniões divergentes estabelecidas entre as 

personagens expressa o caráter reflexivo da narrativa em estudo. Mas tal reflexividade 

se dá muito além do conteúdo desencadeado pelos diálogos mencionados, o texto 

histórico, do qual já tratamos ao iniciar esta trajetória, e o próprio texto ficcional 

também se constituem como matérias a serem problematizadas pela escrita (ou 

“metaescrita”) pepeteliana. Uma “escrita que”, segundo Inocência Mata, “se questiona, 

que pensa a sua funcionalidade e a sua eficácia para além da ficcionalidade, de uma 

escrita que finta o doce e explode no útil” (MATA, 2009, p. 194). 

 Ao nos encaminharmos pela rota apontada em A geração da utopia, percebemos 

que ela nos leva para muito além do prazer que o texto literário nos possibilita, essa 

viagem transmite fundamentalmente um aprendizado, um conhecimento de várias 

posturas político-ideológicas. A apreciação estética coexiste com a funcionalidade 

histórica. Temos, portanto, entrelaçados o prazer do texto ficcional, que, recorrendo às 

reflexões de Roland Barthes, “é uma deriva, qualquer coisa que é ao mesmo tempo 

revolucionário e associal e que não pode ser fixado por nenhuma coletividade, nenhuma 

mentalidade, nenhum idioleto” (BARTHES, 1987, p. 33). Sobre tal relação, assim 

afirma Inocência Mata: 

 

Numa sociedade em que, devido à incipiência da academia, a instituição 

literária constitui um outro polo do saber, com estatuto que se conjuga com o 

poder na validação de instituições que regulam o “vínculo social”, a relação 

história/ficção, sendo  uma constante nas literaturas que emergem de situações 

conflituais em processo de autonomização (política, cultural, social), é, na 

literatura angolana, singular. Essa singularidade advém do facto de que pela 

literatura se vai escrevendo também a história do país [...] (MATA, 2009, p. 

195). 
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O contexto histórico e social oferece meios para que Pepetela construa através 

do tecido ficcional de A geração da utopia uma série de críticas direcionadas ao sistema 

político-administrativo do MPLA. “Pepetela”, afirma Benjamin Abdala Junior, “por 

embalar-se na corrente ‘quente’ da utopia não aceita arremedos. Sonha com um futuro 

autêntico, que não encontrava na práxis dos atores políticos da Angola liberta” 

(ABDALA JUNIOR, 2009, p. 177). Consoante depoimento dado ao iniciar a sua obra, o 

autor esconde-se de maneira definitiva e prudente, mas, como já havíamos colocado no 

início, o fato de se esconder não isenta a narrativa da sua presença. Ao ser questionado 

sobre esta íntima relação que mantêm com as vozes enunciadoras que constrói em suas 

narrativas, quando entrevistado por Jane Tutikian11, o escritor angolano dá a seguinte 

resposta: 

 

Não me parece possível o escritor separar a sua ideologia da sua prática de 

escritor. É claro que se pode pôr na boca dos personagens tudo o que se queira e 

a literatura em parte é isso mesmo, uma discussão/confronto entre personagens 

de ideologias diferentes, mesmo se eles não sabem o que isso quer dizer [...] 

 

Como fica evidente no conteúdo da entrevista, cada ação narrada e cada 

personagem que se dá a conhecer carregam marcas profundas da postura política 

assumida por Pepetela e da intencionalidade crítica que caracteriza as suas obras. Os 

trechos destacados a seguir, por exemplo, referem-se a Vítor, um dos muitos filhos de 

angolanas com portugueses que saíam de Angola para estudar em Portugal e moravam 

na CEI. Vítor fez parte da geração da utopia, ele é uma figura emblemática, representa 

os muitos revolucionários que abdicaram dos seus ideais políticos em defesa de 

interesses próprios.  

 

  - Não sabia que defendias as teorias da UPA. 

  [...] 

- Ouve, Vítor, é a única teoria que soube mobilizar populações inteiras para 

lutar com paus e catanas contra o poderio colonial. Conheces outra melhor? 

- Conheço. A que diz que todos os angolanos devem lutar contra o 

colonialismo, sem massacres de civis, sejam eles quem forem. E que congregue 

até mesmo os mulatos. 

- Utopias! Isso não funciona na prática. Eu sei, são ideias que correm na Casa 

dos Estudantes. Mas a Casa é dominada pelos filhos dos colonos, sejam brancos 

ou mulatos. No fundo, querem apenas uma melhor integração no Portugal 

                                                             
11

 Entrevista publicada no periódico  Organon: políticas e práticas sociais de resistência. 
v.23 n. 47. p 209-211. jul-dez 2009.  
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multi-racial. Todos falam da independência, mas a ideia não é a mesma. E 

mudar para ficar tudo na mesma, com o português dominando o negro. E tu 

alinhas nessas utopias, porque o teu pai não é camponês (PEPETELA, 1999, p. 

97). 

 

Não, nada já tinha importância. O passado fora enterrado na areia da chana e 

mesmo as promessas e os ideais colectivos. O que importava agora era o que 

iria encontrar na penugem azulada do futuro, o seu futuro. Ele, Mundial, já 

estava a salvo, já tinha um futuro. E o Sábio (PEPETELA, 1999, p. 220)? 

 

Vítor, Aníbal, Sara e tantos outros personagens construídos por Pepetela e 

apresentados na primeira parte do romance compõem a geração da utopia, cuja geração 

viu seus sonhos revolucionários se transformarem durante o amargo contexto da guerra 

e se corromper foi o caminho que muitos escolheram seguir. O desejo de ver Angola 

livre do jugo colonial cegava-os, não permitindo que percebessem a complexidade dos 

problemas que estariam por vir com a luta pela independência. Os planos não se 

concretizaram da maneira como esperavam, o que é registrado em A geração da utopia 

por meio dos destinos dados aos personagens centrais da narrativa, que ou se 

corromperam em prol de interesses individuais, ou mergulharam numa profunda 

desilusão. 

 

 

3. A GERAÇÃO DA UTOPIA: O ENTRELUGAR DE UM NOVO CICLO 

 

Se a invenção desse universo chamado Angola fez-se à revelia de seus 

habitantes, convertê-lo em nação era um gesto que reclamava uma 

nova forma de organizá-los. Em outras palavras, vencer o 

colonialismo pressupunha legitimar a invenção operada pelo Império,  

contradição que mobilizava a luta de libertação e, ao mesmo tempo, 

impunha-lhe extraordinárias dificuldades. 

Rita Chaves 

 

3.1 Angola: identidade, performatividade e globalização 

 

 

Como linha norteadora para as nossas análises da presente pesquisa, utilizamos 

algumas teorizações da área dos Estudos Culturais, como já estamos indicando desde o 

início. Para fundamentar as reflexões suscitadas pela leitura do romance de Pepetela, 

recorremos a categorias-chave como a da Identidade e Diferença, pensadas por Tomaz 
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Tadeu da Silva, fundamentadas no pensamento de Jacques Derrida, principalmente a 

palavra diferença; de Identidade e dos Fluxos Culturais, formuladas pelo teórico 

jamaicano Stuart Hall; da Nação Disseminada, elaborada pelo teórico indiano Homi 

Bhabha; da definição de Comunidade Imaginada construída pelo historiador marxista 

Benedict Anderson, dentre outras.  

Os estudos sistematizados no âmbito do Pós-colonialismo procuram dar conta 

das reflexões que foram se envolvendo em torno das marcas deixadas por todo o 

processo colonialista europeu, desde o início das tomadas de territórios na África, como, 

por exemplo, é o caso de Portugal e suas conquistas ultramarinas, até a reação dos 

povos colonizados contra tal empreendimento opressivo e violento. Sobre essa linha de 

estudos, assim afirma Thomas Bonnici: “Embora não haja um consenso sobre o 

conteúdo do termo ‘pós-colonialismo’, o usam para descrever a cultura influenciada 

pelo processo imperial desde os primórdios da colonização até os dias de hoje” 

(BONNICI, 2000, p.09). 

Quando pensamos numa “Pós-colonialidade”, estamos mais voltados para uma 

tomada de postura do que para uma temporalidade específica e independe se 

conquistada a independência ou não, conforme afirmação de Walter Mignolo: 

 

La razón postcolonial precede y coexiste com las situaciones/condiciones 

postcoloniales. Por supuesto, el fijo ‘post’, está semánticamente hablando, em 

contención com la idea de ‘precedencia’. Sin embargo, podría ser justificada em 

términos de condiciones postcoloniales, como utopía o como equivalente a la 

razón anticolonial (contramoderna), antes y después de la independencia 

política (MIGNOLO, 1996, p. 9-10). 

  

É nesta perspectiva que estamos utilizando as elaborações críticas fornecidas 

pelos teóricos do Pós-Colonialismo, dentre os quais citamos Albert Memmi e Edward 

Said. Ao pensar A geração da utopia inserida num contexto pós-colonial, levamos em 

consideração o longo período de apagamento cultural e subjugação ideológica a que a 

nação angolana ficou submetida, bem como as influências resultantes de toda a 

trajetória de luta pela independência política. Podemos afirmar, então, que a literatura 

pós-colonial origina-se da dura experiência da colonização e concretiza-se na tensão 

estabelecida pela busca de ruptura com o eurocentrismo. 

A análise literária pós-colonialista permite, novamente citando Bonnici, “a 

escolha de textos de origem pós-colonial, escritos por autores que experimentaram a 
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degradação e, às vezes, o aniquilamento de sua cultura pelo colonialismo, para 

investigar a resposta de cada um diante da arrogância colonial ainda existente” 

(BONNICI, 2000, p. 25). Ao nos defrontarmos com a narrativa de Pepetela e suas várias 

vozes enunciadoras, percebemos a intenção por superar a dupla condição de 

marginalidade a que o angolano foi relegado, primeiramente sendo colonizado pelos 

portugueses e posteriormente estando atrelado a uma ideologia tecnomercantilista, 

devassado por uma política neoliberal e imperialista. 

Por volta da década de 1990, Angola acumulava cicatrizes profundas e 

irreversíveis em seu panorama histórico-social causadas pelo longo período de conflito 

armado, seja o confronto contra as tropas portuguesas ou a guerra interna entre os 

partidos políticos que disputavam a tomada de governo após a independência. É nesse 

contexto que vão surgindo maneiras diversificadas de expressar artisticamente algumas 

críticas acerca das transformações que vinham ocorrendo no imaginário cultural 

angolano, dentre as quais damos destaque para o discurso literário. 

Ao se organizarem e lutarem pelo ideal de libertação e reconstrução da 

nacionalidade, angolanos, como os personagens criados por Pepetela, agarram-se a um 

ideal de nação a ser conquistado com a revolução. Entretanto, esse ideal de nação, 

discutido em A geração da utopia, é subvertido, a suposta existência de uma identidade 

nacional fixa e atrelada a um mito fundador específico é colocada em xeque, conforme 

explica Tomaz Tadeu da Silva, em seu artigo A produção social da identidade e da 

diferença: 

 

No caso das identidades nacionais, é extremamente comum, por exemplo, o 

apelo a mitos fundadores. [...] Fundamentalmente, um mito fundador remete a 

um momento crucial do passado em que algum gesto, algum acontecimento, em 

geral heroico, épico, monumental, em geral iniciado ou executado por alguma 

figura “providencial”, inaugurou as bases de uma suposta identidade nacional. 

Pouco importa se os fatos assim narrados são “verdadeiros” ou não; o que 

importa é que a narrativa fundadora funciona para dar à identidade nacional a 

liga sentimental e afetiva que lhe garante uma certa estabilidade e fixação, sem 

as quais ela não teria a mesma e necessária eficácia. 

Os mitos fundadores que tendem fixar as identidades nacionais são, assim, um 

exemplo importante de essencialismo cultural (SILVA, 2011, p. 85). 

 

A trama discursiva do romance em análise parte de uma atmosfera eufórica, 

possibilitada pela mitificação criada em torno da revolução e dos seus heróis. A 

idealização de libertação do jugo colonial é apresentada para tão logo ser refutada. 
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Intencionalmente, discursos esperançosos, marcados pela heroicização de alguns 

personagens, como Aníbal, e pela ligação a um pretenso mito fundador, descortinam-se 

diante do leitor para, progressivamente, serem desconstruídos. Assumida aqui dentro 

dos parâmetros possibilitados pelas correntes de estudos da contemporaneidade já 

citadas, compreendemos que a narrativa de Pepetela traz como matéria para a 

construção da identidade nacional, a ressignificação do conceito de mito fundador, que é 

trazido do passado para ser rasurado no presente.  

A ideia essencializada de uma angolanidade é subvertida por meio do que 

Tomaz Tadeu da Silva denomina metáforas da hibridização. Entendendo que tais 

metáforas “buscam enfatizar os processos que complicam e subvertem a identidade 

(SILVA, 2011, p. 86)”, fica perceptível, na concatenação dos fatos narrados, como vai 

se colocando como inevitável o processo de hibridização da identidade da nação 

angolana. A caracterização da religião de Dominus é um exemplo dessa intenção em 

utilizar determinadas metáforas para pensar a identidade nacional hibridizada. 

 

A música de repente mudou dos Kassav antilhanos para Bach. Eram 

exactamente nove horas e um murmúrio nervoso percorreu a sala superlotada, 

com todos os corredores entre os bancos cheios de gente em pé. [...] Elias entrou 

no palco repleto de flores. [...] O bispo de Dominus trajava como os membros 

da congregação, uma ampla blusa de todas as cores, com motivos da cultura 

nacional, destacando-se a figura do Pensador e Tchibinda Ilunga, e calças 

amarelas. [...] Entrou de braços abertos, em passos pequenos e redondos e ficou 

parado no meio do palco, enquanto ia crescendo o som de batuque. O batuque 

foi aumentando e ele foi progressivamente acompanhando com o corpo o rítimo 

ancestral (PEPETELA, 1999, p. 367). 

 

A cadência rítmica que orienta o espetáculo religioso na igreja de Dominus, 

como se destaca na citação acima, mistura elementos da cultura africana, inclusive em 

diáspora, e da cultura ocidental. A cena narrativizada permite identificarmos um diálogo 

entre a musicalidade dos batuques ancestrais em África, a música tocada pela banda 

antilhana de zouk, Kassav, que fez grande sucesso na década de 1980 e um dos grandes 

nomes da música clássica ocidental, Johann Sebastian Bach. 

O culto a Dominus traz essas referências da cultura ocidental e da cultura 

africana moderna que, hibridizadas com aspectos da ancestralidade cultural angolana, 

colocam-se como elementos na construção identitária de Angola no contexto pós-

revolução. Esse processo mostra-se como representativo de uma interculturalidade, 

cujo conceito, sustentado pela fundamentação do filósofo cubano Raúl Fornet-
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Betancourt, defende a existência de um intercâmbio dinâmico entre diferentes culturas, 

“a relação hegemônica do Ocidente sobre o Oriente vai cedendo lugar para uma relação 

de troca igualitária, bilateral” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 50). 

Pensar a identidade da nação angolana, ancorada em diálogos interculturais 

transmitidos pelas chamadas metáforas da hibridização, é considerá-la em 

movimentação constante, em deslocamento contínuo, em cruzamento de fronteiras, 

segundo as conceitualizações operacionalizadas por Tomaz Tadeu da Silva (SILVA, 

2011, p. 86). Nessa perspectiva, por meio do percurso trilhado pelas personagens 

construídas por Pepetela, fica evidenciada a impossibilidade de haver uma identidade 

fixa, seja ela em relação à ideia de nação ou em relação ao próprio indivíduo. 

Consciente desse contexto de discussões que passa a se afigurar no cenário intelectual 

mundial, com a relativização de várias teorias deterministas até certo momento aceitas 

como verdades absolutas, Pepetela dá o tom das incertezas e das instabilidades que 

marcam a construção das identidades a partir do final do século XX. 

Sendo A geração da utopia uma obra escrita na década de 1990, a costura da sua 

trama narrativa traz um posicionamento crítico e ideológico que vai sendo elaborado em 

pleno acordo com as teorizações anteriormente mencionadas. Os pensamentos 

transmitidos pelas vozes enunciadoras permitem que, do confronto estabelecido entre 

passado e presente, surja matéria para pensar os traços identitários que edificarão as 

feições futuras de Angola. Eis o início de um novo ciclo, marcado por reflexões que 

caminham para a (re)estruturação de uma identidade nacional cindida pelos rastros dos 

acontecimentos no curso da história desse país. 

Considerado como um dos precursores dessa perspectiva das teorias culturais 

contemporâneas, Stuart Hall, em seu artigo Quem precisa de identidade? (2011), põe 

em questionamento os usos de tal termo. No referido texto, Hall, além de reforçar o 

caráter instável da identidade, procura  

 

vincular as discussões sobre identidade a todos aqueles processos e práticas que 

têm perturbado o caráter relativamente estabelecido de muitas populações e 

culturas: os processos de globalização, os quais, eu argumentaria, coincidem 

com a modernidade, e os processos de migração forçada (ou “livre”) que têm se 

tornado um fenômeno global do assim chamado mundo pós-colonial. As 

identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico 

com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm a 

ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da 
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linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo 

no qual no tornamos (HALL, 2011, p. 108-109). 

 

Nesse caminho apontado por Hall, a identidade passa por reelaborações 

continuamente, tornando-se possível reconhecê-la a partir do que lhe é imposto como 

diferente, portanto, verificável “apenas por meio da relação com o Outro, da relação 

com aquilo que não é” (HALL, 2011, p. 11). Assim, para existir uma identidade 

angolana, é necessário que essa se relacione com uma outra identidade, uma identidade 

que ela não é. A identidade realiza-se, portanto, no confronto com a diferença. É na 

diferença ante a cultura portuguesa, que podemos identificar traços de uma 

angolanidade, como fica perceptível no seguinte trecho: “[...] Sara descobria a sua 

diferença cultural em relação aos portugueses. Foi um caminho longo e perturbante. 

Chegou à conclusão que o batuque ouvido na infância apontava outro rumo, não o do 

fado português” (PEPETELA, 1999, p. 13). 

Entretanto, faz-se importante reforçarmos a ideia de que, embora consigamos, na 

diferença, destacarmos uma identidade angolana, os diálogos interculturais suscitados, 

principalmente, pela cultura da globalização, podem levar ao que Kathryn Woodward, 

em seu artigo Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual, determina 

como homogeneidade cultural (WOODWARD, 2011, p. 21). A maneira como a cultura 

angolana vai sendo apresentada até o final da narrativa, fundida nos seus vários aspectos 

com outras culturas, mostrando-se como produto de uma hibridização sem retorno, leva-

nos a pensar a questão da identidade a partir do confronto entre esses novos olhares, 

essas novas perspectivas. Segundo Woodward, a globalização 

 

produz diferentes resultados em termos de identidade. A homogeneidade 

cultural promovida pelo mercado global pode levar ao distanciamento da 

identidade relativamente à comunidade e à cultura local. De forma alternativa, 

pode levar a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar algumas 

identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de 

identidade (WOODWARD, 2011, p. 21). 

 

Diante da complexidade gerada por esses trânsitos que vão se estabelecendo 

entre diferentes culturas, na contemporaneidade, não há como pensar em resultados 

pautados numa única direção. Embora notemos uma forte tendência das identidades 

nacionais para caminharem rumo à homogeneização cultural, cuja tendência tem sido 

influenciada, principalmente, pelo setor econômico da sociedade; por outro lado, 



 

84 
 

podemos perceber que as identidades locais estão sendo reforçadas, mantendo-se 

resistentes frente ao agigantamento dos valores pregados pela cultura de consumo, 

disseminada na atual era da globalização. Conforme afirmação de Stuart Hall: 

 

Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que 

contribuiu para esse efeito de ‘supermercado cultural’. No interior do discurso 

do consumismo global, as diferenças e as distinções culturais, que até então 

definiam a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de língua franca 

internacional ou de moeda global, em termos das quais todas as tradições 

específicas e todas as diferentes identidades podem ser traduzidas (HALL, 

2003, p. 75). 

 

A geração da utopia, através das suas várias vozes enunciadoras, constrói a ideia 

de nação angolana já dentro desses novos moldes. Estando diante dos valores de uma 

cultura consumista como a do capitalismo, de um sistema econômico neoliberal e de um 

imperialismo crescente, o discurso literário dessa obra suscita um posicionamento 

crítico através da análise de personagens como Vítor e Malongo, por exemplo. Suas 

trajetórias representam uma profunda submissão aos ideais mercantilistas impostos pela 

lógica da globalização, levando-nos a pensar na alienação decorrente desse processo. 

 

Servia de intermediário de firmas belgas, francesas ou holandesas, de médio 

porte, que queriam vender produtos ou tecnologias. Como era amigo antigo de 

responsáveis importantes, especialmente o Vítor Ramos, grande kamba de 

sempre, conseguiu os primeiros negócios. Coisas pequenas, até porque as firmas 

não confiavam na sua capacidade. Com os primeiros sucessos, a sua aceitação 

cresceu. [...] Tinha começado há sete anos. Nos últimos tempos, só tratava de 

negócios grandes, recusava representar as firminhas com que iniciara. Agora 

nadava no meio de tubarões e recebia grandes postas dos peixes caçados, já não 

se contentava com uma sardinha. Claro que os assuntos implicavam outros 

riscos. Porque agora os amigos também não se contentavam com umas músicas 

e muita amizade com recordações dos bons tempos. Para esses negócios 

grandes, os amigos também precisavam ser prudentes, não fossem cair na boca 

do povo, cambada de ingratos, que tratava todos de corruptos e ladrões 

(PEPETELA, 1999, p. 306-308). 

 

Amigos desde a época dos encontros na CEI, Malongo e Vítor acumulam em seu 

histórico comportamentos reprováveis como oportunismo, corrupção, uso de propinas 

para favorecimentos particulares, tudo em favor de interesses financeiros. Malongo 

chega a enriquecer com a ajuda do ex-guerrilheiro Mundial, agora na qualidade de 

ministro em Angola. Comprometidos apenas com uma ideologia de consumo, ambos 
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são representativos do aprisionamento de países decadentes, como Angola, a grandes 

potências econômicas, fato que reforça a destruição dos paradigmas políticos que um 

dia foi capaz de alavancar uma revolução. Ao refletir sobre essa crise gerada pelo 

sistema econômico alinhado na era da globalização, partindo do contexto histórico-

político da nação angolana, a pesquisadora brasileira Carmen Lúcia Tindó Secco faz a 

seguinte explanação: 

 

Atualmente, mesmo os países do chamado Terceiro Mundo estão ingressando 

na política da globalização que rege os intercâmbios financeiros mundiais. 

Aprisionados a uma economia interplanetária e multinacional, esses países se 

tornaram cada vez mais dependentes das ‘grandes potências’. 

[...] 

Na conjuntura globalizante, os grandes temas, as grandes causas têm seus 

sentidos esvaziados. O esfacelamento das ‘verdades’, da ética, da liberdade 

provoca a dormência dos valores morais nessas sociedades do final do século 

XX (SECCO, 2008, p. 45). 

 

Reagindo a essa condição de torpor e alienação, Pepetela escreve um romance 

como A geração da utopia, no qual podemos notar a tentativa de se criar um espaço 

dialogal entre culturas diversas, sem, entretanto, ser ufanista. Os saberes autóctones são 

recuperados para serem repensados à luz das teorias culturais contemporâneas, a 

identidade nacional, dessa maneira, é desvinculada da ideia de um passado remoto e 

enrijecido, para ser inserida numa circunstância de compartilhamentos e trocas entre as 

nações.  

Assim, Angola é aqui tomada como uma nação atravessada pelos fluxos 

culturais, conceituação elaborada por Stuart Hall que permite compreendermos como se 

dá o vínculo entre nações que consomem os mesmos produtos e que, por meio dessa 

infiltração do comércio internacional, nenhuma identidade cultural mantém-se intacta 

(HALL, 2003, p. 74). Por isso as referências identitárias estáveis cedem lugar para 

novas configurações, gerando um panorama cultural e ideológico fluido, permitindo-se 

pensar na convivência de diversas identidades nacionais.  

Num mundo globalizado, onde a ideia de fronteiras entre nações se perdeu, os 

trânsitos interculturais, ao mesmo tempo que geraram uma relativização dos limites até 

então impostos entre culturas diversas, desencadearam a busca por um reconhecimento 

identitário. Por conseguinte, fica perceptível que, a partir da última década do século 

XX, passou a se buscar organizar uma ideia de nação resultante do diálogo entre o 
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global e o local. Embora uma determinada nação assuma as transformações resultantes 

do fenômeno da globalização, temos percebido que há, em contrapartida, uma atitude de 

resistência cultural, de manutenção de uma tradição, mesmo que inventada. 

 

Lembras da Sofia do Bairro Operário?, pergunta um. Na rua dela, duas casas 

depois, não tem uma casa azul, onde morava a Rita? Não, não há casa azul no 

BO, todas são amarelas. Há sim, a casa de Rita é azul. E ela ouvia, e revia as 

ruas que só fugazmente percorrera, e é como se tivesse sempre vivido nelas. O 

mesmo se passava com Benguela e com Malanje, e toda Angola. Cada um 

ficava agarrado às suas recordações da infância e transmitia aos outros, que as 

viviam como próprias. E a ideia cada vez mais mítica da terra longínqua, feita 

de impressões misturadas, em que se cruzava a cadência do kissanje com as 

frutas do planalto e as zebras do deserto de Namibe. A distância emprestava às 

coisas o tom patinado da perfeição (PEPETELA, 1999, p. 13). 

 

No trecho em destaque, a maneira como os sentimentos de Sara são narrados e 

os traços de identificação que a ligavam a outros angolanos transmitem a ideia de uma 

comunidade que há apenas na imaginação de cada um daqueles estudantes em Portugal. 

Morando em Lisboa, Sara, como tantos outros jovens africanos, compartilha suas 

lembranças e também procura viver experiências de outrem como se fossem suas. Nesse 

jogo de apropriação, esses despatriados encontravam na comuna um ponto de conforto, 

uma afrocentricidade que era resgatada pelo imaginário de um povo unido por 

sentimentos comuns.  

Conforme teoriza Benedict Anderson, a partir da tão difundida expressão 

Comunidades Imaginadas, mostra-se relevante colocar em análise a questão da 

legitimidade de uma ideia acerca de uma nação, já que, com todos os processos 

histórico-sociais ocorridos na contemporaneidade, é de fundamental importância refletir 

sobre o conceito de identidade nacional. As nações são “mais que inventadas”, segundo 

pensamento de Anderson, elas “são imaginadas, no sentido de que fazem sentido para a 

alma e constituem objetos de desejos e projeções” (ANDERSON, 2008, p. 10).  

A identidade angolana, dessa maneira, vai sendo forjada no compasso do 

movimento entre o que seu povo imagina dela tanto a partir de uma série de 

mitificações em torno de um passado ideal, quanto a partir de projeções para um futuro, 

influenciadas pelas marcas deixadas por outras nações, por outras culturas. Sendo 

assim, produto de uma imaginação coletiva que se recompõe continuamente, a ideia de 

nação em Pepetela vai construindo-se (e reconstruindo-se) no decorrer de toda a 

narrativa.  
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Tomando como início do percurso ficcional de A geração da utopia, a época da 

organização do movimento revolucionário fomentada pelos estudantes angolanos em 

Portugal, quando os diálogos expressavam um profundo nacionalismo e eram 

arrebatados por um forte sentimento de pertença, vai ficando evidente que o discurso 

enunciador reconfigura-se de forma tal, que o sentimentalismo vai cedendo lugar a uma 

crítica contundente às estruturas de poder. Da oposição entre o ufanismo em torno da 

revolução e o pessimismo que dá o tom do momento pós-independência, resulta a 

desmistificação da independência como alternativa de salvação para o povo angolano. 

A visão romântica que se constrói acerca da nação angolana independente, 

baseada em uma Angola imaginada pela sua comunidade, vai se dissolvendo diante dos 

graves problemas que passam a surgir depois da declarada a tão sonhada libertação do 

jugo colonial. Tal mudança de perspectiva se materializa nos discursos assumidos pelas 

diversas vozes enunciadoras costuradas na narrativa de Pepetela. As profundas 

transformações representadas pelas personagens, ora criticando severamente a política 

instituída, ora justificando as escolhas pessoais individualistas, demonstram a falta de 

estabilidade característica das identidades contemporâneas: 

 

- Conhecemo-nos desde Lisboa, da Casa de Estudantes. Há quantos anos já, 

Aníbal? Doze, treze, sei lá. E andamos há três anos mais ou menos juntos, nesta 

Frente. No Kuando, no Kembo, no Kuanavale, aqui. Sempre fizemos parte do 

mesmo comando. Depois deste tempo todo, deves conhecer-me... Sempre te 

considerei um amigo. Achas que sou um oportunista? 

- Os homens mudam, não sei. Antes pensava que eras um pouco superficial, 

inconstante, mas honesto. Nem sempre corajoso. Não me refiro à coragem 

física, sempre te comportaste em homem corajoso que sabe camuflar o medo, 

mas à coragem moral. Hoje não sei. As circunstâncias fazem mudar um homem. 

Antes aproveitavas da posição de responsável para teres privilégios, não 

demasiados, diga-se de passagem. Mas era compreensível, estava instituído, 

tinhas tido vida fácil na Europa, habituas-te a certas coisas. De qualquer modo 

abandonaste o conforto ao vir para aqui, o que é meritório. Eras jovem, podias 

aperfeiçoar-te, agir de acordo com os ideais políticos. Mas, de repente, mudaste. 

Notei quando voltei da última missão. Na minha ausência transformaste, 

bastaram três meses (PEPETELA, 1999, p. 173). 

 

Em diálogo com Mundial, cujo personagem posteriormente assume o posto de 

ministro em Angola, Sábio chama atenção para o fato das transformações pelas quais 

observa no guerrilheiro. Não por acaso tais transformações vão sendo relacionadas à 

busca por privilégios, à falta de honestidade, à corrupção de valores morais e 
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ideológicos, tudo em detrimento de interesses econômicos. A voz de Sábio denuncia 

quão devastadora é a cultura de consumo difundida na contemporaneidade e como 

Mundial, dentre tantos outros responsáveis, estava se tornando prisioneiro nesse sistema 

mercantilista. 

Na certeza de que uma nação é formada pelos vários sujeitos atuantes na 

construção da sua história e da sua identidade, os quais, unidos, geram uma 

comunidade, apresentou-se como necessário para nós analisar esse sujeito, esse 

indivíduo que precisa ser considerado em seus vários aspectos. Inserido numa cultura 

global, onde o consumo é uma das alavancas de desenvolvimento social (e pessoal), o 

homem contemporâneo é tentado constantemente a mergulhar numa alienação sem 

retorno.  

Nesse universo individualista, onde os interesses particulares por favorecimentos 

materiais se agigantam, o sujeito se enclausura nessa ideologia de consumo, como é o 

caso de personagens como Vítor e Malongo. Esse deslocamento paradigmático leva o 

sujeito a conceber a sua identidade não mais somente a partir de referências da sua 

cultura local, como também amplia seu horizonte para uma cultura global, permitida 

pelo acesso a determinados bens de consumo.  

 

As lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram outro 

modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. Vamos 

afastando-nos da época em que as identidades se definiam por essências a-

históricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se 

possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir (CANCLINI, 2008, p. 30). 

 

As teorizações formuladas pelo antropólogo argentino Néstor García Canclini 

acerca dessa identidade do sujeito contemporâneo, fundamentam determinadas 

instâncias da nossa análise, tais como o elo de ligação entre identidade e consumo, que 

vem se formando em tempos de globalização. Acreditamos, como ele o faz, que “a 

cultura nacional não se extingue”, porém, ela “se reconstrói em interação com referentes 

culturais transnacionais” (CANCLINI, 2008, p. 46). Nesse panorama, desenvolve-se o 

que Canclini denomina de formas heterogêneas de pertencimento, já que a matéria 

identitária se dá no diálogo entre o instituído e o consumido. 

O teórico indiano Homi Bhabha, um dos expoentes dos Estudos Culturais e Pós-

coloniais, ao defender esse postulado da heterogeneidade cultural, assume a rota 

viabilizada pelo multiculturalismo. Pensando por esse viés, a diversidade cultural 



 

89 
 

angolana, delineada através dos séculos de sua história, marcada por eventos sócio-

políticos que geraram uma transitoriedade constante entre os povos envolvidos em tais 

processos, é vista como passível de análise, cujos dados serão capturados por meio de 

um jogo temporal. O passado é retomado no presente, não de forma mitificada, mas 

para ser criticado, com o intuito de que tais críticas sejam capazes de transformar o 

futuro. 

A geração da utopia assume as regras desse jogo temporal proposto pelo ideário 

do multiculturalismo. Cumprindo sua trajetória narrativa, o romance de Pepetela 

mostra-se longe de criar uma mitificação em torno do passado de Angola, inclusive não 

há nenhuma menção a um imaginário social angolano refém de uma idealização 

passadista. Sérias críticas são direcionadas ao movimento revolucionário e a imagem 

dos seus heróis guerrilheiros distancia-se completamente do modelo convencionalizado 

pelo Ocidente.  

O passado é revisitado na tentativa de se compreender os fracassos do presente e 

buscar transformar o futuro. Pelo fato de assumir essas proposições da corrente 

multiculturalista, a obra literária em estudo não se configura numa laudatória ao povo 

angolano. A celebração à potência aguerrida desse povo e à mitificação de determinados 

heróis leva à glorificação de ideias revolucionárias, capazes de promover mudança.  

Para Bhabha, “os multiculturalistas que lutam para constituir as identidades não 

discriminatórias das minorias não podem simplesmente fazê-lo por meio da afirmação 

do lugar que eles ocupam, ou do retorno a uma autêntica origem ou a um pré-texto” 

(BHABHA, 2011, p. 86). Portanto, o discurso literário elaborado por Pepetela 

transforma em matéria criadora o diálogo entre a tradição ancestral e as rupturas 

desencadeadas pela cultura de consumo preconizada pela globalização, entre referências 

do passado e do presente para pensar no futuro que se descortina ante a nação angolana. 

Esse fluir da trama ficcional, rumo à construção de uma identidade nacional que 

se forma do diálogo entre o tradicional e o contemporâneo, leva-nos a perceber quão 

vivo se mostra o desejo por se desconfigurar a imagem de Angola montada pelo 

colonizador. Portanto, é no espaço da rasura e da suplementação (nação performática) 

que os angolanos conquistam a escrita da sua própria nação, rompendo com o discurso 

estereotipado e manipulador que o colonizador impõe como modelo a ser assumido 

(nação pedagógica). Por conseguinte, a elaboração da ideia de nação no discurso 

literário de A geração da utopia, vai sendo apresentada através de uma viagem 
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antropológica, buscando constantemente subverter a ideia de nação angolana criada e 

imposta pelo colonizador. 

A trajetória histórico-política de Angola, além de ser marcada pela subjugação à 

figura do colonizador, traz também sinais evidentes da participação de vários países em 

sua conjuntura social, fazendo com que diversas identidades nacionais perpassem a 

narração da nação angolana, tornando-a disseminada, segundo categorização de Homi 

Bhabha. “Na produção da nação como narração” resulta no que ele explicará como 

“uma cisão entre a temporalidade continuísta, cumulativa, do pedagógico e a estratégia 

repetitiva, recorrente do performativo” (BHABHA, 1998, p. 207). É nesse espaço da 

“cisão entre o pedagógico e o performativo” que se procura escrever a nação.  

A fim de maiores esclarecimentos sobre as citações de Bhabha, faz-se necessário 

entendermos os termos pedagógico e performativo inseridos na proposta de pensamento 

do referido estudioso. Em sua tese de doutoramento, intitulada O entrelugar da nação 

pedagógica e da nação performativa portuguesa em As Quybyrycas, o pesquisador 

Murilo da Costa Ferreira, a fim de definir a nação, faz a seguinte alusão a essas duas 

conceituações do pensador indiano: 

 

Para o conceito de nação pedagógica, a referência se faz a partir do historicismo 

nacionalista em que a ‘cultura do povo’ é fixada ou reificada nos anais da 

História de forma homogênea e passadista. [...] Em relação ao conceito de nação 

performativa, a cultura de um povo se apresenta como o presente da história, 

um movimento flutuante moldado no momento do acontecimento, pondo em 

prática questionamentos, dúvidas, incertezas e procurando, a partir daí, destruir 

os princípios constantes da cultura nacional voltada a um passado construído 

como ‘verdadeiro’ (FERREIRA, 2007, p. 32). 

  

Enquanto o pedagógico está para o que foi preestabelecido, imposto por uma visão 

totalizadora como a do colonizador, o performativo direciona-se para uma perspectiva 

que visa à dissolução de quaisquer formas de essencialismos.                         

 

Chegou à paragem. Duas mulheres à espera, vestidas de negro, com um lenço 

negro na cabeça. Vêm dum enterro ou do campo? Talvez da missa. Ou então 

vestem assim mesmo, porque são viúvas. Trazem luto por familiares mortos em 

Angola, com o levantamento do Norte? Rejeitou a ideia. Não têm morrido 

tantos como a propaganda oficial proclama. Convém a Salazar criar o clima de 

histeria colectiva, centenas e centenas de brancos trucidados pelos terroristas, 

Angola é uma fogueira imensa, temos de defender a Pátria e os portugueses, 

Para Angola em Força! A propaganda estava a resultar, tinha de reconhecer. Um 
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espesso clima de suspeição se abateu sobre os africanos em Lisboa. Passaram a 

cochichar quando antes discutiam a altos gritos, sempre com gargalhadas no 

meio. E a população passou de repente a olhá-los com hostilidade. Não em 

relação a Sara, que era branca, e portanto considerada à partida uma boa 

portuguesa. Os negros e mulatos eram quase apontados a dedo, nos cafés, nos 

cinemas, na rua. Traziam na cara os estigmas que os denunciavam como 

potenciais terroristas (PEPETELA, 1999, p. 12). 

 

O discurso enunciador de Sara põe em discussão a imagem que o colonizador 

monta e projeta no colonizado, conforme o escritor de nacionalidade francesa Albert 

Memmi discorre em sua célebre obra Retrato do colonizado precedido pelo retrato do 

colonizador, cujas ideias já foram mencionadas inicialmente. Interessa à política 

discriminatória e aviltante, defendida pelo governo ditatorial de Salazar, reforçar a visão 

estigmatizante dos portugueses em relação aos angolanos. A questão da negritude é 

mencionada por Sara, apesar de não ter maiores aprofundamentos, levando-nos, por 

conta disso, a encararmos tal personagem como portadora de um discurso que procura 

se distanciar da alienação encegueirante que a ideologia imposta pelo dominante tenta 

disseminar. 

Uma das premissas para o entendimento dos valores que permeiam as obras 

literárias africanas é a tomada de consciência acerca da chamada ideologia ocidental. A 

visão essencialista que o colonizador projeta no colonizado, apesar de ter a força da voz 

do dominador, não se mostra como uma imagem representativa válida, já que, conforme 

as concepções de Edward Said é apenas uma ideia de como é considerado o Oriente 

produzida pelo imaginário europeu. “O valor, a eficácia, a força, a aparente veracidade 

de uma afirmação escrita sobre o Oriente”, afirma Said, “baseiam-se muito pouco no 

próprio Oriente” (SAID, 2007, p. 52).  

As certezas essencialistas pregadas pelo sistema de crenças do mundo cartesiano 

são postas em xeque na modernidade. A desestabilização gerada pelos valores e 

pensamentos do mundo moderno alcançam, mesmo que tardiamente, sua culminância 

na contemporaneidade. É nesse contexto que se instaura a crise do sujeito ou, em ampla 

escala, a crise de todo um sistema de pensamento baseado numa verdade absoluta. A 

crença na supremacia da cultura ocidental/cristã e a pretensa superioridade da raça 

branca são aspectos postos como passíveis de discussão. 
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3.2 A morte da utopia: outros ciclos, novas histórias 

 

 

Característica da contemporaneidade, a condição instável da identidade nacional 

é gerada pelos constantes deslocamentos advindos de processos como o da globalização 

e da propagação de valores tecnomercantilistas, desencadeados por uma política neo-

liberal. Concorde com essa situação que se instaura no mundo, Pepetela põe em 

evidência, na última parte do seu romance, o esvaziamento das ideologias, a realidade 

caótica resultante da morte da utopia e a ausência de perspectivas que leva o povo 

angolano a deixar-se entorpecer pelos prazeres prometidos pela religião de Dominus.  

 

Eles estavam na última fila, a mais escondida, guardada pelos caxicos de Elias 

desde as sete da manhã, mas mesmo assim Vítor encolheu-se mais no banco, 

não fosse o jornalista detectá-lo. Já viste o que seria, segredou Mundial para 

Malongo, amanhã aparecer no jornal em letras garrafais MINISTRO ASSISTE 

A CULTO ELETRÓNICO? Estava lixado. Que nada, respondeu Malongo, 

sempre podes dizer que um ministro deve estar com o povo e vieste ver o que 

era isso de Dominus. Não é por aí que te pegam. Mas, claro, podiam começar a 

investigar e descobrir que tens dado uma mãozinha para ajudar a Igreja, já era 

uma maka. Judite sorria, ouvindo a conversa (PEPETELA, 1999, p. 366). 

 

Quando a narrativa aponta para o aspecto do fanatismo religioso, mais uma vez 

o faz para denunciar os interesses econômicos que permeiam tal fato, reforçando seu 

caráter engajado. Vendo a “Igreja da Esperança e Alegria do Dominus” como uma 

poderosa fonte de rentabilidade, Malongo e Vítor vão assistir ao primeiro culto a 

realizar-se no cinema Luminar. No trecho apresentado, destaca-se a preocupação dos 

dois personagens com o andamento da cerimônia ministrada por Elias.  

Seguindo o que a pesquisadora Carmen Lúcia Tindó Secco coloca como 

“tendência das artes angolanas contemporâneas” (SECCO, 2008, p. 137), A geração da 

utopia manifesta uma crítica ferina a tais atos ditos religiosos. Pepetela, sempre 

assumindo o tom de denúncia peculiar em sua escrita, adverte para o perigo de religiões 

como a de Dominus, que, por trás das promessas de alegria e esperança, são encaradas 

como vantajosos investimentos por oportunistas como os personagens do romance. 

As críticas às práticas abusivas de muitos políticos, os favorecimentos pessoais 

obtidos por aqueles que faziam parte das estruturas de poder e a identidade nacional 

sendo posta em discussão, passaram a se constituir em temáticas recorrentes na 
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literatura angolana desse período. Por meio de uma escrita engajada, A geração da 

utopia, dentre tantos outros textos que englobam as produções literárias da mesma 

época, vai corroendo as estruturas de poder e procurando compreender a identidade 

nacional. 

Encarando esse como um dos graves problemas que surgem no contexto pós-

revolução, A geração da utopia põe em discussão em sua quarta e última parte, O 

templo, a condição de fragilidade desse povo que, profundamente degradado e sem 

perspectiva de vida, passa a creditar sua fé nessas religiões messiânicas, que se 

promovem mediante falsas promessas de esperança para o futuro e salvação para todos 

os sofrimentos, conforme podemos perceber nas palavras proferidas por Elias, “o 

escolhido de Dominus”, destacadas a seguir. 

 

- Olá, Malongo. Como vês, o amor por Dominus faz milagres. Quem disse que 

esse povo não gosta de trabalhar? Aqui sabem que participam na obra de 

redenção do Mundo, estão motivados. 

 - Deixa disso – segredou Malongo. - É por causa da música. 

- Isso ajuda, mas não é tudo. O trabalho deve ser uma alegria e a música puxa a 

alegria. Mas espera um pouco e vai ver a principal causa. 

Elias subiu para um estrado onde estavam os aparelhos de som, pegou um 

microfone, diminuiu um pouco o volume da música e começou a falar, 

sobrepondo as palavras sobre a canção, aproveitando o fundo musical e o 

rítimo. Falava e dançava, percorrendo o estrado dum lado para o outro. 

- Este é o povo de Dominus, o único senhor. Este é o povo que desafia o Mal, o 

único perdedor. O Mal é a tristeza, o Mal é o desamor. Dominus é Alegria, 

Dominus gosta damor. Temos Esperança, nós somos de Dominus. Temos 

alegria, nós somos de Dominus. O Mundo será de Paz, nós somos os 

construtores. Nenhuma doença nos vencerá, nós somos de Dominus. 

Construímos um templo, o templo de Dominus, Endireitamos o Mundo, um 

Mundo para nós. O prazer não é pecado, o pecado não é amor. Trabalhamos 

com alegria, dançamos com Dominus (PEPETELA, 1999, p. 353-354). 

 

Destaque nessa última parte do romance de Pepetela, a edificação do templo de 

Dominus se dá em meio ao caos instalado em Angola. A população, em meio a uma 

realidade de total desolação, enfrentando fome, doenças, altos índices de morte e 

criminalidade, entre tantos outros graves problemas, apega-se em qualquer possibilidade 

de esperança. Sem perspectivas, esgotado pelo longo período de confronto armado, 

grande parte do povo angolano prefere destinar sua fé e seus poucos recursos materiais, 

inclusive sua força de trabalho, a alternativas como a Igreja de Dominus. 

Completamente inebriado pela atmosfera festiva criada pelos apelos de falsos profetas 
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como Elias, pelas músicas tocadas na aparelhagem sonora e pelas danças incitadas, 

entrega-se tão naturalmente, que já o faz sem consciência dos seus atos. 

A utopia revolucionária e as lutas fomentadas por uma ideologia política, das 

quais também se esperava salvação, cedem lugar para práticas religiosas alienantes. 

Vivendo numa realidade de total desencanto e miséria, vemos um povo numa busca 

desesperada por recompor as suas raízes ancestrais, mutiladas pelos eventos da história 

política de seu país, na tentativa de reconstruir essa matéria identitária da nação, busca 

sorver as energias da ancestralidade por qualquer meio, como é o caso das igrejas 

evangélicas.  

Essas igrejas que surgem após a independência de Angola procuram um vínculo 

de identificação com seu povo, assim, em muitos dos cultos realizados é perceptível a 

presença de aspectos das tradições culturais angolanas, como a musicalidade, a dança, 

os ritmos africanos enfim. Inseridas num contexto contemporâneo, tais correntes 

religiosas partem de traços da cultura local que, em negociação com a cultura global, 

assimilam-na, assumindo suas marcas, hibridizando-se, conforme afirma Stuart Hall: 

 

Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que 

estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram seus 

recursos ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto 

desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais 

comuns num mundo globalizado. [...]  

As culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de identidade 

distintamente novos produzidos na era da modernidade tardia (HALL, 2003, p. 

88-89). 

 

Produto dessa hibridização, as diversas denominações religiosas em África, 

ramificadas, em sua grande maioria, das igrejas evangélicas ocidentais, compõem essa 

paisagem cultural da contemporaneidade. Em meio ao caos econômico, social e político, 

que se instala em Angola, vão sendo erigidos templos com o de Dominus, símbolo 

máximo da morte da utopia política que levou toda uma geração à luta, a qual inspira a 

escrita e o título do livro em questão. Como é característica das narrativas de nação da 

contemporaneidade, A geração da utopia narra o desmoronamento dessas idealizações 

utópicas ante o panorama de crise que passa a determinar várias nações no contexto da 

globalização, do tecno-mercantilismo e do neo-colonialismo.  
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Perante o espanto manifestado por Aníbal, Judite contou o projecto de Malongo, 

Vitor e Elias. Tinha-lhe sido confidenciado pelo pai, mas naquele grupo ela não 

se sentia particularmente culpada por revelar segredos que, no fundo, haviam de 

ser conhecidos mais tarde ou mais cedo. Aníbal não fez nenhum comentário. 

Sara insistiu com ele, o que achas? 

- Preferia não dizer nada – respondeu ele. - Afinal uma é pai da Judite e o outro 

o vosso grande amigo Vítor. Não me admira que tenham descoberto isso. Hoje 

que a sociedade está sem valores, as pessoas viram-se para a religião, qualquer 

que ela seja, precisam de acreditar nalguma coisa. E, como sempre, haverá as 

religiões que servem as pessoas e as que se servem das pessoas. 

- Pode falar à vontade, tio – disse Judite. - Eu já critiquei o meu pai por causa 

disso. Não em termos políticos, porque não sei nem quero saber dessas inglórias 

lutas pelo poder, mas por uma questão moral. Vão ganhar dinheiro à custa da 

credulidade das pessoas, desonesto, quase um roubo. 

- O problema fundamental é que o Malongo e o Vítor são os neo-burgueses, os 

que enriqueceram ou pensam enriquecer à sombra do Estado e têm 

comportamentos de novos-ricos, com tudo de trágico e ridículo que essa palavra 

comporta. E há os lumpen-burgueses, os candongueiros de todas as espécies, os 

que começaram por pequenos negócios de rua e vão crescendo, sem cultura nem 

ética. Qual das duas classes comerá a outra? São classes com origens sociais 

diferentes, mas de igual apetite insaciável. Chegarão a fazer um aliança e a criar 

um novo empresariado? Vão vender-se ao estrangeiro ou serão capazes de o 

assimilar? Seguirei com curiosidade esse combate que vai preencher o fim do 

século (PEPETELA, 1999, p. 362). 

 

Servindo-se da questão que envolve o projeto da Igreja de Dominus, idealizado 

por Elias e apoiado por Malongo e Vítor, Aníbal aproveita não só para tecer críticas 

relacionadas ao mercado da fé, como também amplia a sua perspectiva de visão acerca 

da ideologia econômica que tem montado o perfil da sociedade contemporânea. O 

interesse pelo capital serve para alavancar uma série de problemas, como a corrupção 

dentro do movimento de guerrilha, a perda do sentido de coletividade em decorrência da 

satisfação de interesses particulares e a desvalorização da pessoa humana diante de bens 

de consumo. 

A nação angolana deixa de ser subjugada ao colonizador português, para estar 

subjugada às grandes potências imperialistas. A ideologia de consumo difundida na era 

da globalização leva figuras como Malongo a enriquecer rapidamente, já que serve 

como representante comercial de multinacionais que impõe a venda de seus produtos 

para um povo que mal tem o que comer. Tomando cegamente a direção desses valores 

neo-burgueses, o ex-jogador de futebol e o ministro Vítor Ramos, no afã desenfreado de 

acumular cada vez mais capital, investem no mercado religioso, esperando serem bem 
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sucedidos por conta da carência do povo em buscar algo para depositar sua esperança, 

sua fé e seus parcos recursos financeiros. 

Segundo Carmen Lucia Tindó Secco, “o vazio das utopias é propício à 

proliferação não só das religiões, mas também à formação de um individualismo que 

visa à acumulação de bens, passando por cima dos antigos valores éticos defendidos 

pelo socialismo” (SECCO, 2008, p. 112). Dessa maneira, por meio do mercantilismo 

em torno da religiosidade do povo, evidencia-se quão grande é a importância conferida 

ao capital. A morte do sujeito que assume uma identidade fixa e coerente é traduzida 

por meio dos personagens apresentados por Pepetela que, ora como o corrupto Vítor 

Ramos ora como o frustrado Aníbal, expressam a total desintegração dos valores que 

constituíam a ideologia revolucionária da nação angolana.  

Com a conquista da independência, o caos se instaura em Angola e inúmeras são 

as transformações pelas quais passam muitos dos antigos guerrilheiros, que, como 

dirigentes políticos assumem outras posturas perante o povo angolano. Aníbal é a figura 

emblemática que revela a intencionalidade que permeia toda a obra literária. Esse 

personagem, inicialmente, é movido pela utopia, agarra-se aos ideais revolucionários e 

por eles arrisca sua vida. Quando percebe os jogos políticos e o maquinário estatal a 

determinar os rumos da guerrilha, mergulha numa profunda frustração. Desiludido, 

assume a voz enunciativa de denúncia ao poderio ostentado pelos governantes, marca 

característica de muitas das composições literárias de Pepetela, evidenciada no trecho a 

seguir: 

 

- A vida está cada vez mais complicada. Agora é a falta de luz, sabe-se lá até 

quando. 

 - Vai demorar, foi sabotagem. 

- Sacanas! Ainda tinha esperança que fosse uma avaria qualquer. Esses filhos da 

puta não sabem que só lixam ainda mais o povo? E depois dizem que o estão a 

libertar... 

Aníbal aprovou com a cabeça. Ia dizer todos querem libertar o povo, não 

pensam senão nisso, para depois lhe cagarem em cima. Mas reteve-se e preferiu 

beber a cerveja (PEPETELA, 1999, p. 285). 

 

Partindo da fase como ativista do movimento de guerrilha, passando pelo 

período em que se dedica na frente de batalha, em Angola, vemos Aníbal chegar ao 

momento de exílio voluntário. Esse personagem passa por várias etapas e vive uma 

diversidade de aventuras e peripécias, até chegar à fase do retorno à sua terra. O 
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percurso da viagem chega ao seu ápice em O templo, momento em que revela um herói 

reconfigurado, passada a fase da introspecção e do amadurecimento, esse personagem 

encontra-se pronto para o futuro que se avizinha, é chegado o momento de retornar à 

Luanda: 

 

E Aníbal, o Sábio, chegou. Vinha a transpirar pó e alegria, contando a longa 

viagem de dois dias numa camioneta que trazia produtos para os mercados de 

Luanda, ele e mais dez pessoas sentados por cima da carga, dividindo as 

comidas e bebidas que cada um trazia nos sacos. [...] Cada um dos viajantes 

pagava uma fortuna pela boleia em cima da camioneta, mas Aníbal veio de 

borla, gentileza do candongueiro. A viagem foi interrompida inúmeras vezes, 

quer pelo mau estado da estrada, rebentada pelas minas, quer pelo impedimento 

de alguns grupos armados que recebiam parte dos produtos para os deixar 

seguir. Grupos de um ou outro dos antigos contendores agora em paz, já 

ninguém os sabia distinguir nem eles se identificavam. Também podiam ser 

bando de desertores, quem sabe se misturados nas pilhagens e esquecidas as 

origens antagónicas dum outro tempo. Os camionistas já estavam habituados e 

traziam à parte as mercadorias que deveriam pagar como direito de passagem 

aos senhores da guerra. País de salteadores de estrada, ao que chegámos, dizia 

Aníbal sem grande emoção. Até pode ser que sejam verdadeiros militares, mas 

desorientados. [...] O importante é que tinha terminado a guerra e as pessoas e 

transportes já podiam circular, refazendo a Nação dilacerada. [...] Depois os 

olhos de Aníbal se iluminaram involuntariamente, quando descreveu a travessia 

da ponte do Kwanza, as pessoas cantando no camião porque Luanda estava 

perto e o cheiro de mar batia no rosto. Aí acabou a narrativa, Sara sabia porquê. 

Aníbal evitava falar da sua chegada à terra natal, que tinha abandonado tantos 

anos atrás e que no entanto o atraia irresistivelmente, embalando-o com canções 

de meninice, lendas de Kianda e berridas nas areias vermelhas dos muceques. 

Amor-ressentimento, paixão-rejeição, Luanda (PEPETELA, 1999, p. 356-357). 

 

Perpassa a descrição da viagem de retorno do herói à sua terra natal aspectos da 

história e da política de Angola, chamando atenção para a condição de ruína dessa 

nação. Reafirmando sua postura de representatividade daqueles que estão à margem da 

estrutura social, Aníbal chega à Luanda sobre uma camioneta, junto com outros 

retirantes. Sem qualquer conforto, destituído de glórias e até visto como um louco, sua 

postura contrariava a vida de benesses levada pelos ex-guerrilheiros que, como ele, 

tinham feito parte dos quadros administrativos do MPLA. 

Nessa perspectiva, a narrativa A geração da utopia apresenta discursos 

politizados e posicionamentos influenciados não só por uma intelectualidade anti-

imperialista, como também pela opinião que o próprio povo começava a construir sobre 

a guerrilha. Pepetela chega a pôr em discussão, inclusive, o mito da descolonização, a 
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revolução já não é mais apresentada como a grande redenção do povo angolano, há 

espaço para a crítica, para a reflexão, até (ou principalmente) para o desencanto diante 

do que se transformara o sonho revolucionário. 

 

O povo perdeu a confiança na guerrilha e criou o vazio à volta dela, recuando 

aos milhares para a Zâmbia. Ao redor das fogueiras, nas frias noites da 

caminhada interminável, os lábios dos velhos sussurravam o mesmo desespero 

que os olhos dos meninos, brandiam os mesmos espectros que os sexos 

desfalecidos das mulheres: a fome, o frio, a morte. Nada há a fazer, o inimigo é 

demasiado forte, os nossos filhos e pais e maridos ousaram desafiá-lo, 

acordaram as cinzas adormecidas dos maus espíritos, lançaram a maldição sobre 

nós. Aquilo que está parado não deve ser mexido. Fujamos, fujamos, fujamos 

para a Zâmbia. E as pernas seguiam, dilaceradas pelos espinhos de semanas, 

obedecendo ao terror (PEPETELA, 1999, p. 146). 

 

O trecho, destacado anteriormente, expressa o desgosto do povo ante os horrores 

da guerra. A esperança depositada no movimento de luta pela independência vai se 

esvaindo para se transformar em amargura. A utopia que fomentara todo um povo e 

uma geração de jovens intelectuais para arriscar as suas vidas, em prol da liberdade 

coletiva e do resgate da identidade nacional, vai se decompondo tal como os milhares de 

corpos vitimizados pela crueldade da guerra.  

O momento pós-independência em Angola, marcado por grande tensão política, 

traz consigo uma importante questão: seria a independência apenas um mito de salvação 

a que o povo angolano, no embalo da utopia socialista de uma geração de 

revolucionários, havia se agarrado? A mitificação, dessa maneira, construiu-se em torno 

da própria revolução, considerada o apanágio de todos os sofrimentos vivenciados pelos 

angolanos por conta da colonização.  

Entretanto, apesar dessa atmosfera de frustração ante o projeto revolucionário, 

há uma grande conquista no ato de os angolanos assumirem a autoria narrativa da sua 

própria história. Na obra de Pepetela, os discursos, sejam eles por vezes diretos ou 

indiretos livres, partem do contexto do colonizado. Tendo como figuras representativas 

desse lugar de enunciação ora guerrilheiros intelectualizados como Sábio ora o povo, já 

completamente descrente dos ideais do movimento, A geração da utopia possibilita que 

interpretemos a história “literarizada” de Angola na perspectiva do oprimido. Este 

oprimido que questiona não somente a política colonialista, como também os problemas 

internos que estavam a inviabilizar a luta pela independência. Desta maneira, as diversas 
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vozes enunciadoras deixam de ser atravessadas pela visão totalizadora e alienante do 

dominador, conforme afirmação de Edward Said. 

   

Os discursos universalizantes da Europa e Estados unidos modernos, sem 

nenhuma exceção significativa, pressupõem o silêncio, voluntário ou não, do 

mundo não europeu. Há incorporação; há inclusão; há domínio direto; há 

coerção. Mas muito raramente admite-se que o povo colonizado deve ser ouvido 

e suas idéias conhecidas. 

Pode-se dizer que a produção e interpretação contínua da própria cultura 

ocidental manteve exatamente o mesmo pressuposto em anos muito entrados do 

século XX, mesmo quando aumentou a resistência política ao poderio ocidental 

no mundo “periférico”. Por causa disso, e por causa da situação a que isso 

levou, agora se torna possível reinterpretar o arquivo cultural ocidental como se 

fosse geograficamente fraturado pela divisão imperial ativada, e proceder a um 

tipo diferente de leitura e interpretação. [...] essa mudança de perspectiva 

interpretativa nos permite questionar a inquestionada soberania e autoridade do 

observador ocidental supostamente distanciado (SAID, 1995, p. 86). 

 

A geração da utopia, desde o início, apresenta críticas a quaisquer formas de 

essencialismos, seja da parte do colonizador, que estabelece uma imagem estereotipada 

para o colonizado, ou de muitos angolanos, que se agarraram à crença cega de que a 

revolução salvaria Angola de todos os males causados pela política colonialista. Apesar 

da primeira parte desse romance ter sido voltada para apresentar o momento da utopia, 

do idealismo, enfim, dos sonhos, Pepetela concede pistas do que estaria por vir.  

Conforme se destaca a seguir, a fala profética de Marta, jovem portuguesa de ideias 

tidas como anarquistas, aponta para as recorrentes críticas que viriam a ser feitas 

futuramente a todo o processo de revolução que culminou na independência angolana. 

 

- Tenho de ir, Marta. Deves compreender o gesto do Aníbal libertou-te porque 

não tem nada para te dar.  Esqueces que tem uma revolução pela frente? 

- Sei de tudo isso. Mas, que raio, como é que vou esquecer um tipo daqueles, 

um fora de série? E sabes que mais? Dói-me também saber que ele está errado, 

que se vai lixar. 

- Como assim?  

- Se não morrer, o que se enquadra melhor coma sua maneira de ser, vai 

desiludir-se. A tal revolução que tem à frente não vai ser como ele imagina. 

Nunca nenhuma é como os sonhos dos sonhadores. É um sonhador, apesar de 

toda a sua linguagem rigorosa de comunista. Acaba por ter ideias mais 

libertárias que as minhas, que ele chamava de anarquista. As revoluções são 

para libertar e libertam quando têm sucesso. Mas por instante apenas. No 

instante a seguir se esgotam. E tornam-se cadáveres putrefactos que os ditos 

revolucionários carregam às costas toda a vida. 
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[...] 

Sara levantou-se. Já conhecia as ideias de Marta sobre a ineluctabilidade de os 

processos políticos se burocratizarem e acabarem num sistema opressivo criado 

por eles próprios. Não partilhava esse pessimismo e Aníbal também não. Mas 

hoje não queria discutir (PEPETELA, 1999, p. 131). 

 

 Indicativa do caos que estava se adivinhando, a voz enunciadora de Marta 

aponta para a grande questão que norteia toda a narrativa: a morte da utopia. No 

entanto, é válido ressaltar que essa narrativa não é desesperançosa, já que, ao nos 

defrontarmos com um final inconclusivo como o de A geração da utopia, em destaque, 

abaixo, notamos a “deixa”, mesmo que irônica, para o futuro. Eis a conclusão de um 

ciclo e não o fim de uma história. 

 

Dominus falou, e os assistentes enchiam os sacos com o dinheiro e as poucas 

jóias e até mesmo as camisas, e os caxicos iam com os sacos despejar atrás do 

ecrã do cinema e voltavam receber mais, todo o povo dançando e se beijando e 

se tocando, se massembando mesmo nas filas e nos corredores e depois no largo 

à frente do Luminar e nas ruas adjacentes, batendo os pés e as palmas e dizendo 

Dominus falou, a caminho dos mercados e das casas, das praias e dos 

muceques, em cortejos se multiplicando como no carnaval, do Luminar partindo 

felizes para ganhar o Mundo e a Esperança 

 

Epílogo 

 

Como é óbvio, não pode existir epílogo nem ponto final para um estória que 

começa por portanto (PEPETELA, 1999, p. 373) 

  

 Impulsionado pela condição de subjugamento a que vê Angola novamente 

mergulhada, por conta do domínio econômico levado em prática pelas ações 

imperialistas, Pepetela lança seu olhar crítico e nos conduz a uma série de reflexões 

acerca da ideia de nação em tempos de crise, seja do sujeito, seja de correntes 

ideológicas ou posicionamentos políticos. 

O filósofo ganês Kwame Anthony Appiah considera que, apesar das concepções 

que os intelectuais africanos têm em relação à nação tenham tido como mola propulsora 

as ações do imperialismo, o conceito de nacionalidade em África se reelaborou de uma 

maneira tão específica, que se transformou “em meio de articular resistência à 

dominação material dos impérios mundiais e à ameaça mais nebulosa aos pensares pré-

coloniais, representada pelo projeto ocidental de domínio cultural” (APPIAH, 1997, p. 

85-86).   
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Segundo depõe Appiah, em África, a resistência que se fez ao colonialismo, 

alavancada pelo sentimento nacionalista que tomava cada vez mais os africanos, foi se 

estruturando internamente, no seio de cada família, na manutenção das suas tradições 

culturais, para, enfim, se solidificar como uma tomada de consciência político-

ideológica. 

 

[...] a verdade é que a maioria dos que fomos criados durante a era colonial, e 

por algum tempo depois dela, temos uma aguda consciência de como os 

colonizadores nunca detiveram um controle tão pleno quanto os mais velhos de 

nós deixavam-nos parecer que tinham. Todos vivenciamos o poder persistente 

de nossas próprias tradições cognitivas e morais: na religião, em eventos sociais 

como os funerais, em nossa experiência da música, em nossa prática da dança e, 

é claro, na intimidade da vida familiar(1997, p. 26). 

 

Nessa perspectiva, podemos considerar a literatura em África como uma dentre as 

muitas estratégias de veiculação do sentimento nacionalista e dessa conscientização 

política e ideológica, que se colocam como propostas de resistência ao imperialismo. 
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Considerações Finais 

 

 

 O objetivo deste trabalho consistiu no estudo da obra literária A geração da 

utopia, do escritor Pepetela, levando em consideração as marcas socioculturais e 

históricas no processo de construção da identidade nacional angolana. Esta tarefa de 

analisar tal ideia de nação, partiu da identificação de algumas estratégias discursivas na 

implementação da trama narrativa, como a modalização da matéria épica, o dialogismo 

e a polifonia. 

 Sendo a hibridização uma forte tendência das produções artísticas da 

contemporaneidade, destacamos a influência das narrativas orais da tradição cultural 

africana. Tais elementos, hibridizados, levaram-nos a partir de perspectivas outras para 

iniciar o presente percurso investigativo, destituindo o nosso olhar de quaisquer formas 

de essencialismos. 

 Em todo o percurso da pesquisa apresentada, alguns posicionamentos foram 

necessários ser assumidos frente à condição político-econômica contemporânea, cujos 

valores vêm (trans)formando o sujeito da atualidade. Para tanto, fundamentamo-nos nos 

estudos em torno da globalização e na ideologia de consumo incentivada pelo neo-

liberalismo, o que conferiu maior visibilidade no nosso entendimento acerca do tecido 

enunciativo costurado pelas vozes dos personagens criados por Pepetela. 

 Expressão literária da luta pela independência angolana, seja do jugo colonialista 

ou das determinações do regime imperialista, destacamos como referência 

paradigmática para nortear a nossa análise de A geração da utopia, a perspectiva 

político-ideológica apontada pelos Estudos Pós-coloniais. Pelo engajamento político 

assumido na obra e o diálogo que mantém com os textos da história, fomos levados a 

nos direcionar, inicialmente, pelos caminhos possibilitados pelos referenciais históricos 

em torno do período que vai desde o início da organização do movimento 

revolucionário, passando pelas duras experiências na frente de batalha e chegando ao 

período pós-revolução. 

 Sempre apontando para um provável futuro de desencanto, já preconizado pela 

voz enunciativa da personagem Marta, o referido romance de Pepetela revela, após a 

conquista da independência, a morte da utopia e o desmoronamento ideológico de toda 

uma geração. Nessa altura da narrativa, situamos alguns problemas de cunho social, 
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econômico, político e cultural no contexto da nação angolana, dentre os quais elegemos, 

por conta de manifestar-se destacadamente no encadeamento das ações narradas, a 

questão da mercantilização da fé. 

 Como meio de expressão artística e veículo de transmissão de uma angolanidade 

pulsante, A geração da utopia traduz, epicamente, o sentimento não somente do povo 

angolano, mas de toda uma coletividade comprometida com os novos perfis 

socioculturais, os quais vêm construindo as paisagens nacionais na contemporaneidade. 

Num jogo dialogal entre a tradição oral africana e as rupturas exercidas pelas 

influências da cultura ocidental, a ideia de Angola perpassa uma série de 

ressignificações, cujos encaminhamentos foram indicando os rumos da nossa viagem 

investigativa. 

 Longe de apontar para uma conclusão, certos do ensinamento deixado por 

Pepetela, que inicia sua obra com um “portanto” e não pretende nos levar a pensar num 

fim, pensamos na conclusão de um ciclo, apenas. A noção de ciclo no parece mais 

oportuna, na medida em que nos remete a uma ideia de um fim provisório. Diante do 

desencanto que confere um tom sombrio ao presente, pensar na efemeridade desse 

presente faz com que um futuro de esperança torne-se mais próximo. 
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