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RESUMO 

 

Na presente dissertação objetiva-se analisar algumas narrativas da coletânea 
de contos O dia em que o Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida: 
18 estórias quase pós-modernas (2006), do escritor angolano João Melo. Esta 
investigação procura esclarecer em que medida se pode considerar o artefato 
artístico sob análise um objeto pós-moderno, uma vez que, se a palavra 
“quase” não autentica o pós-moderno da literatura angolana, tampouco o 
desautoriza. Por um lado, questões de gênero, étnicas e raciais, presentes nas 
narrativas de Melo, podem ser analisadas sob perspectivas pós-modernas, por 
outro lado, questões de classe, também abordadas nos contos do autor angolano, 
remetem a problemáticas bastante modernas. Nesse sentido, parece razoável 
verificar os pontos de contato entre o trabalho de João Melo e abordagens 
teóricas que levem em consideração, por exemplo, o tempo histórico, sem 
subscrever o historicismo; ou que compreendam hibridações culturais sem 
condescender ao relativismo cultural, isto é, sem estar de acordo com o “vale-
tudo”. Levando em conta a complexidade da realidade angolana – atravessada 
por diferentes temporalidades, e as identidades de sujeito que, nesse 
atravessamento, são forjadas – talvez as narrativas de João Melo o coloquem 
mesmo na fronteira entre o moderno e o pós-moderno, afirmando o “quase”. 

Palavras-chave: Literatura angolana. João Melo. Hibridação. Fronteira entre o 

moderno e o pós-moderno. 

 



 
 

ABSTRACT  

The present thesis aims to analise some narratives from the collection of short 

stories O dia em que o Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida: 18 

estórias quase pós-modernas (2006), by the Angolan writer João Melo. This 

investigation seeks to clarify how it is possible to consider the cultural artifact 

under analysis as a post-modern object, since the word “almost” neither allows 

the post-modern of the Angolan literature nor denies it. On the one hand, genre, 

ethnical and racial questions, present in Melo’s narratives, can be analyzed 

under post-modern perspectives, on the other hand, classes problems, also 

raised in the Angolan writer’s short stories lead to a very modern 

problematicness. In doing so, it seems reasonable to verify the connections 

between João Melo’s work and theoretical approaches which take into 

consideration, for example, the historical time, without subscribing the 

historicism; or that consider the cultural hybridizations, without condescending 

the cultural relativism, in other words, without agreeing to everything. 

Considering the complexity of the Angolan reality – crossed by different 

temporalities, and the subject’s identities which in this way are forged – maybe 

João Melo’s narratives situate him at the frontier between the modern and the 

post-modern, asserting the “almost”. 

Key words:  Angolan literature. João Melo. Hibridization. Frontier between the 
modern and the post-modern. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala de África, segundo Laura Cavalcante Padilha (2002), no 

texto “Literaturas africanas e pós-modernismo: uma indagação”, não se pode 

esquecer do fenômeno da descolonização, sempre caracterizado pela violência 

que atestam as guerras de libertação. A autora brasileira ressalta que, nos 

anos 1960, no momento histórico da criação de uma “rede pós-modernista” (p. 

320) - termo que será analisado mais detidamente em seção subsequente - os 

países africanos de língua oficial portuguesa, marcados pela consciência do 

atraso e do subdesenvolvimento, ainda lutavam pela sua libertação política, 

tentando constituir-se em nações (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe). A independência desses países só 

aconteceu, em sua maioria, em 1975. 

Assim, a “África não viveu, por sua condição de dependência, a 

experiência moderna na crença da supremacia tecnocrática, baseada no saber 

positivista, [...] nem [participou] da utópica crença das vanguardas em seu 

destino” (PADILHA, 2002, p. 319). Diante disso, Laura Padilha levanta o 

problema, aqui parafraseado: seria possível falar em experiência pós-moderna 

numa sociedade periférica e dependente, que não participou da modernidade 

social, histórica e culturalmente? De certa forma, esse problema também é 

sugerido pelo escritor angolano João Melo1 (2006), no subtítulo do seu livro de 

contos O dia em que a Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida: 18 

estórias quase pós-modernas (grifo nosso). Segundo André Mitidieri (2008, p. 6), 

no texto “Comer a marreca e pagar o pato: narrativas angolanas de João Melo”, 

“se a palavra ‘quase’ não autentica o pós-moderno da literatura angolana, 

tampouco o desautoriza”. O problema torna-se mais complexo ao verificar-se a 

autodenominação que o narrador assume em alguns contos de Melo como pós-

                                                             
1 Nascido em Luanda, Angola, em 1955, João Melo estudou Direito em Coimbra, Portugal, e 
Luanda. Licenciou-se em Comunicação Social e fez mestrado em Comunicação e Cultura no 
Rio de Janeiro. Membro fundador da União dos Escritores Angolanos (UEA), o autor angolano 
publicou, além de livros de poesia, os livros de contos: Imitação de Sartre e Simone de 
Beauvoir (1998), Filhos da Pátria (2001), The Serial Killer e outros contos risíveis ou talvez não 
(2004), O dia em que o Pato Donaldo comeu pela primeira vez a Margarida (2006) e O homem 
que não tira o palito da boca (2009). 
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moderno. Não estaria ele sendo irônico ao próprio termo? Partindo do 

pressuposto de que todo escritor reage à história, interpretando-a nos seus 

próprios termos, sem, contudo, “refletir” ou “representar” a realidade de modo 

transparente, os contos aqui analisados deixam margens para ambiguidades no 

que diz respeito às forças da vida social mobilizadas e às perspectivas 

ideológicas às quais o autor se filia. João Melo parece ser mesmo um desses 

escritores que vem imprimindo novos sinais às malhas do sistema literário 

angolano, contrariando “as expectativas de setores da crítica, ainda 

comprometidos com uma visão colonialista, [...] no diálogo da História com a 

sociedade angolana, [e vem] abrindo novos e diferentes caminhos” (ABDALA 

JÚNIOR, 2006, p. 215-216). 

Questões de gênero, étnico-raciais e de classe estão presentes nos seus 

contos, e muitos desses temas são tratados com humor e ironia, entretanto, como 

diria um de seus personagens, “o riso tem algum motivo concreto e 

fundamentado, o riso gratuito é um riso alienado, como se dizia antigamente, rir é 

coisa séria” (MELO, 2006, p. 178). Na narrativa do autor luandense, percebe-se 

que efeitos dos fracassos históricos persistem na atualidade, de modo que o seu 

reconhecimento, através do riso irônico e, por vezes, sarcástico, configura-se 

como uma crítica social que não fica inerte e debochada nela mesma, ao 

contrário, questiona os discursos dominantes, pois “muito falta ser feito em termos 

de raça e de classe. Muito por realizar no que concerne a práticas de atuação ou 

agência que integrem as três categorias de reflexão cultural [gênero, étnico-racial 

e classe], antes de poder transcendê-las” (MITIDIERI, 2008, p. 7).  

Categorias como classe e periferia, mesmo que compreendam outras 

como gênero, etnia e raça, têm sido preteridas pelas teorias do giro linguístico e 

pelos teóricos do pós-modernismo hegemônico (nos termos de Boaventura 

Souza Santos), que privilegiam, frente ao desencanto das metanarrativas, a 

fragmentação do sujeito e a articulação da diferença. Contudo, se questões de 

classe (diretamente relacionadas ao capitalismo) estão longe de ser superadas e 

não foram satisfatoriamente abordadas por essas teorias, então parece legítimo 

analisar os pontos de contato entre o trabalho de João Melo e abordagens 

teóricas que levem em consideração, por exemplo, o tempo histórico, sem 

subscrever o historicismo; ou que compreendam a interculturalidade sem 

condescender ao relativismo cultural, isto é, sem estar de acordo com o “vale-
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tudo”. Levando em conta a complexidade da realidade angolana – atravessada 

por diferentes temporalidades, e as identidades de sujeito que, nesse 

atravessamento, são forjadas – talvez as narrativas de João Melo o coloquem 

mesmo na fronteira entre o moderno e o pós-moderno, afirmando o “quase”.  

Com o objetivo de verificar a validade dessa hipótese, esta pesquisa de 

base bibliográfica foi dividida em três capítulos. No primeiro, “Entre o moderno 

e o pós-moderno”, objetiva-se caracterizar, em linhas gerais, a modernidade, 

para compreender a emergência e a constituição das alterações 

paradigmáticas que caracterizam o pós-moderno, passando pela 

problematização do pós-colonial e da hibridação. Para entender o sentido 

relacional do pós-modernismo, teóricos como David Harvey (1992), com A 

condição pós-moderna, Andreas Huyssen (1992), com o ensaio “Mapeando o 

pós-moderno”, e Fredric Jameson (1997), com o livro Pós-modernismo: a lógica 

cultural do capitalismo tardio, constituíram-se como importantes aportes teóricos.  

Em seguida, na tentativa de entender o objeto de análise (e intervenção) 

dos estudos pós-coloniais, foram abordadas as principais questões e 

contribuições teóricas nesse campo de investigação em textos como Post-

Colonial Studies: Key Concepts, de Ashcroft, Griffiths Tiffin (2007), e “Ciencias 

sociales, violencia epistémica y el problema de la ‘invención del otro’”, do 

colombiano Castro-Gómez, entre outros. 

Na sequência, Boaventura de Souza Santos, com o texto “Do pós-

moderno ao pós-colonial. E para além de um e outro” (2004), foi convocado 

para esclarecer o que entende por pós-modernismo celebratório e pós-

colonialismo dominante, e como articula a sua concepção teórica em relação a 

ambos. Por fim, objetivou-se aclarar a categoria analítica de “hibridação”, 

proposta pelo argentino Néstor Garcia Canclini (2001), em Culturas híbridas, e, 

nesse aspecto, o jamaicano Stuart Hall (2003), com o texto “Que ‘negro’ é esse 

na cultura negra?”, apontou os tipos de estratégias mais eficazes quando se 

fala em políticas de representação. 

No segundo capítulo, discutem-se as conexões entre o conhecimento 

histórico e a literatura, as suas dessemelhanças, as problematizações 

suscitadas pelo fato literário, assim como fatores ideológicos condicionantes do 

discurso histórico e do literário. Entre os pensadores aqui selecionados para 

tratar dessas questões, destacam-se: Roger Chartier (2007), com sua reflexão 
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sobre as distinções entre a história, como regime de saber específico, e o 

conhecimento proporcionado pela literatura; Benjamin Abdala Júnior (1989), que 

compreende a informação referencial como imprescindível à literatura de ênfase 

social, sem, com isso, descaracterizar a sua dimensão artística; e Inocência Mata 

(1993), que, com a sua abordagem, ajuda a compreender a importância dos 

atributos extratextuais da literatura produzida em Angola, em função de suas 

especificidades históricas. 

Para melhor entender a recorrência à história e à política na literatura 

angolana, aspectos dessa sociedade no decurso da sua história foram levantados, 

em linhas gerais, a partir das considerações de Solival Menezes (2000), na obra 

Mamma África. Essa abordagem torna-se importante no sentido de esclarecer as 

considerações de Inocência Mata sobre os aspectos ideológicos na literatura de 

Angola que se constroem na relação com o discurso histórico. Isso possibilita, por 

um lado, alcançar a significação da concepção identitária homogeneizante no 

contexto da luta pela independência e, por outro, perceber a tendência a conceder 

legitimidade às diversas identidades étnicas, históricas e sociais na literatura pós-

colonial, suprimidas nas representações anteriores. 

No terceiro capítulo, “O ‘quase’ de João Melo”, analisam-se algumas 

narrativas do escritor luandense com base nos fundamentos teóricos 

problematizados nos capítulos anteriores. Por evidenciar questões a respeito de 

como pode ser entendida a natureza quase pós-moderna do texto do escritor 

angolano, o corpus selecionado para análise constitui-se de três narrativas, dentre 

os dezoito contos que compõem o livro do autor luandense. 

Na seção “A quem de fato e de direito pertence o ovo?”, analisa-se o 

conto “O pato revolucionário e o pato contra-revolucionário”, narrativa que se 

passa nos anos 1960, quando Angola lutava para libertar-se da dominação 

portuguesa. Nessa narrativa, o autor afirma que considerações ideológicas não 

devem fazer parte da literatura pós-moderna, classificação em que 

supostamente a sua narrativa estaria inserida. O que se pretende nessa 

análise é contrapor a assertiva do autor angolano ao que o seu objeto artístico 

revela, para verificar a validade da sua autodesignação pós-moderna. 

Em “E agora, Maria, to be or not to be?”, investiga-se o conto “Maria”, que 

apresenta uma protagonista contraditória, em descompasso com a realidade em 

que se insere, e um narrador sarcástico ao fazer conjecturas identitárias a respeito 
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do nome da personagem principal. Objetiva-se, nessa análise, evidenciar que as 

confusões de Maria e as meditações do narrador sobre questões identitárias, 

nesse conto também pretensamente pós-moderno, conformam mecanismos de 

questionamento sobre essencialismos identitários, sem, entretanto, perder de vista 

uma concepção de angolanidade. 

Na seção subsequente, analisa-se a narrativa “O dia em que o Pato Donald 

comeu pela primeira vez a Margarida” para demonstrar que o artefato artístico do 

autor caluanda (natural de Luanda) situa-se mesmo na fronteira entre o moderno 

e o pós-moderno. Além disso, de modo concomitante, o texto concorre para 

responder à questão sobre o que o artista pode fazer com o que o mercado faz 

dele, pergunta elaborada por Néstor García Canclini em Culturas híbridas. 

Sem a pretensão de resolver a problemática suscitada pelo escritor 

luandense, esta investigação procura contribuir para expandir algumas 

abordagens que o autor parece mencionar apenas en passant a respeito da 

fronteira entre o moderno e o pós-moderno. Dessa forma, o presente trabalho 

espera constituir-se em efetiva colaboração com os estudos sobre substratos 

ideológicos, produção de sentido, identidade cultural, assim como contribuir 

para a divulgação do conhecimento acerca das literaturas africanas de língua 

oficial portuguesa, especificamente a prosa do angolano João Melo.  
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1  ENTRE O MODERNO E O PÓS-MODERNO 
 

 

1.1 O pós-modernismo 

 

A partir da evidência de que o pós-modernismo traz em si o próprio termo 

do qual se separa (o modernismo), indiciando, assim, a sua natureza relacional, 

torna-se imperativo entender as características atribuídas à modernidade com o 

objetivo de contextualizar a emergência e a constituição das alterações 

paradigmáticas que caracterizam o pós-moderno tanto na produção artística 

quanto na teórica. Conforme a análise do britânico David Harvey (1992), em      

A condição pós-moderna, a modernidade tem sido caracterizada por uma tensão 

entre o transitório, o fugidio e o contingente, de um lado, e o eterno e o imutável, 

de outro, e o modernismo, como movimento estético, tem oscilado entre esses 

dois extremos, sendo considerado, portanto, um movimento de sentidos 

conflitantes. Os processos de ruptura e fragmentações constituintes da 

modernidade dificultam a tarefa de atribuir-lhe algum sentido coerente. Harvey 

examina os diferentes modos pelos quais esse problema foi enfrentado. Como 

observa o teórico britânico, de acordo com o modo de entender e intervir na 

realidade do pensamento iluminista, se o mundo fosse apreendido e 

representado de maneira correta, então também poderia ser controlado e 

organizado de modo racional, logo, haveria apenas um modo de representação. 

Essa ideia, porém, começou a ser contestada a partir de 1848, quando 

“escritores como Baudelaire e Flaubert e pintores como Manet começaram 

explorar a possibilidade de diferentes modalidades representacionais” (HARVEY, 

1992, p. 36). Contestação que se expandiu a partir de 1890, na Europa e nos 

Estados Unidos, cujo auge se deu pouco antes da Primeira Guerra Mundial. 

Textos de autores como Proust, Joyce, de Man, Pound, publicados entre 1910 e 

1915, são marcos dessa época (HARVEY, 1992, p.36).  

Entre os elementos que levaram o mundo da representação e do 

conhecimento a passar por essa transformação fundamental, Harvey destaca a 

descrença na inelutabilidade do progresso e o desconforto com a rigidez do 

pensamento iluminista. Acrescem-se a isso, as revoluções de 1848 e a 

publicação do manifesto do partido comunista, o “movimento socialista 

contestava cada vez mais a unidade da razão iluminista e inseriu uma 
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dimensão de classe no modernismo. Seria a burguesia ou o movimento dos 

trabalhadores que daria forma e dirigiria o projeto modernista?” (HARVEY, 

1992, p. 37). Questão que demanda uma resposta complexa, pois a 

mobilização de um movimento de vanguarda artística por um partido político de 

vanguarda, embora ocorresse, segundo Harvey, nem sempre era simples 

porque o cânon modernista da arte individualista e intensamente áurica (no 

sentido de que, para produzir um objeto cultural original, o artista tinha de 

assumir uma aura de criatividade e dedicação de arte pela arte) tornava 

inconsistente uma relação com a arte propagandística e diretamente política 

ligada a um movimento revolucionário. Entretanto, ainda que não houvesse um 

comprometimento político explícito, a produção cultural causava efeitos 

políticos, pois “os artistas se relacionam com eventos e questões que os 

cercam, e constroem maneiras de ver e de representar que têm significados 

sociais” (HARVEY, 1992, p. 37). Além disso, necessidades eróticas, 

psicológicas e irracionais, identificadas por Freud e articuladas à questão, 

impossibilitavam a representação do mundo numa linguagem simples.  

Portanto, “o modernismo assumiu um perspectivismo e um relativismo 

múltiplos como sua epistemologia, para revelar o que ainda considerava a 

verdadeira natureza de uma realidade subjacente unificada, mas complexa” 

(HARVEY, 1992, p. 37-38). Contudo, a experiência traumática da Grande Guerra 

(1914-1918) gerou a descrença na perfectibilidade do homem e a perda da fé 

nas crenças iluministas unificadas, o que favoreceu uma reconsideração daquilo 

que poderia constituir as qualidades essenciais e eternas da modernidade, “a 

busca de um mito apropriado à modernidade tornou-se crucial” (HARVEY, 1992, 

p. 38), e a emergência do perspectivismo possibilitava dar à ação social a 

contribuição de alguma visão estética. Contudo, a busca do mito tornou-se 

confusa e perigosa, na avaliação de Harvey. Uma fração do modernismo, que se 

pode identificar na arquitetura da Bauhaus, dedicou-se a impor uma nova ordem 

racional - entendida como eficiência tecnológica e produção via máquina - com o 

objetivo de alcançar metas como a emancipação humana e a emancipação do 

proletariado, através de projetos habitacionais que concebiam casas e cidades 

como “máquinas de viver”. A esse respeito, Harvey comenta que: 
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Uma visão tão limitada das qualidades essenciais do modernismo 
estava bastante propensa à perversão e ao abuso. [...] O problema do 
modernismo ‘heróico’ foi, para resumir, o fato de que, uma vez 
abandonado o mito da máquina, qualquer mito podia alojar-se na 
posição central da ‘verdade eterna’ pressuposta no projeto 
modernista (HARVEY, 1992, p. 39).  
 
 

O professor alemão de Literatura Comparada Andreas Huyssen (1992), 

no ensaio “Mapeando o pós-moderno”, entende que, ao contrário das 

promessas de vida nova que tentavam representar, os projetos habitacionais 

modernistas acabaram se tornando “símbolos de alienação e desumanização” 

(HUYSSEN, 1992, p. 28), por sua dependência velada “para com a metáfora 

maquínica e o paradigma da produção, bem como o fato de o movimento ter 

tomado a fábrica como modelo básico para todos os edifícios” (HUYSSEN, 

1992, p. 29). Segundo David Harvey (1992), os futuristas, que acolheram a 

“destruição criativa”2, também apreciaram o militarismo violento de tal modo 

que Mussolini tornou-se o seu herói. Arquitetos e engenheiros de Hitler 

incorporaram técnicas da Bauhaus para fins nacionalistas, assim como as 

utilizaram na construção dos campos de concentração. A arte politicamente 

engajada também tomou parte do movimento modernista: o “surrealismo, o 

construtivismo e o realismo socialista procuravam mitologizar o proletariado de 

suas maneiras respectivas” (HARVEY, 1992, p. 40). Entretanto, os arranjos 

eram volúveis. Conforme Harvey (1992, p. 41), após a manifestação das 

doutrinas do realismo socialista em oposição ao “modernismo burguês e ao 

nacionalismo fascista ‘decadentes’”, houve um retorno à arte e à cultura 

nacionalistas por parte de muitos partidos comunistas “como um meio de aliar 

as forças proletárias às forças oscilantes de classe média numa frente única 

contra o fascismo”. Houve também resistência de muitos artistas de vanguarda 

que tentaram evitar o engajamento político-social explícito, buscando 

“afirmações mitológicas mais universais”, como, por exemplo, T.S. Eliot (com 

                                                             
2
 David Harvey (1992, p. 25) considera Nietzsche um dos críticos da modernidade, para quem o 

“mundo moderno não era senão uma energia vital, a vontade de viver e de poder, nadando num 
mar de desordem, anarquia, destruição, alienação individual e desespero. [...] todo o conjunto de 
imagens iluministas sobre a civilização, a razão, os direitos universais e a moralidade de nada 
valia”. Sobre a “destruição criativa” nietzschiana, Bradbury e McFarley (apud HARVEY, 1992, p. 25-
26) comentam que a essência imutável da humanidade consistiria em: “ser a um só e mesmo 
tempo ‘destrutivamente criativo’ (isto é, formar o mundo temporal da individualização e do vir-a-ser, 
um processo destruidor da unidade) e ‘criativamente destrutivo (isto é, devorar o universo da 
individualização, um processo que envolve a reação da unidade)”. 
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sua fusão de imagens e linguagens advindas de todos os cantos da terra, em 

The Waste Land) e Picasso (com sua arte primitiva). 

Harvey (1992, p. 43) assinala que a dificuldade de absorção e 

representação da realidade de modo realista após os traumas da Segunda 

Guerra Mundial (dificuldade que antes já fora sentida depois da Grande 

Guerra) foi refletida conscientemente pela ascensão do expressionismo 

abstrato, sendo assimilado pelo “establishment político e cultural como arma 

ideológica na Guerra Fria”. O modernismo internacional (o surrealismo, o 

construtivismo e o realismo socialista, que nos anos 1930 haviam manifestado 

tendências socialistas) foi confundido nos Estados Unidos como a cultura 

entendida em termos amplos e abstratos. Isto é, a arte despolitizada, 

devidamente alienada, “expressiva na fragmentação violenta e da destruição 

criativa”, foi usada como “exemplo do compromisso norte-americano com a 

liberdade de expressão, como o individualismo exacerbado e com a liberdade 

de criação” com o objetivo de forjar uma “nova estética viável”, distinta do 

modernismo europeu, “a partir de matérias-primas distintamente americanas”.  

O esboço da história do modernismo assim delineado ajuda a 

compreender o surgimento, nos anos 1960, de movimentos antagônicos às 

características opressivas da racionalidade técnico-burocrática e contra o poder 

institucionalizado. Movimentos contraculturais e antimodernistas (de hábitos 

iconoclastas e de crítica da vida cotidiana) buscavam “os domínios da auto-

realização individualizada por meio de uma política distintivamente “neo-

esquerdista” da incorporação de gestos antiautoritários” (HARVEY, 1992, p. 44).  

Conforme Andreas Huyssen, o livro Learning from Las Vegas, de Robert 

Venturi, Scott-Brown e Steven Izenour, nos anos 1960, pode ser considerado 

um dos documentos mais reveladores da ruptura do pós-modernismo com o 

dogma modernista. Seus autores se inspiraram “na ruptura da arte pop com os 

austeros cânones da pintura do alto modernismo e na apropriação acrítica do 

vernáculo comercial da cultura de consumo pela arte pop” (HUYSSEN, 1992, p. 

30), cuja retórica se baseia na glorificação dos painéis luminosos e do mau 

gosto da cultura dos cassinos, proposta que Huyssen considera absurda, mas 

reconhece o vigor empregado para reabrir questões - como ornamento e 

metáfora na arquitetura, figuração e realismo na pintura, história e 
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representação no cinema, corpo na música e no teatro - “que o evangelho 

modernista dos anos 40 e 50 havia posto de lado” (HUYSSEN, 1992, p. 30). 

Durante os anos 1960, a verdade e os valores humanos que a arte e a 

literatura modernas tinham a pretensão de expressar pareciam esgotados: a 

força constitutiva da sua imaginação ou era percebida como ilusão, ou sentida 

“como um atalho para a liberação definitiva do instinto e da consciência” 

(HUYSSEN, 1992, p. 32). Huyssen não está se referindo ao modernismo como 

tal, mas “a uma certa imagem austera do ‘alto modernismo’ como a lançada 

pelos New Critics e por outros guardiães da cultura modernista” (HUYSSEN, 

1992, p. 32). A revolta pós-modernista se deu contra uma determinada versão 

do modernismo3, nas suas palavras, “alto modernismo” - que nos anos 1950 

havia sido “incorporada pelo consenso liberal-conservador e transformada em 

arma de propaganda no arsenal cultural e político da guerra fria anticomunista” 

(p. 34), convertido em arte institucional, em cânon, tanto na academia quanto 

no museu e nas redes de galerias dos Estados Unidos. Daí afirma que: 

a visão global que trata os anos 60 como parte de um movimento 
moderno que se estende de Manet e Baudelaire, senão do 
romantismo, à atualidade não é capaz de dar conta do caráter 
especificamente norte-americano do pós-modernismo. Afinal, o termo 
acumulou suas enfáticas conotações nos Estados Unidos e não na 
Europa. Sustento mesmo que ele não poderia ter sido inventado na 
Europa naquela época (HUYSSEN, 1992, p. 34). 
 
 

Na Alemanha Ocidental, havia uma procura por tradições culturais 

dentro da própria modernidade, pois os seus modernos (Gottfried Benn, Franz 

Kafka, Thomas Mann, Martin Heidegger, Karl Jaspers, por exemplo) haviam 

sido abolidos durante o Terceiro Reich. É analisando esse contexto que 

Huyssen (1992, p. 34-35) argumenta que a luta dos anos 1960 por tradições 

                                                             
3 Huyssen (1992, p. 45) assinala as pressões políticas e as contingências históricas que 
moldaram algumas análises do modernismo: “a era de Hitler, Stalin [a ameaça de um controle 
totalitário de toda a cultura] e da guerra fria [o que ele denomina de grande divisão] produziu 
explicações e análises específicas do modernismo [críticos da cultura conservadores como 
Ortega y Gasset argumentaram que a alta cultura precisava ser protegida da ‘revolta das 
massas’, e críticos de esquerda como Theodor Adorno insistiam em dizer que a genuína arte 
resiste à sua incorporação à indústria cultural capitalista] cujas categorias estéticas não podem 
ser totalmente separadas daquela época. É nesse sentido que a lógica do modernismo 
defendida por estes críticos tornou-se um beco sem saída estético, na medida em que tem sido 
levada à condição de referência incontornável para a produção artística e a avaliação crítica 
posteriores. Contra tal dogma o pós-moderno tem aberto novos caminhos e novas visões”. 
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culturais alternativas democráticas e socialistas não poderiam ter sido 

construídas como pós-modernas na Alemanha.  

O pesquisador alemão aponta quatro tendências do pós-modernismo 

norte-americano que sugerem uma continuidade em relação à tradição 

internacional do moderno, mas que também o caracterizam como um 

movimento sui generis. Primeiro, assim como os movimentos anteriores 

europeus de vanguarda dos anos 1920 foram caracterizados por “uma forte 

imaginação [com] sentido de futuro e de novas fronteiras, de ruptura e de 

descontinuidade, de crise de e de conflito de gerações” (p. 36), também o foi o 

movimento norte-americano. Em segundo lugar, a fase inicial do pós-

modernismo americano implicou uma ofensiva à arte institucional, semelhante 

à meta da vanguarda europeia histórica (Dadá, o surrealismo inicial, a 

vanguarda soviética pós-revolucionária) que não apenas intentava mudar os 

modos de representação artística e literária, mas também atacar e transformar 

a arte institucional burguesa e sua ideologia de autonomia (noção de obra de 

arte autônoma e o estatuto especializado da estética). E foi esse radicalismo 

“que se tornou uma fonte de energia e inspiração para os pós-modernistas 

norte-americanos dos anos 60” (p. 38). A terceira tendência em comum diz 

respeito ao otimismo tecnológico partilhado por muitos defensores do pós-

modernismo dos anos 1960 (nesse caso, de maneira acrítica tanto por 

conservadores quanto por liberais e esquerdistas) e por segmentos da 

vanguarda da década de 1920. A experiência, igualmente acrítica, de desafiar 

os cânones da grande arte modernista através da valorização da cultura 

popular constituiu, na análise do professor alemão, a quarta característica 

comum ao pós-modernismo dos anos 1960 e à vanguarda dos anos 1920. 

Huyssen entende que, mesmo sendo a situação política norte-americana 

nos anos 1960 completamente distinta do cenário político de Berlim ou de 

Moscou no início dos anos 1920 (em que houve uma aliança entre 

vanguardismo e vanguarda política, ainda que tênue e efêmera), o pós-

modernismo americano inicial teve algumas características de um autêntico 

movimento de vanguarda. De uma perspectiva europeia, no entanto, o 

vanguardismo artístico como iconoclastia, como tentativa de forjar uma outra 

vida, pode-se dizer, estava exaurido, portanto parecia mais o epílogo da 

vanguarda histórica. Por isso, Huyssen acredita que o pós-modernismo norte-
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americano da década de 1960 tenha sido: “uma vanguarda norte-americana e 

o epílogo do vanguardismo internacional” (HUYSSEN, 1992, p. 40-41). 

O cenário cultural emergente nos anos 1970 parece mais amorfo e 

disperso, sendo, por isso, mais difícil de delinear. Huyssen assinala que a 

dimensão nova à crítica do pós-modernismo consistiu em recuperar tradições 

enterradas e mutiladas, enfatizar formas de subjetividade baseadas em gênero 

ou raça e recusar a se fixar em padrões canonizados. Foi uma produção de 

mulheres e artistas de minorias que se deu nas artes plásticas, na literatura, no 

cinema e na crítica. Os neoconservadores (que estavam em ascensão) 

perceberam a emergência sociologicamente significativa de várias formas de 

“alteridade” na esfera cultural como “ameaça para a estabilidade e pureza das 

normas e tradições” (HUYSSEN, 1992, p. 47), mas a esquerda julgava que os 

neoconservadores e o pós-modernismo eram compatíveis ou mesmo idênticos. 

Andreas Huyssen aprofunda a questão, assinalando as reflexões de 

Jürge Habermas - quem pela primeira vez analisou a relação entre pós-

modernismo e neoconservadorismo de forma teórica e historicamente complexa 

- no contexto alemão. Na década de 1970 foram produzidas grandes desilusões 

políticas diante das esperanças utópicas e das promessas pragmáticas de 

1968/1969. Contra o crescente cinismo como “falsa consciência esclarecida”, 

Habermas tentava “proteger o potencial emancipador da razão esclarecida, que 

para ele é o sine qua non da democracia política”, sobretudo contra os que 

entendem a razão como dominação, acreditando que, ao abandoná-la, libertam-

se da dominação (HUYSSEN, 1992, p. 50-51). Interpretação também partilhada 

por David Harvey (1992, p. 56), quando afirma que foi “precisamente esse tipo 

de relativismo e derrotismo que Habermas [procurava] combater em sua defesa 

do projeto do Iluminismo” (HARVEY, 1992, p. 56). 

Habermas observou como a arte e a literatura alemãs haviam abandonado 

os compromissos políticos dos anos 1960 na Alemanha, e interpretou essa virada 

cultural à luz da mudança de tendência política, levantando problemas como “em 

que medida [configura-se] o pós-modernismo [como revoltas] contra a razão e o 

Iluminismo, e em que ponto tais revoltas tornam-se reacionárias?” (HUYSSEN, 

1992, p. 52-53). As questões levantadas por Habermas, segundo Huyssen, não 

levantaram tantas controvérsias quanto as suas respostas provocaram. Michel 

Foucault e Jacques Derrida teriam sido chamados de novos conservadores, o que 
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suscitou reações de segmentos pós-estruturalistas que, invertendo a acusação, 

chamaram o próprio Habermas de conservador. A questão é instrutiva porque 

coloca em evidência duas visões diversas da modernidade: 

Modernidade para os franceses é principalmente – ainda que não 
exclusivamente – uma questão estética ligada às energias 
liberadas pela destruição proposital da linguagem e de outras 
formas de representação. Para Habermas, por outro lado, a 
modernidade retoma as melhores tradições do Iluminismo, que ele 
tenta resgatar. [...] Parece que, no discurso da teoria francesa, o 
Iluminismo é simplesmente identificado com uma história de terror 
e encarceramentos [...] Penso que Habermas está certo ao rejeitar 
essa visão como limitada e politicamente perigosa. [...] Ao mesmo 
tempo a investida de Habermas contra a visão francesa pós-
nietzschiana da modernité, qualificando-a simplesmente de 
antimoderna ou pós-moderna, implica uma noção demasiado 
limitada da modernidade, pelo menos em relação à modernidade 
estética (HUYSSEN, 1992, p. 52-54). 
 
 

Do lado americano, neoconservadores como Daniel Bell e Hilton Kramer, 

na realidade, consideram o pós-modernismo perigoso. Kramer, por exemplo, 

“rejeita o pós-moderno e faz um apelo nostálgico à restauração de padrões 

modernistas de qualidade” (HUYSSEN, 1992, p. 55). A apropriação norte-

americana do pós-estruturalismo francês gerou a hostilidade dos 

neoconservadores nos Estados Unidos não por causa da qualidade ou a falta 

dela, mas por causa de questões políticas indesejáveis: “a desconstrução, a 

crítica feminista e a crítica marxista são postas no mesmo saco como 

alienígenas indesejáveis” (HUYSSEN, 1992, p. 57). Logo, como se pode notar, 

na avaliação de Huyssen, o pós-modernismo não é apenas uma questão de 

estilo, mas de política e cultura em sentido amplo. Perspectiva semelhante é 

partilhada por Fredric Jameson (1993), no texto “O pós-modernismo e a 

sociedade de consumo”, quando afirma que a consistência do pós-

modernismo, como conceito, está em correlacionar a esfera cultural e “aquilo 

que muitas vezes se chama, eufemisticamente, de modernização, sociedade 

pós-industrial ou de consumo, sociedade da mídia ou dos espetáculos, ou 

capitalismo multinacional” (JAMESON, 1993, p. 27).  

Em Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio, Fredric 

Jameson (1997) defende o argumento de que o pós-modernismo configura-se 

como a dimensão cultural do capitalismo no terceiro estágio do seu 

desenvolvimento (os dois estágios anteriores foram, respectivamente, o 
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mercado mundial como horizonte das economias nacionais, segundo Marx; e o 

estágio do monopólio ou imperialismo clássico, na perspectiva de Lênin). 

Fazendo uma leitura do livro O capitalismo tardio, de Ernest Mandel, Jameson 

(1997) explica que as precondições tecnológicas basilares do terceiro estágio4 

do modo de produção capitalista estavam dadas no final da Segunda Guerra 

Mundial, que teve como efeito a reorganização das relações internacionais, o 

aceleramento da descolonização e o assentamento dos alicerces para a 

emergência de um novo sistema econômico mundial. Entretanto, em termos de 

mudanças culturais, os pré-requisitos se localizam nas grandes transformações 

sociais e psicológicas dos anos 1960, apesar da variedade de experimentos 

modernistas que mais tarde foram entendidos como predecessores de tais 

transformações. Assim, segundo Jameson (1997, p. 23), por um lado, já nos 

anos 1950, iniciou-se a preparação econômica do capitalismo tardio, quando “a 

falta de bens de consumo e de peças de reposição da época da guerra tinha 

sido solucionada e novos produtos e novas tecnologias (inclusive, é claro, a da 

mídia) puderam ser introduzidos”. Por outro lado,  

                                                             
4
 Jameson (2001), em “Cultura e capital financeiro”, acrescenta à análise de Mandel a 

descoberta de Giovanni Arrighi, em O longo século XX, sobre o modo como, em cada estágio 
do desenvolvimento capitalista, três outros momentos se replicam e se reproduzem. No 
primeiro momento, “o dinheiro é transformado em capital, que agora gera dinheiro suplementar, 
em uma dialética expansiva de acumulação [...] tem sempre algo a ver com o comércio [...] No 
segundo momento clássico, então, o dinheiro se transforma em capital, e é investido em 
agricultura e manufatura: é territorializado, e transforma a sua área associada em centro de 
produção. [Nesse estágio,] ‘os lucros ainda são altos, mas a condição de sua manutenção é 
que eles não devem ser investidos em mais expansão’. [...] Nesse ponto, começa o terceiro 
estágio [...] A especulação, a retirada de lucros da indústria doméstica, a busca cada vez mais 
febril, não tanto de novos mercados (estes também estão saturados) mas de novos tipos de 
lucros auferíveis nas próprias transações financeiras – estes são os modos com que o 
capitalismo agora reage e compensa o encerramento de seu período produtivo. [...] Ocorre 
então que em qualquer região de produção específica, como demonstra Arrighi, chega o 
momento em que a lógica do capitalismo, confrontando-se com a saturação dos mercados 
locais ou mesmo estrangeiros, determina o abandono deste tipo específico de produção, 
juntamente com suas fábricas e força de trabalho treinada, e os abandona à ruína enquanto 
fogem em direção a empreendimentos mais lucrativos. [...] essa nova lógica do capitalismo [...] 
pode ser observada em operação na produção cultural contemporânea, no que se passou a 
chamar pós-modernidade. [...] o capital financeiro instaura: um jogo de entidades monetárias 
que não precisa nem de produção (como o capital precisa) nem de consumo (como necessita o 
dinheiro); que, de forma suprema, pode viver, como o ciberespaço, de seu próprio metabolismo 
interno e circular sem nenhuma referência a um tipo anterior de conteúdo. As imagens-
fragmento narrativizadas de uma linguagem pós-moderna se comportam do mesmo modo: 
sugerindo um novo domínio ou dimensão cultural que é independente do antigo mundo real, 
não porque, como no período moderno (ou até no romântico) a cultura se retirou daquele 
mundo real e se refugiou no espaço autônomo da arte, mas antes porque o mundo real já está 
impregnado e colonizado pelo cultural, de tal forma que não há nenhum espaço externo a partir 
do qual se pode ver o que lhe falta. Nunca falta nada para os estereótipos, e nem para o fluxo 
total dos circuitos de especulação financeira” (JAMESON, 2001, p. 149-172). 
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o habitus psíquico de uma nova era exige uma quebra radical, 
fortalecida por uma ruptura de gerações, que se dá propriamente nos 
anos 60 (lembrando que o desenvolvimento econômico não pára em 
função disso e continua em seu próprio nível, de acordo com a sua 
própria lógica) (JAMESON, 1997, p. 23). 
 
 

Jameson (1997, p. 24) entende que “o grande choque da crise de 1973 

(a crise do petróleo, o fim do padrão-ouro internacional, o fim, para todos os 

efeitos, das ‘guerras de libertação nacional’ e o começo do fim do comunismo 

tradicional)” contribuiu para que a infra-estrutura (o sistema econômico) e as 

superestruturas (a esfera cultural), de alguma maneira, se “cristalizassem”. Os 

termos cultural e econômico, na formulação de Jameson (1997, p. 25), “se 

fundem desse modo um no outro e significam a mesma coisa, eclipsando a 

distinção entre base e superestrutura”, sugerindo que “a base, no terceiro 

estágio do capitalismo, gera sua superestrutura através de um novo tipo de 

dinâmica” e isso conduz ao tratamento dos “fenômenos culturais no mínimo em 

termos de business, se não nos termos da economia política”. Na percepção do 

crítico literário norte-americano, entre os sintomas e as manifestações do pós-

modernismo, deve figurar também o pós-estruturalismo. Sobre essa tendência 

teórica, Andreas Huyssen afirma que é antes de tudo um discurso sobre o 

modernismo e que, para localizar o pós-moderno no pós-estruturalismo, é 

necessário verificar como as “várias formas do pós-estruturalismo têm 

apontado para novas problemáticas no modernismo e têm reinscrito este último 

nas formações discursivas da nossa própria época” (HUYSSEN, 1992, p. 60).  

Huyssen também entende que a ideia da constituição do sujeito na e 

pela linguagem e de que fora do texto não há nada tem favorecido uma 

tendência esteticista e linguística que se baseia numa ideia antiga de 

textualidade, uma nova arte pela arte, que é supostamente a única possível 

após o fracasso de todo e qualquer compromisso: 

Pode-se perguntar se a autolimitação, teoricamente sustentada, aos 
domínios da linguagem e da textualidade [faz] o modernismo pós-
estruturalista parecer a atrofia de um esteticismo anterior [o esteticismo 
da virada do século que esperava estabelecer o domínio da beleza em 
relação às vulgaridades da vida cotidiana burguesa e hostil à política 
oficial] e não sua transformação inovadora [porque] numa era da 
estetização da mercadoria, o próprio esteticismo é questionável como 
estratégia de oposição ou como estratégia de hibernação (HUYSSEN, 
1992, p. 64). 
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Para Huyssen (1992), as formulações pós-estruturalistas sobre autoria e 

subjetividade apenas renovam proposições conhecidas desde o modernismo. 

Michel Foucault (2006, p. 287), em “O que é um autor?”, sugere: “trata-se, em 

suma, de retirar do sujeito (ou do seu substituto) seu papel de fundamento 

originário, e de analisá-lo como uma função variável e complexa do discurso”. 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Foucault, Roland Barthes (1998, p. 

66), no texto “A morte do autor”, observa que “a imagem da literatura que 

podemos encontrar na cultura corrente é tiranicamente centrada no autor, na sua 

pessoa, na sua história, nos seus gostos, nas suas paixões” e acrescenta que a 

ideologia burguesa e capitalista são responsáveis pela centralidade atribuída ao 

autor. Sobre as considerações de Foucault e Barthes, Huyssen comenta: 

A rejeição da validade de questões como ‘quem escreve?’ ou ‘quem 
fala?’ [...] meramente duplica, no nível da estética e da teoria, o que o 
capitalismo como um sistema de relações de troca produz 
tendencialmente na vida cotidiana: a negação da subjetividade no 
próprio processo de sua construção. O pós-estruturalismo ataca, 
assim, a aparência da cultura capitalista [...] mas não atinge sua 
essência; como o modernismo, ele está também mais em sincronia 
do que em oposição aos processos reais de modernização 
(HUYSSEN, 1992, p. 69). 
 
 

Por um lado, Huyssen (1992, p. 68) pondera que o pós-estruturalismo, ao 

negar inteiramente o sujeito, pode mesmo afastar “a possibilidade de se fazer 

frente à sua ideologia (como masculino, branco, e de classe média) com a 

produção de noções alternativas de sujeito e de subjetividade”. Por outro lado, 

na avaliação de Jameson (1997), o desaparecimento do sujeito individual, 

conforme assinalado pela perspectiva pós-estruturalista, ocasiona ainda a 

inviabilidade de um estilo pessoal – em oposição à estética modernista que 

estaria ligada à concepção de “um eu e de uma identidade privada únicos” 

(JAMESON, 1993, p. 29). Assim, na produção cultural do pós-modernismo, 

conforme ressalta Jameson (1997, p. 52), não há a representação do passado 

histórico como reconstrução de uma história passada que antes era um 

presente, mas sim a representação das “nossas ideias e estereótipos sobre o 

passado”, ou seja, a produção cultural “tem que traçar nossas imagens mentais 

do passado nas paredes que a confinam [...] através de nossas imagens pop dos 

simulacros daquela história que continua sempre fora de nosso alcance”, pois, 
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se, de fato, o sujeito perdeu sua capacidade de estender de forma 
ativa suas protensões e retensões em um complexo temporal e 
organizar seu passado e seu futuro como uma experiência coerente, 
fica bastante difícil perceber como a produção cultural de tal sujeito 
poderia resultar em outra coisa que não ‘um amontoado de 
fragmentos’ e em uma prática da heterogeneidade a esmo do 
fragmentário, do aleatório (JAMESON, 1997, p. 52). 
 
 

O crítico literário norte-americano sugere que o esmaecimento do 

sentido de história no pós-moderno é uma função da universalização do 

capitalismo no seu terceiro estágio, uma vez “que muitas das ilhas de diferença 

socioeconômicas sobreviventes até hoje têm sido destruídas (através da sua 

colonização ou da absorção da forma mercantil)” (JAMESON, 2006, p. 79), de 

modo que, nesse momento, vive-se “num presente perpétuo e numa perpétua 

mudança que oblitera o tipo de tradições que todas as formações sociais 

anteriores, de um modo ou de outro, tiveram que preservar” (JAMESON, 1993, 

p. 43). Entretanto, o modo de produção capitalista “engloba em si mesmo uma 

variedade de impulsos contrários e novas tendências, quer de formas 

‘residuais’, quer de ‘emergenciais’, que ele precisa tentar administrar ou 

controlar”, logo “o capitalismo também produz diferenças ou diferenciações 

como uma função de sua própria lógica interna” (JAMESON, 2006, p. 80). 

David Harvey comenta que há quem, de um lado, entenda que os 

movimentos contraculturais dos anos 1960 fomentaram uma atmosfera de 

necessidades e desejos reprimidos cuja produção cultural consistiu em atender 

em forma de mercadoria. De outro, há aqueles que consideram que uma nova 

estética de oposição (e de suas sensibilidades individuais criadoras) às formas 

tradicionais da alta cultura foi consequência do desejo que o capitalismo se viu 

forçado a produzir para manter seus mercados. De qualquer modo, a evolução 

cultural que se afirmou como hegemônica, a partir dos anos 1970, “não ocorreu 

num vazio social, econômico ou político”, como ressalta David Harvey (1992, p. 

65). Para Andreas Huyssen, (1992, p. 79), entre os fenômenos constitutivos da 

cultura pós-moderna, há “uma crescente consciência de que outras culturas, 

não-européias, não ocidentais, devem ser abordadas por meios que não os da 

conquista e da dominação”. O teórico alemão cogita ainda que, desse cenário 

político, social e cultural, deverá emergir um pós-modernismo de resistência. O 

autor de “Mapeando o pós-modernismo” afirma também que a dicotomia entre 

política e estética bem como a tendência esteticista no pós-estruturalismo 
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devem ser abolidas. Ao que parece, ao falar de abordagem de culturas não 

ocidentais, por vias distintas da dominação, e em abolição da dicotomia entre 

política e estética, Huyssen aponta para questões tratadas pelos estudos pós-

coloniais, para os quais este trabalho se volta a seguir. 

 

1.2 O pós-colonialismo 

 

O termo “pós-colonialismo” tem sido objeto de disputa interpretativa e 

disciplinar desde a sua institucionalização a partir da década de 1980. Luciana 

Ballestrin (2013), no artigo “América Latina e o giro decolonial”, comenta que 

não se pode dizer que seja linear, disciplinado e articulado, mas, em essência, 

o argumento pós-colonial tem sido comprometido com a superação das 

relações de colonização e colonialidade. Conforme a pesquisadora brasileira, o 

termo pode ser pensado basicamente como referência a duas concepções. A 

primeira se refere ao “tempo histórico posterior aos chamados processos de 

descolonização [independência, libertação e emancipação das sociedades 

exploradas pelo imperialismo e neocolonialismo] do chamado ‘terceiro mundo’, 

a partir da metade do século XX” (BALLESTRIN, 2013, p. 90). Entretanto, 

nesse aspecto, a pesquisadora são-tomense Inocência Mata, no livro de sua 

autoria, Ficção e história na literatura angolana (1993), esclarece que:  

o pós-colonial não tem necessariamente a ver com a linearidade do 
tempo cronológico, embora dele decorra [pois a questão não é 
simplesmente de posteridade temporal, tem haver com uma 
sequência lógica e histórica], denuncia a sua marca de dependência 
e um compromisso contraditório com o empreendimento que o 
precedeu [o colonial] e possibilitou e que, para combater, tem de 
digerir (MATA, 1993, p. 36-37). 
 
 

A segunda acepção do termo diz respeito “a um conjunto de 

contribuições teóricas oriundas dos estudos literários e culturais” 

(BALLESTRIN, 2013, p. 90), a partir dos anos 1980 nas universidades da 

Inglaterra e dos Estados Unidos. Nesse sentido, um dos maiores expoentes foi 

o crítico literário Edward Said (de origem palestina), professor das 

Universidades de Harvard e Columbia, que, no livro Orientalismo (1978), 

utilizando a noção de discurso (e as relações entre saber e poder na 

modernidade) de Michel Foucault, tenta desconstruir o discurso colonial (a 
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construção de um saber) produzido pelo Ocidente sobre o Oriente, para 

legitimar a autoridade (um poder) daquele sobre este.  

Segundo Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Hellen Tiffin (2007), em Post-

Colonial Studies: Key Concepts, atualmente o emprego do termo inclui uma 

ampla variedade de questões: 

o estudo e a análise das conquistas territoriais europeias, as várias 
instituições do colonialismo europeu, as operações discursivas do 
império, as nuances da construção do sujeito no discurso colonial e 
as resistências desses sujeitos, e, mais importante talvez, as 
diferentes respostas a tais incursões e às suas heranças coloniais 
contemporâneas nas nações e comunidades pré-e-pós-
independência

5
 (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 169, 

tradução nossa). 
 
 

O sociólogo brasileiro Sérgio Costa (2006), citado por Luciana Ballestrin 

(2013, p. 90) afirma que, em comum às suas diferentes abordagens, o pós-

colonialismo compartilha “do ‘caráter discursivo do social’, do ‘descentramento 

das narrativas e dos sujeitos contemporâneos’, do ‘método da desconstrução 

das narrativas dos sujeitos contemporâneos’ e da ‘proposta de uma 

epistemologia crítica às concepções dominantes de modernidade’”. Dessa 

possibilidade de interpretação, de acordo com a observação de Ballestrin 

(2013, p. 90), infere-se uma associação do “pós-colonialismo com as condições 

de emergência oferecidas pelos estudos pós-estruturais, desconstrutivistas e 

pós-modernos”, o que pode ser verificado ao se analisar a influência de 

pensadores considerados pós-estruturalistas como Jacques Derrida, Louis 

Althusser e Jacques Lacan, no trabalho de autores do argumento pós-colonial6, 

como Gayatri Spivak e Homi Bhabha (ambos de origem indiana e inspirados 

por Said), conforme Ashcroft, Griffiths e Tiffin (2007). Essa vertente dos 

estudos pós-coloniais – apesar de romper com a fixação binária de identidades 

                                                             
5 The study and analysis of European territorial conquests, the various institutions of European 
colonialisms, the discursive operations of empire, the subtleties of subject construction in 
colonial discourse and the resistance of those subjects, and, most importantly perhaps, the 
differing responses to such incursions and their contemporary colonial legacies in both pre-and 
post-independence nations and communities (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 169). 
6 Note-se, no entanto, que, antes mesmo da institucionalização do termo “pós-colonialismo”, 
Albert Memmi (tunisiano de origem judaica), Aimé Césaire (martinicano) e Franz Fanon 
(também martinicano, revolucionário do processo de libertação nacional da Argélia) - 
respectivamente com os livros Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador 
(1947), Discurso sobre o colonialismo (1950), e Os condenados da terra (1961) – foram “porta-
vozes que intercederam pelo colonizado quando este não tinha voz”, conforme Ballestrin (2013, 
p. 92), portanto, precursores do argumento pós-colonial. 
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essencializadas7 -, conforme comenta Stuart Hall (2008, p. 96-97), no capítulo 

“Quando foi o pós-colonial?”, do livro Da diáspora: identidades e mediações, 

tem recebido críticas8 que a consideram “um discurso pós-estruturalista e pós-

fundacionista [que] menospreza grosseiramente a ‘estruturação capitalista do 

mundo moderno’”. Nesse sentido, Sandra Almeida (2010, p. 8) afirma que o 

texto crítico e a escrita da autora asiática Gayatri Spivak são mesmo 

“considerados densos, opacos e, por vezes, herméticos”.  

Nesse ponto, torna-se importante ressaltar outra perspectiva dos 

estudos pós-coloniais, os Estudos Subalternos, um movimento epistêmico, 

intelectual e político, iniciado na década de 1970, no sul da Ásia, sob a 

liderança do indiano Ranajit Guha (Ballestrin, 2013), de inspiração marxista, 

sobretudo de Antonio Gramsci. O termo subalterno, conforme Ashcroft, Griffiths 

e Tiffin (2007), foi utilizado por Antonio Gramsci em referência aos grupos 

numa sociedade que são sujeitos à hegemonia da classe dominante, as 

classes subalternas: 

Gramsci reivindicava que a história das classes subalternas era tão 
complexa quanto a das classes dominantes, embora a história dessas 
últimas seja usualmente aceita como a história ‘oficial’. Para ele, a 
história dos grupos sociais subalternos é necessariamente 
fragmentada e episódica, pela razão de que são sempre sujeitos à 
atividade dos grupos dominantes, mesmo quando se rebelam. 
Claramente eles [os subalternos] têm menos acesso aos meios pelos 
quais podem controlar suas próprias representações e menos acesso 
às instituições culturais e sociais. Apenas a vitória ‘permanente’ (isto 
é, o ajuste de classe revolucionário) pode romper com o padrão de 
subordinação, e mesmo assim isso não acontece imediatamente

9
 

(ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 199, tradução nossa). 

                                                             
7
 Segundo Maria Luisa Femenías (2005, 158), “el análisis postcolonial del atravesamiento del 

sujeto por variables como el sexo, la etnia, la classe, la religión, la opción sexual u otras, 
inevitablemente socava las fronteras identitarias reguladas por la narrativas dominantes”. 
8 Terry Eagleton, na resenha “The Gaudi Supermarket” (1999), faz uma das mais significativas 
críticas em relação à obra A CRITIQUE OF POSTCOLONIAL REASON: Towards a History of 
the Vanishing Present (1999), de Spivak, conforme Maria Luisa Femenías (2005, p. 166): “em 
su reseña Terry Eagleton acusa a Spivak de haber escrito um libro teoricamente obscurantista, 
y narcisista. Asimismo la tacha de solipsista, políticamente desorientada y, en caso de que 
tales apelativos hubieran sido insuficientes, cómplice del imperialismo estadounidense. Según 
Eagleton, la obra de Spivak es ejemplo de la conexión entre el oscurantismo y el imperialismo 
estadounidense, aunque – modificando su tesis originaria – finalmente resuelve el tema del 
oscurantismo del libro como una cuestión de estilo”. 
9 Gramsci claimed that the history of the subaltern classes was just as complex as the history of 
the dominant classes, although the history of the latter is usually that which is accepted as 
‘official’ history. For him, the history of subaltern social groups is necessarily fragmented and 
episodic, since they are always subject to the activity of ruling groups, even when they rebel. 
Clearly they have less access to the means by which they may control their own representation, 
and less access to cultural and social institutions. Only ‘permanent’ victory (that is, a 



28 
 

De acordo com o sociólogo Ramon Grosfoguel (2008 apud BALLESTRIN, 

2013, p. 92), o principal objetivo do grupo de intelectuais asiáticos era “analisar 

criticamente não só a historiografia colonial da Índia feita por ocidentais 

europeus, mas também a historiografia nacionalista indiana”, pois, para o grupo, 

o elitismo – tanto colonial quanto burguês, havia dominado a historiografia do 

nacionalismo indiano. A historiografia questionada pelo grupo “sugeria que o 

desenvolvimento de uma consciência nacionalista era uma conquista 

exclusivamente da elite, tanto dos administradores coloniais, política ou cultural, 

quanto das personalidades indianas, instituições ou ideias”10 (ASHCROFT; 

GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p 199, tradução nossa). Da história “oficial” da Índia, 

portanto, o conhecimento produzido pelos diversos grupos subalternos teria sido 

menosprezado. E a reivindicação dos pensadores dos Estudos Subalternos, de 

clara inspiração gramsciana, era restituir aos dominados a voz que a 

historiografia tradicional lhes havia silenciado. Além disso, a ideia de 

subalternidade, utilizada pelos pensadores asiáticos, trazia em si (não obstante a 

diversidade de grupos subalternos), em âmbito cultural e político, a noção de 

resistência à dominação da elite, numa distinção mais genérica entre os 

dominados e os grupos dominantes (ou entre subalternos e elite).  

No texto “Pode o subalterno falar?” (1985), Spivak, fazendo uma crítica 

interna aos estudos subalternos (a teórica indiana, que, a despeito da sua 

influência pós-estruturalista, também fazia parte do grupo, pois também foi 

inspirada pelo marxismo), questiona a reivindicação de Gramsci à autonomia 

dos grupos subalternos, por sua premissa essencialista (ASHCROFT; 

GRIFFTHS; TIFFIN, 2007), por ser “monolítica e indiferenciada”, conforme 

Sandra Almeida (2010, p. 11). Para Spivak, o sujeito subalterno “é 

irredutivelmente heterogêneo” (ALMEIDA, 2010, p. 11), portanto, híbrido. Com 

relação aos intelectuais que pretendem falar em nome daqueles que não 

podem ser ouvidos (os subalternos), a pesquisadora indiana aponta, segundo 

Almeida (2010, p. 12), “para o perigo de se constituir o outro e o subalterno 

apenas como objetos de conhecimento por parte de intelectuais que almejam 

                                                                                                                                                                                   
revolutionary class adjustment) can break that pattern of subordination, and even that does not 
occur immediately (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 199). 
10

 Suggested that the development of a nationalist consciousness was an exclusively élite 
achievement either of colonial administrators, policy or culture, or of élite Indian personalities, 
institutions or ideas (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 199). 
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meramente falar pelo outro”. A própria Spivak, conforme ela mesma reconhece, 

seria cúmplice desse processo, mas entende também que “a tarefa do 

intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos quais o sujeito 

subalterno possa falar” (ALMEIDA, 2010, p. 14), e, por consequência, possa 

também ser ouvido, questão que será retomada mais adiante na argumentação 

de Boaventura de Souza Santos.  

Torna-se pertinente também levar em conta as considerações do filósofo 

colombiano Santiago Castro-Gómez por suas  reflexões a respeito da “invenção 

do outro”, do “projeto da modernidade” e da “colonialidade do poder”. Castro-

Gómez é membro do Grupo Modernidade/Colonialidade (cuja origem remonta 

ao Grupo Latino-Americano dos Estudos Subalternos, inspirado pelo Grupo 

Sul-Asiático dos Estudos Subalternos, anteriormente mencionado), formado por 

intelectuais latino-americanos, no final dos anos 1990, cujo objetivo consiste 

em radicalizar o argumento pós-colonial (BALLESTRIN, 2013). Castro-Gómez 

(2000), no texto “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la 

‘invención del otro’” 11, reconhece que a filosofia pós-moderna e os estudos 

culturais, apesar das suas diferenças, estimularam uma forte crítica aos 

problemas da ocidentalização que “se devem ao caráter dualista que assumem 

as relações internas de poder” (p. 145). Argumenta que o dispositivo de poder 

que construía o “outro” de acordo com uma lógica binária que reprimia as 

diferenças está implicado no anunciado “fim da modernidade”. Entretanto, o 

filósofo colombiano defende que esse cenário não conduz à debilitação da 

estrutura mundial em que o dispositivo funcionava. Sua argumentação consiste 

em “interrogar o significado do que Habermas chamou de ‘projeto da 

modernidade’” e mostrar que o chamado “’fim da modernidade’ [deve ser 

entendido] como uma nova configuração das relações mundiais de poder” (p. 

146) que já não se baseiam na repressão, mas na produção de diferenças. 

Por “projeto da modernidade”, Castro-Gómez entende, de modo geral, 

que seja uma tentativa de sujeitar a vida ao controle do homem sob a 

orientação do conhecimento. Com relação ao termo “projeto”, explica que se 

refere, sobretudo, ao Estado, a partir do qual os mecanismos de controle são 

                                                             
11

 Esse texto, como se pode inferir, está em espanhol. Todas as citações traduzidas para o 
português referentes a ele, encontradas neste trabalho, estão disponibilizadas em 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/pt/CastroGomez.rtf, sem referência ao tradutor. 
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distribuídos e coordenados para garantir “a organização racional da vida 

humana” (p. 147). Para a realização desse projeto, as ciências sociais 

constituíram-se em elemento fundamental, pois o conhecimento por elas 

produzido definiu uma série de normas que legitimou a questão do Estado de 

ligar todos os cidadãos ao processo de produção por meio da submissão do 

seu tempo e do seu corpo. Castro-Gómez chama de “invenção do outro” esta 

tentativa de criar padrões de subjetividades coordenadas pelo Estado: 

Ao falar de ‘invenção’ não nos referimos somente ao modo como um 
certo grupo de pessoas se representa mentalmente a outras, mas nos 
referimos aos dispositivos de saber/poder [ciências sociais/Estado] 
que servem de ponto de partida para a construção dessas 
representações (CASTRO-GÓMEZ, 2000, p. 148, grifos do autor). 
 
 

As teorias pós-coloniais, segundo o teórico colombiano, evidenciaram 

que o impacto da experiência colonial na formação das relações modernas de 

poder deve ser levado em conta em quaisquer narrativas da modernidade, 

caso contrário, além de incompletas, também seriam ideológicas. O “sistema-

mundo moderno/colonial” (Walter Mignolo) em que se dá o surgimento dos 

Estados modernos é o que possibilita ao Estado operar como uma máquina de 

produzir “outredades” (Castro-Gómez, 2000). O filósofo colombiano elege o 

conceito de “colonialidade do poder", do sociólogo peruano Aníbal Quijano, 

para explicar o dispositivo de poder que gera o sistema-mundo moderno/social 

e que é reproduzido no interior dos estados nacionais: 

Na opinião de Quijano, a espoliação colonial é legitimada por um 
imaginário que estabelece diferenças incomensuráveis entre 
colonizador e colonizado. As noções de ‘raça’ e de ‘cultura’ operam 
como um dispositivo taxonômico que gera identidades opostas. O 
colonizado aparece assim como o ‘outro da razão’, o que justifica o 
exercício de um poder disciplinar por parte do colonizador. [...] Ambas 
as identidades se encontram em relação de exterioridade e se 
excluem mutualmente. [...] Uma política ‘justa’ será aquela que, 
mediante a implementação de mecanismos jurídicos e disciplinares, 
tente civilizar o colonizado através de sua completa ocidentalização 
(CASTRO-GÓMEZ, 2000, p. 153, grifos do autor). 
 
 

O conceito de “colonialidade do poder” ajuda a entender que há uma 

configuração mais ampla de caráter mundial em que os dispositivos de poder 

do Estado moderno se incluem, como a relação colonial entre centros e 

periferias por causa da expansão europeia. Isso permite a Castro-Gómez 
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fundamentar a sua afirmação anterior sobre a modernidade ser um “projeto”, no 

sentido de que os dispositivos disciplinares se associam juridicamente a uma 

dupla governamentabilidade: “para dentro”, desempenhada pelos estados 

nacionais por meio de políticas de subjetivação, com o objetivo de criar 

identidades homogêneas; e “para fora”, exercida pelas potências hegemônicas 

para “assegurar o fluxo de matérias-primas em direção ao centro” (p. 153). Assim, 

“a produção da alteridade para dentro e a produção da alteridade para fora 

formavam parte de um mesmo dispositivo de poder. A colonialidade do poder e 

colonialidade do saber se localizam numa mesma matriz genética” (p. 154). 

Após esclarecer o que entende por projeto da modernidade, Castro-

Gómez passa então a explicar que o “final” desse projeto se dá no momento 

em que ocorre uma mudança qualitativa nas relações de poder, a globalização. 

Momento sui generis, porque - embora o projeto da modernidade sempre 

tendesse à mundialização - nesse momento, com a globalização, o Estado 

nacional perde a sua capacidade de organizar a vida material dos sujeitos:  

enquanto a modernidade desancora as relações sociais de seus 
contextos tradicionais e os reancora em âmbitos pós-tradicionais de 
ação coordenados pelo Estado, a globalização desancora as relações 
sociais de seus contextos nacionais e os reancora em âmbitos pós-
modernos que já não são coordenados por nenhuma instância em 
particular (CASTRO-GÓMEZ, 2010, p. 155, grifos do autor). 
 
 

Disso resulta o que o investigador colombiano chama de poder libidinal da 

pós-modernidade, de caráter nebuloso, muitas vezes imperceptível (e por isso 

bastante eficaz), que estimula e produz diferenças, ao invés de reprimi-las como 

na modernidade. Assim, por um lado, os indivíduos podem construir sua 

subjetividade sem entrar em conflito com o sistema, porque o poder libidinal 

intenciona moldar a totalidade da psicologia dos indivíduos (CASTRO-GÓMEZ, 

2000, p. 156). Por outro, as ciências sociais e humanidades acabam por se ajustar 

às exigências do capital global. Castro-Gómez exemplifica a afirmação precedente 

com o caso de Lyotard, quando afirma que este diagnosticou adequadamente a 

crise das metanarrativas da humanidade, mas, ao afirmar também a coexistência 

de diferentes “jogos de linguagem”, com suas próprias regras que já não 

necessitam ser legitimadas por um “tribunal superior da razão”, inviabiliza e 

mascara o sistema-mundo que produz as diferenças, porque “a morte dos 

metarrelatos de legitimação do sistema-mundo não equivale à morte do sistema-
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mundo, equivale à transformação das relações de poder no interior do sistema-

mundo” (CASTRO-GÓMEZ, 2000, p. 157, grifo do autor). 

Com os chamados estudos culturais, apesar de Castro-Gómez (2000, p. 

157) os considerar “um dos paradigmas mais inovadores das humanidades em 

fins do século XX”, teria acontecido algo similar ao que aconteceu a Lyotard, 

porque diagnosticam o “intercâmbio mass-midiático entre o culto e popular, 

nessa negociação dos bens simbólicos”, como uma explosão libertadora das 

diferenças, o que gera a suspeita de que teriam “hipotecado seu potencial 

crítico à mercantilização fetichizante dos bens simbólicos”, por consequência, 

“o sistema-mundo permanece como esse grande objeto ausente que nos 

oferecem os estudos culturais” (p. 158). 

Castro-Gómez conclui a sua argumentação dizendo que afirmar a 

totalidade atualmente parece um tabu, pois o uso de categorias como “classe”, 

“periferia” ou “sistema-mundo” (utilizadas para compreender uma variedade de 

questões como gênero, etnia ou raça, por exemplo) pode ser considerado 

“essencialista” ou ainda entrar na categoria dos metarrelatos (p. 158). Essas 

acusações, em muitos casos, segundo o pensador colombiano, são 

procedentes, mas, conforme pensa, talvez existam alternativas para aprender a 

nomear a totalidade evitando as armadilhas do essencialismo e do 

universalismo, tarefa que já foi iniciada, entre outros pensadores, por 

Boaventura de Souza Santos, cujo argumento será abordado em seguida. 

 

1.3 Borrando as fronteiras 

 
 

No texto “Do pós-moderno ao pós-colonial. E para além de um e outro” 

(2004), Boaventura de Souza Santos esclarece que, na década de 1980, 

chegava à conclusão de que o paradigma epistemológico até então em vigor - 

o positivismo12 e suas várias vertentes - da ciência em geral dava sinais de 

                                                             
12 Por positivismo, Boaventura de Souza Santos entende: “a distinção entre sujeito e objecto e 
entre natureza e sociedade ou cultura; redução da complexidade do mundo a leis simples 
susceptíveis de formulação matemática; uma concepção da realidade dominada pelo 
mecanicismo determinista e da verdade como representação transparente da realidade; uma 
separação absoluta entre conhecimento científico – considerado o único válido e rigoroso – e 
outras formas de conhecimentos como o senso comum ou estudos humanísticos; 
privilegiamento da causalidade funcional, hostil à investigação das “causas últimas”, 
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exaustão. Por isso, vislumbrava paradigmas emergentes que se assentassem 

“numa racionalidade mais ampla, na superação da dicotomia 

natureza/sociedade, na complexidade da relação sujeito/objeto, na concepção 

construtivista da verdade” (SANTOS, 2004, p.2), o que chamou de ciência pós-

moderna, proposta que se desenvolveu e se consolidou nos anos seguintes. 

No início da década de 1990, o cientista social lusitano reformulou o seu 

conceito de pós-moderno e pós-modernidade, pensando não apenas num 

paradigma epistemológico, mas também social e político, objetivando a 

transformação social para além do capitalismo. Entretanto, já naquele momento 

o teórico português advertia que o termo pós-moderno era inadequado porque 

definia o novo paradigma pela negativa e pressupunha uma sequência 

temporal que, segundo ele, estava longe de acontecer. Além disso, no conceito 

dominante (mas não homogêneo) de pós-modernidade que circulava tanto na 

Europa como nos Estados Unidos (onde a modernidade atingira maior 

realização) havia a recusa total da modernidade (ocidental), dos seus modos 

de racionalidade, “os seus valores e as grandes narrativas que os transformava 

em faróis de transformação social emancipadora” (SANTOS, 2004, p.4).  

Percebe-se que o pensamento pós-moderno assim concebido inclui em 

si a ideia de pensamento crítico inaugurado pela própria modernidade, de 

modo que a crítica da modernidade “redundava paradoxalmente na celebração 

da sociedade que ela tinha conformado” (SANTOS, 2004, p. 4). Ou seja, se o 

positivismo pressupõe que o conhecimento científico tem total dominação 

sobre as outras formas de conhecimento (por exemplo, o metafísico e o 

religioso, recusando-os), o pensamento pós-moderno, ao rejeitar a 

racionalidade da modernidade, obedece à mesma lógica desta. Boaventura 

Souza Santos sintetiza algumas características das concepções pós-modernas, 

que ele chama de pós-modernismo hegemônico ou celebratório: 

crítica do universalismo e das grandes narrativas sobre a 
unilinearidade da história traduzidas em conceitos como progresso, 
desenvolvimento e modernização que funcionam como totalidades 
hierárquicas; renúncia a projectos coletivos de transformação social, 
sendo a emancipação social considerada um mito sem consistência; 
celebração, por vezes, melancólica do fim da utopia, do cepticismo na 
política e da paródia na estética; concepção da crítica como 

                                                                                                                                                                                   
consideradas metafísicas, e centrada na manipulação e transformação da realidade estudada 
pela ciência” (SANTOS, 2004, p. 1-2). 
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desconstrução; relativismo ou sincretismo cultural; ênfase na 
fragmentação, nas margens ou na periferia, na heterogeneidade e na 
pluralidade (das diferenças, dos agentes, das subjectividades); 
epistemologia construtivista, não fundacionalista e anti-essencialista 
(SANTOS, 2004, p. 9). 
 
 

Algumas das características do pós-modernismo celebratório, como a 

crítica ao universalismo e ao historicismo, são partilhadas pelo cientista social 

português na sua concepção de pós-modernismo de oposição. O 

universalismo, em traços gerais, diz respeito à crença de que há valores 

universais que devem ser partilhados pela humanidade porque não dependem 

das culturas constituintes das sociedades. A monocultura do tempo linear, 

denominação que Boaventura de Souza Santos dá ao historicismo, entende 

que a realidade deva ser analisada e avaliada conforme um desenvolvimento 

histórico que seria unívoco e unilinear. Assim, duas realidades sociais distintas, 

ocorrendo simultaneamente, não seriam consideradas necessariamente 

contemporâneas. Por exemplo, se numa sociedade (como a industrial) que 

tenha atingido um determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas, 

existirem formas de produção que não tenham alcançado o mesmo estágio, 

estas devem ser consideradas anacrônicas ou atrasadas. Entretanto, a crítica 

do universalismo e do historicismo encontradas na concepção pós-modernista 

dominante não são suficientes para suprimir o seu caráter etnocêntrico 

ocidental, porque, entre outros fatores, “a celebração da fragmentação, da 

pluralidade e da proliferação das periferias oculta a relação desigual, central no 

capitalismo moderno, entre o Norte e o Sul” (SANTOS, 2004, p.11).  

As referências ao Norte e ao Sul obviamente não são geográficas. O 

Norte a que se refere o teórico português diz respeito às formas de dominação 

imperial, colonial e patriarcal. As elites políticas, culturais e sociais de diversos 

países, a norte ou a sul, podem compartilhar dos mesmos parâmetros de 

dominação. Já o Sul constitui-se como metáfora do sofrimento humano 

causado pela modernidade capitalista. As relações de subordinação do Sul ao 

Norte (ausentes tanto no pensamento pós-moderno como no pós-estruturalista 

dominantes) são centrais na formulação do pós-modernismo de oposição do 

sociólogo português. Tais relações remetem de imediato à violência matricial 

(não incluída na auto-representação que a modernidade ocidental faz de si 

própria) imposta aos povos colonizados, o colonialismo. Boaventura de Souza 
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Santos, através da metáfora do Sul em que coloca as relações entre Norte/Sul 

como centrais à reinvenção da emancipação social, pretende distinguir-se do 

pensamento pós-moderno e pós-estruturalista, “nomeadamente Foucault, por 

não tematizar a subordinação imperial do Sul ao Norte, como se o Norte – nós 

– fosse apenas ‘nós’ e não ‘nós e eles’” (p. 17). 

Tanto as teorias políticas liberais quanto o marxismo, envoltos pelo 

historicismo, apontavam o desenvolvimento europeu como a via a ser seguida 

pelo mundo. Por isso, “o colonialismo foi concebido como missão civilizadora 

dentro do marco historicista ocidental” (SANTOS, 2004, p. 7), não como 

violência. Porque, como entende Boaventura de Souza Santos (2007), na 

modernidade ocidental há dois modelos de conhecimento: o “conhecimento de 

regulação” (CR) e o “conhecimento de emancipação” (CE). Ambos partem da 

ignorância ao saber. A ignorância no CR é viver em um caos, e saber é por 

ordem nas coisas, na realidade, na sociedade. O outro tipo de conhecimento, o 

CE, entende o colonialismo como ignorância - a incapacidade de reconhecer o 

outro como igual - cuja autonomia solidária seria o conhecimento. Contudo, o 

CR dominou por inteiro quando a modernidade ocidental passou a coincidir 

com o capitalismo, recodificando o CE em seus próprios termos. Por exemplo, 

a solidariedade entre as classes, que seria conhecimento no CE, era entendida 

como perigosa, sendo então considerada uma forma de caos que se precisaria 

controlar. Logo, passou a ser ignorância no CR. E o colonialismo, que era 

ignorância no CE, passou a ser um mecanismo para manter a ordem, logo, 

tornou-se conhecimento no CR (SANTOS, 2007). 

Partindo dessa percepção de conhecimento, o sociólogo lusitano propõe 

uma crítica radical à modernidade ocidental, que consistiria na reinvenção da 

emancipação social, mas surgem alguns problemas. Para se pensar essa 

crítica, dispõem-se apenas dos termos criados pela própria racionalidade 

ocidental (Norte) - “direitos humanos, secularismo, cidadania, Estado, 

sociedade civil, esfera pública, igualdade perante a lei, o indivíduo, a distinção 

entre o público e o privado, democracia, justiça social, racionalidade científica, 

soberania popular” (SANTOS, 2004, p. 35) -, por isso, diz que a “cultura e 

especificamente a cultura política ocidental é hoje tão indispensável quanto 

inadequada para compreender e transformar o mundo” (SANTOS, 2004, p. 7). 

Desse problema, decorre o seguinte, parafraseando o sociólogo português: 
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podem aqueles que só participaram da modernidade pela violência, exclusão e 

discriminação ser sujeitos dessa crítica? A questão aqui se refere à 

exterioridade das vítimas da modernidade ocidental - questão central ao 

pensamento pós-colonial, e também vislumbrada no seu pós-modernismo de 

oposição - que Boaventura de Souza Santos tenta responder com quatro 

argumentos: um metateórico, um teórico, um sociológico e o argumento 

relacionado à própria proposta.  

No plano metateórico, o pesquisador português argumenta que, numa 

relação dialética entre dois termos, um não pode ser concebido sem o outro. 

Do mesmo modo, na relação entre opressores e oprimidos, estes só podem 

existir na medida em que estão em relação de subordinação com aqueles. 

Assim, a exterioridade do oprimido só pode ser pensada a partir da relação de 

dominação. Dito de outro modo, “numa relação dialética, a exterioridade do 

contrário [neste caso, da vítima] é gerada no interior da relação” (SANTOS, 

2004, p. 20). O argumento teórico diz respeito à tensão dialética, inerente à 

modernidade, entre o que ele chamou anteriormente de regulação e 

emancipação, ou seja, a tensão entre experiências e expectativas, ou entre o 

que o mundo é e o que poderia ser (as potencialidades embutidas na própria 

modernidade, mas que não são realizadas). Segundo Boaventura de Souza 

Santos, é isso que caracteriza a modernidade ocidental e é também o que 

justifica que tenha sido concebida de maneiras tão diferentes. E, por isso, “é 

difícil conceber uma alteridade ou exterioridade absoluta à modernidade 

ocidental” (SANTOS, 2004, p. 20). O argumento sociológico, que envolve os 

dois primeiros, se estrutura assim: é difícil conceber o que é exterior à 

modernidade ocidental, por causa da sua imposição há mais de quinhentos 

anos. E, se a resistência que se faz a ela lhe é exterior, está numa lógica 

relação de trânsito entre o exterior e o interior, o que leva à sua proposta de um 

pós-moderno de oposição ser feito a partir das margens, em que se daria “a 

reconstrução da emancipação social a partir do Sul e em aprendizagem com o 

Sul” (SANTOS, 2004, p. 20), mas apenas “na medida em que concebe este 

como resistência à dominação do Norte e se busca nele o que não foi 

totalmente desfigurado ou destruído por essa dominação” (SANTOS, 2004, 

p.18), logo, o seu argumento está mais em consonância com o pós-colonial do 

que o com o pós-moderno.  
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O cientista social português entende a globalização como uma zona de 

confrontação entre projetos hegemônicos (Norte) e projetos contra-

hegemônicos (Sul). Sua concepção pós-moderna de oposição concebe a 

superação da modernidade ocidental a partir de uma perspectiva pós-colonial e 

pós-imperial, como um trabalho “em busca de elementos ou tradições 

suprimidas ou marginalizadas, representações particularmente incompletas 

porque menos colonizadas” (SANTOS, 2004, p.19). No entanto, Boaventura de 

Souza Santos questiona algumas versões dominantes do pós-colonialismo que 

privilegiam a colonialidade como fator explicativo das relações sociais, 

argumentando que, no passado, houve colonialismo como relação política, sem 

capitalismo. No entendimento do autor português, entretanto, a partir do século 

XV, capitalismo e colonialismo não podem ser pensados fora de uma relação 

de interdependência, apesar de não se confundirem: 

o capitalismo pode desenvolver-se sem o colonialismo, enquanto 
relação política [...] mas não o pode fazer sem o colonialismo 
enquanto relação social, aquilo que, no segmento de Anibal Quijano, 
podemos designar por colonialidade do poder e do saber [...] mesmo 
nas sociedades coloniais e ex-coloniais, o colonialismo e o 
capitalismo são partes integrantes da mesma constelação de 
poderes, sendo, portanto, inadequado ‘privilegiar’ um deles na 
explicação das práticas de discriminação (SANTOS, 2004, p. 24-27).  
 
 

Além disso, o pensador português considera que, mesmo que haja lutas 

vitoriosas contra a hegemonia cultural da modernidade ocidental, estas devem 

ser consideradas ilusórias se não causarem desconforto ao capitalismo global. 

O viés culturalista13 assumido pelas versões dominantes do pós-colonialismo, 

apesar de contribuir com investigações importantes, se ficar restrito à cultura, 

corre o risco de “ocultar ou esquecer a materialidade das relações sociais e 

políticas que tornam possível, quando não exigem, a reprodução desses 

discursos, ideologias e práticas simbólicas” (SANTOS, 2004, p. 25). Além 

disso, a presença de tradições eurocêntricas (desconstrução e pós-

estruturalismo), conforme o teórico português, contribui para um determinado 

enfraquecimento político nos estudos pós-coloniais. 

                                                             
13

 Por viés culturalista dos estudos pós-coloniais, Boaventura compreende as “análises críticas 
de discursos literários e outros, de mentalidades e subjectividades sociais, ideologias e práticas 
simbólicas que pressupõem a hierarquia colonial e a impossibilidade de o colonizado se 
expressar em seus próprios termos, as quais se reproduzem mesmo depois de o vínculo 
político colonial ter terminado” (SANTOS, 2004, p.25). 
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Boaventura de Souza Santos (2004, p. 32-37) pondera que os desafios 

da globalização contra-hegemônica “obrigam a ir mais além do pós-moderno e 

do pós-colonial na compreensão transformadora do mundo”. Para tanto, 

assinala os seguintes desafios: primeiro, “ao contrário do pós-moderno 

celebratório”, defende “que a emancipação social continue a ser uma exigência 

ética e política”; “o desafio da reinvenção da emancipação social” é uma tarefa 

difícil porque “reside na criação de um consenso sobre a desnecessidade ou 

impossibilidade de uma teoria geral”, e “em substituição da teoria geral da 

emancipação social” propõe “ um procedimento de tradução entre os 

diferentes projectos parciais da emancipação social”; o segundo desafio diz 

respeito aos elementos da filosofia política eurocêntrica que considera 

inadequados, mas indispensáveis para reinventar a emancipação social; “o 

terceiro desafio consiste em saber como maximizar a interculturalidade sem 

subscrever o relativismo cultural e epistemológico”, pois “se tudo vale e vale 

igualmente como conhecimento, todos os projectos de transformação social 

são igualmente válidos ou, o que é o mesmo, são igualmente inválidos”; o 

quarto desafio se concentra no historicismo, que concebe a realidade social 

como determinada historicamente num processo de desenvolvimento 

concebido como unívoco e unidirecional. Para Boaventura de Souza Santos 

(2004, p. 39), “o historicismo torna impossível pensar que os países menos 

desenvolvidos sejam mais desenvolvidos que os desenvolvidos em algumas 

características específicas”.  

Portanto, a crítica do historicismo torna impossível uma metanarrativa de 

emancipação social (o socialismo, por exemplo), mas a ideia torna possível a 

formulação de múltiplas metanarrativas de emancipação social, pois, segundo 

o teórico português, “não há emancipação, há emancipações e o que as 

define como tal não é uma lógica histórica, são antes critérios éticos e 

políticos” (SANTOS, 2004, p. 39). A proposta de Boaventura Souza inclui 

também, ao invés do sincretismo acrítico, a hibridação, desde que as relações 

de poder nela implicadas sejam investigadas. Assim, o próximo conceito a ser 

analisado será o de hibridação. 
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1.4 A hibridação 

 
As proposições teóricas do argentino Nestor García Canclini (2001), em 

Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade, também serão 

importantes na medida em que, nesses tempos de disseminação pós-moderna, 

o estudo das bases culturais heterogêneas e híbridas podem ajudar a entender 

os modos e as transações pelos quais as crescentes formas de concentração e 

acumulação de poder, e de centralização transnacional da cultura atuam 

(CANCLINI, 2001, p. 30). Nesse sentido, o conceito de hibridação - como termo 

de tradução entre vocábulos para designar misturas particulares como 

mestiçagem, sincretismo e crioulização, entre outros - parece útil, por exemplo, 

para sair dos discursos biologísticos e essencialistas da identidade, da 

autenticidade e da pureza cultural.  

García Canclini entende que o conceito de “mestiçagem” é insuficiente 

para explicar as formas mais modernas de interculturalidade, porque, apesar 

de traços fenotípicos (características biológicas) continuarem a pesar na 

construção da subordinação para discriminar, “nas ciências sociais e no 

pensamento político democrático, a mestiçagem situa-se atualmente na 

dimensão cultural das combinações identitárias”. A combinação de práticas 

religiosas tradicionais parece ser adequada ao termo “sincretismo”, mas, se for 

entendido em sentido amplo, como adesão simultânea a várias crenças, não 

apenas religiosas, segundo o autor de Culturas híbridas, o termo passa a ser 

inapropriado. Com relação ao termo crioulização - que se refere a misturas 

interculturais em situações em que, a partir de uma língua básica, são criadas 

variações dessa língua e de outros idiomas em alguns contextos específicos, e 

que apresenta tensões, por exemplo, entre o popular e o culto – o autor sugere 

que, por causa dos fluxos crescentes entre centro e periferia, o conceito deva 

se estender ao âmbito transnacional, examinando-se as assimetrias entre os 

mercados, os Estados e os níveis educacionais, que acarretam desigualdade 

de poder, prestígio e recursos materiais.  

O pesquisador argentino, respondendo à pergunta: “para onde conduz a 

hibridação e se serve para reformular a pesquisa intercultural e o projeto de 

políticas culturais transnacionais e transétnicas, talvez globais”, afirma que os 

estudos sobre hibridação devem ir além da descrição das misturas 
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interculturais. Os estudos das misturas devem dar-lhes poder explicativo, isto é, 

situá-las em relações estruturais de causalidade. Para tanto, torna-se 

necessário inserir a hibridação numa rede de conceitos (em oposição aos 

fundamentalismos identitários) como contradição, mestiçagem, sincretismo, 

transculturação e crioulização, relacionando-a “às ambivalências da 

industrialização e da massificação globalizada dos processos simbólicos e 

conflitos de poder que suscitam” (CANCLINI, 2001, p. XXV). Canclini defende-

se da objeção à sua formulação de hibridação acerca do peso das contradições 

e do que não se deixa hibridar, afirmando que a sua concepção de hibridação 

deve ser entendia como processo ao qual “é possível ter acesso e que se pode 

abandonar, do qual poderemos ser excluídos ou ao qual nos podem 

subordinar” (CANCLINI, 2001, p. XXV). Logo, diz respeito também às 

assimetrias do poder e do prestígio. 

Canclini (2001, p. XXIX) acrescenta que o termo hibridação aparece 

como mais amoldável “para nomear não só as combinações de elementos 

étnicos e religiosos, mas também a de produtos das tecnologias avançadas e 

processos sociais modernos ou pós-modernos”. O conceito de hibridação 

assim concebido contribui para identificar e explicar múltiplas alianças 

fecundas, como, por exemplo: as culturas étnicas nacionais com as das 

metrópoles e com as instituições globais.  

O teórico argentino comenta que, nos anos da década de 1980, quando 

escreveu o livro, resistiu a considerar a pós-modernidade (apesar de apreciar 

algumas de suas características) como uma etapa que substituiria a época 

moderna, preferindo entendê-la como “um modo de problematizar as 

articulações que a modernidade estabeleceu com as tradições que tentou 

excluir ou superar” (CANCLINI, 2001, p. XXX). Nesse sentido, a crítica do pós-

modernismo “aos relatos onicompreensivos [as metanarrativas] sobre a história 

pode servir para detectar as pretensões fundamentalistas do tradicionalismo, 

do etnicismo e do nacionalismo, para entender as derivações autoritárias do 

liberalismo e do socialismo” (CANCLINI, 2001, p. 28). 

Já nos anos 1990, segundo o autor de Culturas híbridas, a globalização 

passou a estar no centro das ciências sociais, mas, como aconteceu com a 

pós-modernidade, a problemática global não permite se desinteressar pela 

modernidade. Parafraseando Ulrich Beck, afirma que “a globalização nos 
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coloca ante o desafio de configurar uma ‘segunda modernidade’, mais reflexiva, 

que não imponha sua racionalidade secularizante e, sim, que aceite 

pluralmente tradições diversas” (CANCLINI, 2001, p. XXXI). E reivindica:  

a heterogeneidade e a possibilidade de múltiplas hibridações [como] 
um primeiro movimento político para que o mundo não fique preso sob 
a lógica homogeneizadora com que o capital financeiro tende a 
emparelhar os mercados, a fim de facilitar os lucros [...] e que a 
economia seja redefinida como cenário de disputas políticas e 
diferenças culturais [como] o passo seguinte para que a globalização, 
entendida como processo de abertura de mercados e dos repertórios 
simbólicos nacionais, como intensificação de intercâmbios e 
hibridações, não se empobreça como globalismo, ditadura 
homogeneizadora do mercado mundial (CANCLINI, 2001, p. XXXVIII). 

 
 

O estudioso argentino adverte que a análise dos movimentos recentes 

de globalização não só integram e geram mestiçagens mas também segregam 

e produzem novas desigualdades. Neste ponto, vale ressaltar as relações de 

poder no interior do qual as identidades surgem. Segundo Stuart Hall (2005, p. 

109), as identidades “são mais o produto da marcação da diferença e da 

exclusão do que o signo de uma identidade autêntica, naturalmente 

constituída”. As identidades culturais surgem de uma narrativa do “eu”, que, 

mesmo sendo um processo ficcional, “não diminui a sua eficácia discursiva, 

material ou política, mesmo que a sensação de pertencimento, ou seja, a 

‘suturação à história’ por meio da qual as identidades surgem, esteja, em parte 

no imaginário (assim como no simbólico)” (HALL, 2005, p. 109). Canclini 

acentua que se deve levar em conta os movimentos que resistem a algumas 

formas de hibridação, quando geram insegurança nas culturas e conspiram 

contra sua autoestima etnocêntrica, sendo, por isso, “necessário registrar 

aquilo que, nos entrecruzamentos, permanece diferente” (CANCLINI, 2001, p. 

XXXIII). 

No sentido de esclarecer os mecanismos de funcionamento da 

proliferação da diferença no âmbito do pós-modernismo, Stuart Hall (2003), em 

“Que ‘negro’ é esse na cultura negra?”, argumenta que o “pós-moderno global” 

(termo não apreciado pelo teórico jamaicano) apresenta certas transformações 

estilísticas na “dominante cultural” que representam uma importante mudança 

na esfera da cultura popular, em direção a “práticas populares, práticas 

cotidianas, narrativas locais, descentramento de antigas hierarquias e de 
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grandes narrativas” (HALL, 2003, p. 337). Hall chama a atenção para o fascínio 

ambivalente que o pós-modernismo exibe em relação às diferenças sexuais, 

raciais, culturais e, especialmente, étnicas. Embora as margens permaneçam 

periféricas dentro das culturas, nunca foram “um espaço tão produtivo como o 

são hoje, e isso não é simplesmente uma abertura, dentro dos espaços 

dominantes, à ocupação dos de fora” (HALL, 2003, p. 338). Há também ganhos 

que resultam “de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da 

diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento de novos 

sujeitos no cenário político e cultural” (HALL, 2003, p. 338). Hall não está 

sugerindo, contudo, que se possa apresentar, em oposição à história da 

marginalização dos negros, uma sensação de vitórias alcançadas, porque a 

visibilidade conseguida é segregada e regulada. Não se pode esquecer, na 

dialética cultural, segundo Hall, das características do espaço conferido à 

cultura de massa. E “a cultura popular negra não está isenta dessa dialética, 

que é histórica” (HALL, 2003, p. 340).  

A tradição dominante sempre suspeitou da cultura popular exatamente 

por ser um local de tradições alternativas, que se baseia em experiências e 

aspirações locais de pessoas comuns. Apesar de a distinção entre alto e baixo 

mudar de um momento histórico para outro, ela funciona como mecanismo de 

produção de sentido na cultura europeia e em outras. Mais importante do que 

descrever o que é alto e o que é baixo num determinado momento é 

compreender o ordenamento “das diferentes morais estéticas, das estéticas 

sociais, os ordenamentos da cultura que abrem a cultura para o jogo do poder” 

(HALL, 2003, p. 341). O papel do “popular” na cultura popular, na perspectiva 

de Hall, assenta-se na autenticidade de experiências de comunidades 

populares de onde extraem a força que lhes permite expressar uma vida social 

específica e subalterna,  

que resiste a ser constantemente reformulada enquanto baixa e 
periférica. Entretanto, como a cultura popular tem se tornado 
historicamente a forma dominante da cultura global, ela é, então, 
simultaneamente, a cena, por excelência, de mercantilização das 
indústrias em que a cultura penetra [...] nos circuitos do poder e do 
capital. [...] Ela está enraizada na experiência popular e, ao mesmo 
tempo, disponível para expropriação. [...] Isso é necessário e 
inevitável, e vale também para a cultura negra (HALL, 2003, p. 341). 
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A contestação estratégica da cultura negra, conforme o teórico 

jamaicano, não pode ser simplificada em termos de oposições binárias como, 

por exemplo, alto e baixo, resistência versus incorporação, pois nenhuma luta 

consegue apreender a cultura popular para qualquer das oposições.  

A cultura negra popular, através de “sua expressividade, sua 

musicalidade, sua oralidade, e na sua atenção rica, profunda e variada à fala; 

em suas inflexões para o vernacular e o local” vem possibilitando, de modos 

híbridos e contraditórios, a inserção de discursos diferentes e outras formas de 

representação, “até na cultura popular mainstream” (HALL, 2003, p. 342). Na 

realidade, em termos etnográficos, na cultura negra popular, não há formas 

puras, pois são “sempre o produto de sincronização parcial, de engajamento 

que atravessam fronteiras culturais, de confluência de mais de uma tradição 

cultural, de negociações de posições entre posições dominantes e subalternas” 

(HALL, 2003, p. 343). E esse ponto Hall considera mais subversivo do que se 

pensa, pois os repertórios culturais negros, que se constituem em duas 

direções ao mesmo tempo, configuram o traço de “diferença dentro das formas 

da cultura popular”, que aparece como impuro e ameaçado pela incorporação 

ou exclusão, tendo que passar pelo “teste de autenticidade” que serve como 

referência para se determinar “qual cultura popular negra é a certa, qual é 

nossa e qual não é”, conforme Hall (2003, p. 344, grifo do autor). 

Em termos de estratégia de intervenção na cultura popular majoritária, o 

essencialismo do significado "negro" foi um momento necessário. Entretanto, 

ao se enxergar “a diferença como ‘as tradições deles versus as nossas’ [...] 

mutuamente excludente” (HALL, 2003, p. 344), a compreensão das formas 

híbridas se inviabiliza. Portanto, argumenta Hall, é necessário um movimento 

estratégico que vá além da  

essencialização da diferença dentro das duas posições mútuas ou/ou 
[...] o propósito da luta deve ser, ao contrário, substituir o ‘ou’ pela 
potencialidade e pela possibilidade de um ‘e’ [porque] unidos agora 
pela conjunção ‘e’, contrariamente à oposição de um ao outro, não 
esgotam todas as nossas identidades. Somente algumas delas estão, 
às vezes, envolvidas nessa luta (HALL, 2003, p. 344-345). 
 
 

A diferença, quando essencializada, é desarraigada da sua junção 

histórica, social e política. Quando o significado “negro” é ancorado numa 
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concepção biológica, o racismo que se tenta desconstruir passa a ser 

valorizado pela inversão.  

Embora haja a tendência de se privilegiar as experiências de vida como 

se não fossem balizadas por marcos discursivos, não há como fugir de políticas 

de representação. Por isso, apenas quando se sabe como a representação e a 

imaginação a respeito do “eu” funcionam, torna-se possível criar estratégias de 

intervenção não só discursiva mas também material e política nesse processo. 

A questão vai além de simplesmente saber que a identidade depende de uma 

negociação de diferentes tipos de diferenças, como de gênero, de etnia e de 

classe. Diz respeito também aos antagonismos que não se alinham num único 

eixo de diferenciação. Assim, “não existe garantia quando procuramos uma 

identidade racial essencializada da qual pensamos estar seguros, de que 

sempre terá resultados mutuamente libertadores e progressistas em todas as 

direções” (HALL, 2003, p. 347). Por exemplo, políticas subversivas numa 

determinada esfera podem ser consideradas reacionárias em outra. E isso se 

explica pelo “contínuo deslocamento-cruzado de uma identidade por outra, de 

uma estrutura por outra” (HALL, 2003, p. 347). Contudo, seja como for, há 

sempre uma política pela qual é importante tomar a defesa, embora a 

invocação de uma experiência negra de fundo não garanta que uma política 

nesse sentido seja produzida, uma vez que há uma pluralidade de 

antagonismos que comprometem a unidade da política negra.  

A análise dos processos de hibridação, por um lado, contribui para 

romper com essencialismos identitários, de modo a possibilitar a visibilidade de 

diferenças (sexuais, raciais, culturais, étnicas) antes ocultas em ideologias 

homogeneizadoras. Por outro lado, se a análise não vir acompanhada de uma 

perspectiva crítica a respeito das condições de possibilidade da proliferação da 

diferença, corre-se o risco de se avaliar esse fenômeno sob um ângulo 

meramente celebratório, deixando escapar interesses econômicos e políticos 

não manifestos em relações de poder assimétricas que continuam a produzir 

exclusões e desigualdades. Acredita-se, neste trabalho, que o objeto cultural 

de João Melo evoca tais questões, e que tanto as reflexões teóricas elaboradas 

por Nestor García Canclini quanto as estratégias sugeridas por Stuart Hall 

podem contribuir para elucidá-las. 
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2 A LITERATURA ANGOLANA E A HISTÓRIA 

 

2.1 As relações entre literatura e história 

 

Neste segmento, são discutidos os parentescos que vinculam o saber 

histórico e a literatura, as características que os distanciam, as 

problematizações que o fato literário suscita e que seriam pertinentes ao 

discurso científico em sentido estrito, assim como fatores ideológicos que 

condicionam tanto o discurso da história quanto o literário. Para abordar essas 

questões, são consideradas as reflexões dos pensadores, entre outros: Roger 

Chartier (2007), a respeito das distinções entre o caráter da história, como regime 

de saber específico, e o conhecimento produzido pela literatura; de Benjamin 

Abdala Júnior (1989), para quem a informação referencial, no texto literário, 

sobretudo o de ênfase social, apresenta-se como imprescindível, sem que seja 

descaracterizada a sua natureza artística; e de Inocência Mata (1993), que 

enfatiza a dimensão extratextual da literatura produzida em Angola, em função 

de suas particularidades históricas.  

O historiador francês Roger Chartier (2007), em A história ou a leitura do 

tempo, tece algumas considerações a respeito da distinção entre história e 

ficção. A distinção parece clara se se aceita que o discurso histórico tem a 

pretensão de representar adequadamente a realidade, em contraposição ao 

discurso ficcional que não teria a mesma aspiração, apenas informaria sobre o 

real. Essa diferença coincide com as formulações encontradas na Poética, de 

Aristóteles, para quem a diferença entre o historiador e o poeta seria que o 

primeiro narraria acontecimentos reais, isto é, o discurso da história teria o 

compromisso de corresponder à realidade, enquanto o segundo narraria 

acontecimentos que poderiam ter acontecido, de acordo com a necessidade e 

a verossimilhança. Conforme esse critério, não haveria qualquer impedimento 

se, numa fábula, pudessem ser encontrados elementos verificados no mundo 

real, ao lado, por exemplo, de animais não encontrados na realidade, pois o 

que importaria nesse caso seria a coerência interna da narrativa, sujeita 

apenas à opinião e ao consenso, não submetida a qualquer realismo.  
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Essa clara distinção, contudo, se ofusca, gerando tensão, quando se 

verifica que a forma retórica e narrativa da ficção é também partilhada pela 

história. Chartier diz que, em publicações entre 1971 e 1975, afirmações de 

historiadores como Paul Veyne (para quem a história seria uma narração que 

se organiza numa trama compreensível, mas não uma explicação), Hayden 

White (que identificara as formas estruturais da história com figuras da retórica 

e da poesia clássica, considerando o discurso histórico como uma forma de 

operação para criar ficção) e Michel de Certeau (que afirmara que a pretensão 

do discurso de verdade da história se daria sob a forma de uma narração), 

instalou-se uma crise nos conceitos dominantes na história até então, o que 

obrigou os historiadores “a abandonar a certeza de uma coincidência total entre 

o passado tal como foi e a explicação histórica que o sustenta” (CHARTIER, 

2010, p. 11-12). De modo que apenas pela problematização “dessa 

epistemologia da coincidência e a tomada de consciência sobre a brecha 

existente entre o passado e sua representação [...] permitiram o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre a história” (CHARTIER, 2010, p. 12).  

A questão que se colocava então era a da possibilidade (ou não) de ser 

atribuído à história, como disciplina de saber, um regime de conhecimento 

específico, que se distinguisse do saber produzido pelo mito e pela literatura. 

Posicionando-se nesse debate e contra o que chama de relativismo céptico, o 

historiador italiano Carlo Ginzburg (2002) - no livro Relações de força: história, 

retórica, prova – procurou demonstrar que o “conhecimento (mesmo o histórico) é 

possível” (GINZBURG, 2002, p. 45). Segundo o pesquisador italiano, para os 

cépticos, entre os quais ele situa Roland Barthes e Hayden White,  

a historiografia, assim como a retórica, se propõe unicamente a 
convencer; o seu fim é a eficácia, não a verdade; de forma não 
diversa de um romance, uma obra historiográfica, constrói um mundo 
textual autônomo que não tem nenhuma relação demonstrável com a 
realidade extratextual à qual se refere e textos historiográficos e texto 
de ficção são auto-referenciais tendo em vista que estão unidos por 
uma dimensão retórica (GINZBURG, 2002, p. 48). 
 
 

Ginzburg enfatiza que Aristóteles tratou do núcleo fundamental da 

historiografia com mais amplitude não na Poética, mas na Retórica, em que 

rechaçava tanto os sofistas, que consideravam a retórica apenas como meio 

para convencer, quanto Platão, que a condenara pela mesma razão. Ao 
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contrário de ambos, “Aristóteles identifica, na retórica, um núcleo racional: a 

prova, ou melhor: as provas” (GINZBURG, 2002, p. 49). Assim, na perspectiva 

de Ginzburg, não haveria oposição entre prova e retórica, por consequência, a 

condição de conhecimento verdadeiro da história estaria resguardada. 

Segundo Chartier, a partir da afirmativa de Ginzburg de que o 

conhecimento histórico é possível, houve propostas de refundação das suas 

bases epistemológicas. Uma delas baseava-se num paradigma alternativo, como 

o “indiciário”, assim designado por Ginzburg, em que o conhecimento se daria “na 

colheita e na interpretação dos sinais, e não no processamento estatístico dos 

dados”. Outra possibilidade seria uma conceituação de objetividade “capaz de 

articular a seleção entre as afirmações admissíveis e as que não o são, com a 

legítima pluralidade das interpretações” (CHARTIER, 2007, p. 14). 

O próprio de Michel de Certeau, conforme Chartier, afirma a condição de 

conhecimento da história como disciplina. Para ele, “a história é um discurso 

que produz enunciados ‘científicos’, se se define com esse termo ‘a 

possibilidade de estabelecer um conjunto de regras que permitam ‘controlar’” 

(isto é, a história está inscrita num regime de saber compartilhado), 

“operações” (práticas próprias do historiador), “proporcionais  à produção de 

objetos determinados” (construção do objeto histórico pelo historiador) 

(CHARTIER, 2010, p. 16, grifos do autor). 

Para refutar considerações de historiadores como Paul Veyne, que 

denunciam o caráter subjetivo da história, como os preconceitos e as curiosidades 

do historiador, Chartier fala também da instituição histórica, isto é dos “dos efeitos 

na prática dos historiadores do lugar social onde se exerce sua atividade” 

(CHARTIER, 2010, p. 17). O lugar tem uma dupla função: tornar possível ou 

permitir um tipo de produção (considerada legítima) e proibir outras (entendidas 

como ilegítimas), impondo “à história não apenas objetos próprios, mas também 

modalidades do trabalho intelectual, formas de escritura, técnicas de prova e de 

persuasão” (CHARTIER, 2010, p. 18, grifos do autor). Como exemplo desses 

lugares, o historiador francês cita as cidades “da Grécia ao Renascimento italiano, 

o mosteiro e a glória de Deus, a corte e o serviço do príncipe na era dos 

absolutismos, as redes eruditas e as academias de sábios, as universidades a 

partir do século XIX” (CHARTIER, 2010, p. 17-18). São restrições ou 



48 
 

determinações incorporadas coletivamente e ocultadas no discurso histórico que 

eliminam as condições de sua produção. Assim:  

As determinações que regem a escritura da história remetem mais 
fundamentalmente às práticas estabelecidas pelas ‘instituições 
técnicas da disciplina’, que distribuem, de maneira variável conforme 
a época e o lugar, a hierarquia dos temas, as fontes e as obras 
(CHARTIER, 2010, p. 19-20). 
 
 

Desse modo, pode-se entender, com Sandra Jatahy Pesavento (2004), 

em História & História Cultural, que, apesar de a história, como disciplina, 

partilhar das mesmas técnicas que a ficção, ela é “uma ficção controlada, seja 

pelo método, seja pelas fontes, tal como pelo fato de que lida sempre com o 

acontecido” [...], ou, dito de outro modo, a relação estabelecida entre a história 

e o objeto é o que determina o seu controle. Assim, a história “tem como meta 

atingir uma verdade sobre o acontecido, que se aproxime o mais possível do 

passado” (PESAVENTO, 2004, p. 81-82). 

Ainda sobre a distinção entre Literatura e História, mas destacando 

aspectos literários, Chartier constata que, por um lado, na perspectiva analítica 

do New Historicism, algumas representações do passado, propostas pela 

literatura, são habitadas por uma força particular, ou “energia”, capaz de 

“produzir, moldar e organizar a experiência”, como “o encontro com o passado”, 

mais intensamente “que os escritos dos historiadores” (CHARTIER, 2007, p. 

25). Para exemplificar, afirma que “as histories ou peças históricas de 

Shakespeare”, reunidas sete anos pós a sua morte, em 10 obras no fólio de 

1623, se fossem colocadas em ordem cronológica, contariam “a história da 

Inglaterra desde o rei João até Henrique VIII”, mas os editores colocaram as 

“obras escritas em uma ordem que não era a dos reinados”, transformando-as 

em “uma história dramática e contínua da monarquia inglesa” (CHARTIER, 

2010, p. 25-26, grifos do autor). A história das histories está muito aberta a 

anacronismos, baseia-se “na distorção das realidades históricas narradas pelos 

cronistas” e “propõe uma representação ambígua do passado, habitada pela 

confusão, pela incerteza e pela contradição”. De qualquer modo, “moldaram, 

para seus espectadores e leitores, representações do passado mais vivazes e 

mais efetivas que a história escrita nas crônicas que os dramaturgos utilizam” 

(CHARTIER, 2010, p. 26-27). 
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Além disso, a literatura pode apoderar-se tanto do passado quanto dos 

documentos e das técnicas que manifestam a condição de conhecimento da 

disciplina histórica. Entre os dispositivos que a ficção captura da história, está, 

conforme Chartier, o “efeito de realidade”, definido por Roland Barthes (1972) em 

“O efeito de real”. A partir de uma perspectiva estruturalista, Barthes analisa a 

descrição, encontrada em um dos contos de Flaubert, de uma sala onde “um 

velho piano suportava, sob um barômetro, uma quantidade piramidal de caixas e 

cartões” (BARTHES, 1972, p. 35, grifos do autor). Na sua análise, Barthes afirma 

que é “possível ver na notação do piano um índice do standing burguês de sua 

proprietária”, mas “nenhuma finalidade parece justificar a referência ao barômetro, 

objeto que não é incongruente nem significante e não participa, à primeira vista, 

da ordem do notável” (BARTHES, 1972, p. 36, grifos do autor). Se a menção do 

barômetro parece insignificante no tecido narrativo, Barthes, observando que tudo 

na análise estrutural dos discursos narrativos é significante, afirma que os 

resíduos que não podem ser apreendidos pela análise funcional têm em comum 

“denotar o que se chama correntemente de ‘real concreto’ (gestos miúdos, 

atitudes transitórias, objetos insignificantes, palavras redundantes)” (BARTHES, 

1972, p. 41). Esses resíduos, o “real concreto” (também denominado por Barthes 

de “resistência do real à estrutura”, pois não possuem um significado no tecido 

narrativo) “não dizem nada mais do que isto: somos o real”, ou seja, apontam para 

um referente exterior à estrutura narrativa, produzindo um “efeito de real” 

(BARTHES, 1972, p. 43, grifos do autor). Esse efeito, embora limitado no discurso 

narrativo fictício, na percepção de Barthes - visto que seria “construído por 

definição sobre um modelo que, em grandes linhas, não tem outras restrições que 

não as do inteligível” -, no discurso narrativo histórico “esse mesmo ‘real’ torna-se 

a referência essencial”, uma vez que é “suposto relatar ‘o que realmente se 

passou’ [...] o ‘real concreto’ torna-se a justificação suficiente do dizer” (BARTHES, 

1972, p. 41, grifos do autor). 

De acordo com Chartier (2005, p. 28), esse “‘real concreto’ é o fiador da 

verdade da história” e “deve ser introduzido no próprio discurso para certificá-lo 

como conhecimento autêntico”. Conforme Michel de Certeau (1982) assinalou, em 

A escrita da História, o conhecimento histórico, “pelas ‘citações’, pelas referências, 

pelas notas e por todo o aparelho de remetimentos permanentes a uma linguagem 

primeira [...] se estabelece como saber do outro”, de modo que faz surgir “uma 
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linguagem referencial que aparece como realidade”, sendo possível, portanto, 

“julgá-la a título de um saber”. Assim sendo, “a linguagem citada tem por função 

comprovar o discurso: como referencial, introduz nele um efeito de real” 

(CERTEAU, 1982, p. 100). Desse modo, entende-se como “algumas ficções” se 

apropriam “das técnicas da prova próprias da história, a fim de produzir não 

‘efeitos de realidade’, mas sim, preferencialmente, a ilusão de um discurso 

histórico” (CHARTIER, 2010, p. 28). Para exemplificar, Chartier cita a obra Jusep 

Campalans, publicada por Max Aub, na cidade do México, em 1958: 

O livro põe ao serviço da biografia de um pintor imaginário todas as 
técnicas da certificação moderna do discurso histórico: as fotografias 
que mostram os pais do artista e este em companhia de seu amigo 
Picasso, as reproduções de suas obras [...] os recortes da imprensa 
em que ele é mencionado, as entrevistas que Aub teve com ele e 
alguns de seus contemporâneos [...] A obra aponta para os gêneros e 
as categorias que a crítica de arte privilegia: a explicação da obra 
pela biografia, as noções contraditórias e todavia relacionadas de 
influências e de precursor, as técnicas da atribuição, a decifração de 
intenções secretas, etc. (CHARTIER, 2010, p. 29). 
 
 

Chartier chama a atenção para o fato de que, por um lado, os ‘efeitos de 

realidade’ mobilizados pela obra, partilhados pelo saber histórico e pela 

invenção literária, evidenciam “os parentescos que os vinculam”. Por outro 

lado, as múltiplas referências irônicas revelam “aos seus leitores a distância 

que separa a fábula do discurso do conhecimento, a realidade que foi e os 

referentes imaginários” (CHARTIER, 2010, p. 29). 

A ciência histórica pode, conforme Inocência Mata (1993), de fato, “ter 

mudado de estatuto, de registo e de tipo de critérios, sem que disso resulte a 

deslegitimação do saber histórico”, ao passo que o saber literário adquiriu 

legitimação como “uma modalidade de conhecimento do passado, pois, tal 

como aquela, a literatura também o interroga para responder a questões do 

presente” (MATA, 1993, p. 132). De modo semelhante, Pesavento compreende 

que, no que se refere às aproximações entre história e literatura, ambas são 

modos de “explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro”. Assim, 

representam “inquietudes e questões que mobilizam os homens em cada 

época de sua história” (PESAVENTO, 2004, p. 81).  

Importante, nesse ponto, é trazer as considerações de Benjamin Abdala 

Júnior (1989), em Literatura, história e política, que não considera o texto literário 
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como fechado em si mesmo, ao contrário, “qualquer forma artística é impregnada 

de formas sociais e históricas”. Diante disso, “a análise crítica [...] associa as 

múltiplas relações do texto com o contexto literário (e mesmo linguístico) e a 

situação comunicativa” (ABDALA JÚNIOR, 1989, p. 33). Em se tratando das 

literaturas de ênfase social, como as africanas de língua portuguesa, que surgem 

em condições históricas de profundas transformações sociais,  

a informação referencial mostra-se imprescindível. Sem se reduzir ao 
referente, o escritor que também se engaja na radicalidade artística 
trabalha o texto de forma a não contradizer a sua natureza literária. 
Essa dominância artística, não obstante, conforme a leitura, pode 
alternar-se com outras dominâncias: política, ideológica, sociológica, 
histórica, pisicossociológica, filosófica, etc., e mesmo factual 
jornalística (ABDALA JÚNIOR, 1989, p. 33-34). 
 
 

Nesse sentido, pode-se afirmar com Inocência Mata que, pela literatura, 

“se chega também ao processo histórico e à narrativa historiográfica em 

espaços em que a reflexão se processa, não raramente, pela ‘via oblíqua’14” 

(MATA, 1993, p. 33), sobretudo num país como Angola, “espartilhado por uma 

guerra que dura(va) há quase meio século”, com instituições legitimadas do 

saber fragilizadas. Nesse contexto, “os romances são subsidiários de saberes 

complementares dessoutros que as Ciências Sociais e Humanas 

proporcionam”, de modo que “a literatura acabar por baralhar os seus eixos do 

saber prazeroso e gnosiológico [...] e, ao fazê-lo, enunciar problematizações, 

porventura mais adequadas ao discurso científico stricto sensu” (MATA, 1993, 

p. 33). Assim, “a ficção de representação factual, com uma grande componente 

ideológica, também se constrói numa relação de complementaridade com o 

discurso da ciência histórica”, e, por consequência, “faz com que a literatura 

tenha uma significação extratextual” (MATA, 1993, p. 53).  

Uma vez que a dimensão ideológica, como se nota na observação de 

Inocência Mata, se faz presente tanto no fato histórico quanto no literário, faz-

se necessário tecer algumas considerações sobre a definição de ideologia. 

Abdala Júnior (1989, p. 31) constata que a “definição de ideologia é 

problemática”, pois “só em Marx” foram encontrados “13 significados e que só 

                                                             
14

 Por “via oblíqua”, a intelectual são-tomense quer significar “a inflexibilidade do sistema 
político-social [angolano]”, “os preconceitos e leituras mitificadas [no sentido de uma 
interpretação que dura e não é contestada, cristalizando-se] da realidade” e que “interferem no 
canal de emissão e de recepção de vozes problematizantes” (MATA, 1993, p. 30). 
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coincidem parcialmente”. Talvez a mais conhecida (e sujeita a controvérsias) 

seja aquela localizada em A ideologia alemã, onde Marx e Engels dizem que:  

em toda a ideologia, os homens e suas relações nos aparecem de 
cabeça para baixo como em uma câmera escura, esse fenômeno 
decorre de seu processo de vida histórico, exatamente como a 
inversão dos objetos na retina decorre do seu processo de vida 
diretamente físico (MARX e ENGELS, 2002, p. 19).  
 
 

Também é comum encontrar o termo se referindo a processos “ideológicos, 

no sentido em que dependem de interesses de toda a ordem”, como algumas 

vezes Inocência Mata (1993, p. 118) utiliza o termo. Contudo, as observações de 

Terry Eagleton (1997), em Ideologia: uma introdução, parecem mais pertinentes 

às análises que serão feitas em lugar apropriado neste trabalho:  

o conceito clássico de ideologia não se limita, de maneira nenhuma, 
ao ‘discurso interessado’ ou à produção de efeitos persuasivos. 
Refere-se mais precisamente ao processo pelo qual os interesses de 
certo tipo são mascarados, racionalizados, naturalizados, 
universalizados, legitimados em nome de certas formas de poder 
político, e há muito a perder quando essas estratégias discursivas 
vitais são dissolvidas em alguma categoria indiferenciada e amorfa de 
‘interesses’ (EAGLETON, 1997, p. 178). 
 
 

Abdala Júnior esclarece que a matéria extratextual, para o crítico, 

converte-se em intratextual por ser modulada artisticamente na elaboração 

poética. O espaço textual, porém, não se configura como lugar de diálogo 

tranquilo, ao contrário - “por essa inter-ação dialética de estruturas intertextuais 

e extratextuais, mais as tensões inerentes entre a própria dinâmica intratextual 

– é lugar de conflito” (ABDALA JÚNIOR, 1989, p. 34). Posição semelhante é 

partilhada também por Inocência Mata ao afirmar que, nos dissensos do 

sistema colonial, e nos meandros pós-colonialidade, geram-se tensões quando 

instâncias da ética e da ideologia interagem de “forma beligerante com a do 

estético” (MATA, 1993, p. 32).  

 

2.2 Angola: história e política 
 

Para compreender as especificidades da literatura angolana, sobretudo 

a recorrência à história e à política, julga-se necessário, nesta seção, entender, 

em termos gerais, algumas configurações dessa sociedade no decorrer da sua 
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história. Para tanto, adota-se, como referencial teórico, Solival Menezes (2000), 

com a obra Mamma África. No seu livro, o autor brasileiro analisa, com suporte 

na “teoria da dependência”, a realidade de Angola e apresenta uma síntese 

lógica e histórica da economia desse país, a partir da sua condição de colônia. 

Para os fins deste trabalho, não serão abordados aspectos da “teoria da 

dependência". Importa, para as análises apresentadas em capítulo apropriado, 

destacar os condicionantes históricos e políticos (e, eventualmente, 

econômicos também) que demonstram a complexidade da realidade angolana, 

destacados por Solival Menezes e aqui sintetizados.  

Embora os portugueses tenham chegado a Angola15 em 1482, o grande 

afluxo de colonos só ocorreu mesmo a partir dos anos 60 e 70 do século XX. O 

“colonialismo tardio16” português integrou um conjunto de territórios17 africanos 

que só se tornaram independentes politicamente em meados da década de 

1970. É importante apresentar a complexa composição étnica de Angola para 

entender os obstáculos que se impuseram à consolidação do Estado nacional 

angolano. A população do atual território de Angola configura-se etnicamente18 

em aproximadamente 100 grupos etnolinguísticos de origem banto19 que 

podem ser distribuídos em nove grandes grupos: “ambós, bacongos, hereros, 

lunda-tchokué, nganguelas, nhanecas-humbes, ovimbundos, quimbundos e 

xindongas” (MENEZES, 2000, p. 102). 

Os ovimbundos constituem-se como o maior grupo populacional do país, 

cerca de 36%. A língua que falam é o “umbundo” e ocupam, sobretudo, “o 

Planalto Central de Angola, nas províncias de Huambo, Benguela e Bié. 

Espalham-se, entretanto, por todo o país” (MENEZES, 2000, p. 102). Foram o 

grupo que melhor se amoldou “à presença do homem branco, permitindo não 

só sua penetração territorial como a miscigenação” (MENEZES, 2000, p. 102). 

                                                             
15

 Sua denominação advém do aportuguesamento do nome do rei Ngola, do Reino Ndongo, 
que se localizava, no século XVII, próximo de onde se encontra a capital do país, Luanda 
(MENEZES, 2000, p. 91). 
16

 Designação que se refere à demorada solução do colonialismo português em relação aos 
outros colonialismos. 
17

 Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné Bissau. 
18

 Remotamente, o atual território de Angola era habitado por povos bosquíamanos que 
sofreram, gradativamente, a invasão dos povos bantos que deslocavam-se para o sul do país e 
do continente africano (MENEZES, 2000, p. 101). 
19

 Termo sugerido, em 1856, pelo linguista e pesquisador alemão Wilhelm Bleek, e que designa 
o grupo de povos em cujas línguas a desinência ‘-nto’ significa homem (‘munto’, por exemplo, é 
homem, no singular; ‘banto’ é homens, no plural) (MENEZES, 2000, p. 101). 



54 
 

Os quimbundos são o segundo maior grupo de Angola, com 20% da 

população. Falam a língua “quimbundo”, ocupando parte importante do 

território, “acima do rio Cuanza, do oceano até a metade do nordeste do país”. 

Foram o grupo que mais assimilou a influência dos portugueses, praticando o 

cultivo de “arroz e café para exportação ainda no século XX” (MENEZES, 2000, 

p. 103). Dominaram a língua do colonizador e foram também o primeiro grupo 

étnico a desenvolver escrita própria.  

Os bacongos, o terceiro maior grupo habitante do território angolano, 

compreendem aproximadamente 15% da população e ocupam “os territórios de 

cabinda e as províncias do Norte do país, estando presentes ainda no Congo e 

no Zaire” (MENEZES, 2000, p. 104). Os bacongos, porque ocupam o centro da 

região que, em tempos passados, foi o Reino do Congo20, são considerados os 

guardiões das tradições culturais. 

Os outros grupos são: os lunda-tchoukué, nos territórios do leste (10% da 

população), nganguela, que habitam as províncias de Moxico e Cuando-Cubango, 

(10% da população); os nhanecas-humbes, habitantes do sul do país (5% da 

população); os hereros, que vivem no Sudoeste angolano (1% da população); os 

ambós, que vivem no leste do rio Cunene (1% da população). Os bosquímanos 

representam cerca de 2% da população total (MENEZES, 2000, p. 102-106). 

Desde a sua chegada ao território angolano, os portugueses 

beneficiaram-se das disputas entre as tribos, pois ajudavam os mani21 nas 

guerras, com o objetivo de conquistar apoio e reforçar o seu domínio para obter 

mão-de-obra escrava para a colonização das suas terras na América e, mais 

tarde, para comercialização com outras colônias. A estratégia para tirar 

proveito das desavenças tribais, para manter a fonte de mão-de-obra escrava, 

teve continuidade até o século XIX. 

Por pressão de algumas potências europeias, que combatiam o tráfico de 

mão-de-obra escrava, motivadas por causas humanitárias e econômicas, Portugal 

foi forçado a abolir a escravidão em 1869, embora tenha sido tolerada oficialmente 

                                                             
20

 O navegador português Diogo Cão, no primeiro contato com os nativos, em 1482, “conheceu 

o Reino do Congo que se estendia do rio Ogué (Gabão atual), ao norte, até o rio Cuanza, ao 

sul (aproximadamente na metade do litoral angolano atual), aprofundando-se até quase o meio 

do continente africano” (MENEZES, 2000, p. 106). 
21

 A sociedade do Reino do Congo dividia-se em classes, lideradas pelo mani (rei) ou manicongo, 
que conquistava o seu poder pelo desempenho guerreiro. [...] Os escravos (capturados de tribos 
inimigas) eram a base inferior dos estamentos sociais (MENEZES, 2000, p. 106). 
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até 1878. Isso obrigou os portugueses a adentrarem o território angolano, em 

direção ao leste, enfrentando os mais variados obstáculos, como a resistência das 

tribos locais. A consolidação do domínio português sobre Angola se deu apenas 

no início do século XX quando, após a guerra do Bailundo, em 1902, destruíram a 

organização tribal existente no Planalto Central angolano. 

Conforme Menezes, no fim do século XIX, Portugal22 era um país atrasado 

e dependente, incapaz “de concorrer com as principais metrópoles europeias, 

como a França, a Alemanha e a Inglaterra, que disputavam o território africano” 

(MENEZES, 2000, p. 109). Na realidade, a definição das fronteiras de Angola não 

foi consequência da capacidade de conquista portuguesa, pois foram “o resultado 

da partilha feita pelas potências do último grande movimento colonialista 

mundial, ocorrido no século XIX”. Linhas geográficas foram demarcadas, na 

Conferência de Berlim (1885), obedecendo “a determinados marcos naturais 

(rios, lagos) ou apenas aos paralelos e meridianos do globo terrestre”, sem 

considerar, em Angola e, possivelmente, nos demais países, “especificidades 

culturais e étnicas e os interesses dos povos autóctones”. “O último acordo de 

fronteiras foi estabelecido em 1926, [...] em vigor até hoje a configuração então 

determinada” (MENEZES, 2000, p. 110-111). 

Como se nota, Angola importava para Portugal apenas como fornecedor 

de mão-obra escrava, o que exigia “pouco esforço do governo português na 

manutenção desse sistema de exploração” (MENEZES, 2000, p. 120). A 

independência do Brasil, contudo, representou um ponto de inflexão na relação 

econômica de Portugal com Angola, que passou a ser o território colonial de 

maior importância para os portugueses (junto com o moçambicano) a partir de 

então. Mais relevante ainda foi o fortalecimento da Inglaterra como potência 

imperialista, que se consolidou com a Revolução Industrial. De acordo com 

Menezes, o “mundo colonial africano passou, então, a se inserir num processo 

de disputa por recursos para sustentar as atividades e a consolidação do 

capitalismo industrial dos países centrais” (MENEZES, 2000, p. 122). Assim,  

 

                                                             
22

 Embora se privilegiasse das contradições entre as potências em disputa, na maioria das 
vezes os lusitanos comportavam-se como ‘cavalo de Tróia’ da Inglaterra que os usava para 
conseguir seus domínios, sobretudo nas regiões Centro-leste do continente (anteriormente 
‘pertencentes’ a Portugal) (MENEZES, 2000, p. 110). 
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além das relações de negócios e de investimentos mantidas com os 
novos países libertos (como o Brasil) e com colônias de outras 
metrópoles, os ingleses (assim como os franceses, os belgas, os 
alemães e os italianos) dirigiram sua atenção para o território 
africano, rico em matérias-primas e metais preciosos, necessários à 
produção industrial (MENEZES, 2000, p. 122). 
 
 

O imperialismo, caracterizado pelas contradições entre os países 

exploradores e pela ação de grandes companhias internacionais, determinou o 

seu campo de dominação e obstaculizou “conscientemente o desenvolvimento 

das regiões exploradas”, o que determinou, “em grande medida, a configuração 

hodierna do subdesenvolvimento do Terceiro Mundo” (MENEZES, 2000, p. 

122). Mesmo depois do fim da escravidão, praticamente não havia fluxos 

migratórios para Angola.  

Nas décadas iniciais do século XX, contudo, modificações ocorreram na 

relação de Portugal com as suas colônias, por causa também de mudanças 

ocorridas na própria metrópole. Com a Revolução de 1910, em Portugal, 

encerra-se a monarquia e inicia-se a fase republicana, o que possibilitou 

algumas liberdades democráticas contempladas pela constituição de 1911. Os 

primeiros dezesseis anos de república, contudo, foram de extrema instabilidade 

política. Portugal experimentou, nesse período, 44 governos e 24 tentativas de 

golpe de Estado. A partir de 1914, o surgimento de déficits crônicos no balanço 

de pagamentos contribuiu para piorar a situação econômica, “levando os 

republicanos (graças também a uma gigantesca dívida, herdada do Império) a 

tomar empréstimos externos com certa frequência” (MENEZES, 2000, p. 128). 

Isso fomentou a revolta dos círculos reacionários da elite portuguesa, que, em 

maio de 1926, tomaram o poder e aniquilaram as resistências democráticas. A. 

Salazar, representante dos “interesses dos círculos reacionários, dos 

latifundiários, da grande burguesia e do clero e era líder das forças mais 

conservadoras do país” (MENEZES, 2000, p. 128-129), foi nomeado, em 5 de 

julho de 1932, para o cargo de Presidente do Conselho de Ministros com 

poderes ditatoriais, o que significava que “o próprio Salazar é quem passava a 

comandar pessoalmente toda a política colonial portuguesa” (MENEZES, 2000, 

p.129). 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, foi mantida a dependência 

portuguesa em relação à Inglaterra, mas, após a Segunda Guerra Mundial, 
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Portugal passou a ser dependente também das demais metrópoles imperialistas 

atuais, inclusive do seu centro dominante, os Estados Unidos. Os métodos de 

exploração capitalista aumentaram a opressão da população africana, “sobretudo 

na etapa final do longo período em que vigorou a legislação do ‘trabalho 

forçado23’” (MENEZES, 2000, p. 131). A superexploração da mão-de-obra nas 

colônias até o final dos anos 1950 era vantajosa ao sistema na medida em que, 

embora a produtividade fosse reduzida, obtinham baixos custos de extração das 

riquezas dos territórios coloniais.  

Essa forma de exploração, entretanto, tornava-se incompatível com a 

participação das metrópoles imperialistas nesses territórios24, que começavam 

a exigir uma definição dos portugueses quanto ao sistema de exploração em 

vigor nas colônias ou até mesmo o fim do colonialismo português nessas 

regiões, pois dificultava a formação de mercados locais. Além disso, nesse 

mesmo período, motivados por novos países ex-colônias, começavam a nascer 

grupos de libertação em Angola, que forçaram a flexibilização do regime de 

exploração português. Disso, resultou a eliminação “formal do sistema de 

‘contratos’” e coincidiu “com as primeiras ofensivas armadas dos grupos de 

libertação (que em 4 de fevereiro de 1961 promoveram o primeiro ataque de 

grande magnitude às forças coloniais em Luanda)” (MENEZES, 2000, p. 132). 

Torna-se importante entender a ideologia portuguesa para manter o seu 

sistema de dominação. Através do Acto Colonial, Lei 18.570, de 18 de junho de 

1930, que depois integrou a Constituição portuguesa, havia uma clara distinção 

entre o branco (cidadão português) e os “indígenas” (pessoas de raça negra e 

os seus descendentes). Esses últimos, conforme o decreto português, não 

tinham qualquer direito político, a liberdade de movimentos era restrita, e ainda 

era possível impor-lhes o “trabalho como forma de dignificação do sujeito, 

dentre outras arbitrariedades da ‘civilização’ portuguesa”. Os “indígenas”, 

                                                             
23 Embora a libertação oficial dos escravos, como visto, tivesse ocorrido em 1878, “na prática, 
[...] continuou ocorrendo a exploração do trabalho do homem negro sob severas condições 
impostas pelo branco [...] Essa continuidade da exploração do trabalho dos negros, após a 
abolição, foi possível graças à criação do ‘estatuto dos contratos’ [que vigoraria (após 
pequenas reformulações em 1928) até 1961], instrumento que permitia a um senhor de 
escravos continuar usufruindo de seus ex-escravos ‘contratando-os’ formalmente, já que agora 
eram homens ‘livres’ (MENEZES, 2000, p. 123). 
24

 A partir do meio dos anos 50 (em especial após o início da exploração de petróleo), o espaço 
econômico angolano tornara-se muito atraente, melhorando ainda mais com a permissão de 
inversões diretas de estrangeiros no território, no início dos anos 60 (MENEZES, 2000, p. 133). 
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contudo, poderiam adquirir emancipação a partir de critérios de “assimilação”, 

isto é, poderia ser classificado como “civilizado” quem conseguisse “‘falar 

corretamente o português’, ‘ter profissão definida’, ‘apresentar bom 

comportamento’, ‘cumprir o serviço militar’, dentre outros”, o que só poderia ser 

atingido pelo processo de educação formal. Entre fins dos anos 1950 e início 

dos anos 1960, entretanto, apenas 0,2% da população total (num número 

aproximado de 8,4 mil africanos) tinha acesso a esse tipo de educação, e, 

desse número, “apenas uma minoria podia ascender à plena condição de 

civilizado” (MENEZES, 2000, p. 149). 

O governo apoiava movimentos de idealização do colonialismo 

português: “Entre a classe dominante prevalecia, por exemplo, a ideia de um 

‘luso-tropicalismo25’, versão criada pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freire” 

(MENEZES, 2000, p. 150). O governo português procurava dar sustentação 

ideológica à sua dominação na tentativa de impugnar ideias e movimentos com 

pretensão de “‘independência oportunista, fantasma e efêmera’”, na 

perspectiva ideológica portuguesa, “das colônias e que apenas traria o 

derramamento de sangue, o caos e a miséria para as populações das 

‘províncias ultramarinas’” (MENEZES, 2000, p. 150-151). 

A realidade, claro, negava absolutamente a ideologia dominante, e a 

resistência da população nativa aumentava, em face do elevado grau de 

exploração e do nível de miséria da população. A reação portuguesa era, quase 

sempre, cruel e tirânica, impedindo qualquer possibilidade de revolta. Aliás, o 

aparelho repressivo nas colônias foi ampliado e reforçado consideravelmente nos 

últimos anos do governo Salazar. “No fundo, o regime português era tão ou mais 

segregacionista que o apartheid oficial sul-africano, agravado pela tentativa 

escancarada de acobertar o inacobertável” (MENEZES, 2000, p. 151). 

Os portugueses acobertavam os fins econômicos para relevar 

objetivos espirituais, referências ao passado de grandes descobertas e 

feitos dos heróis portugueses, movidos pela fé, como “a essência da ‘ação 

civilizadora’ do povo português, ao que se junta o reforço da ‘não 

                                                             
25

 Por essa versão, Portugal desenvolvia em suas colônias uma ‘civilização luso-tropical’, criada 
a partir da assimilação e adaptação de valores de diferentes origens culturais [...] No dizer de 
Marcelo Caetano, um dos ideólogos dessa versão e seguidor de Gilberto Freire, ‘os 
portugueses sempre procuraram transmitir-lhes (aos ‘indígenas’) a sua fé, a sua cultura, a sua 
civilização, chamando-os, assim, ao grémio da comunidade lusitana (MENEZES, 2000, p. 150). 
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discriminação’, do ‘luso-tropicalismo’” (MENEZES, 2000, p. 153). À medida, 

porém, que processos demográficos e socioeconômicos ocorriam nas 

colônias, a “formação de uma massa crítica” começava a “germinar os 

movimentos de libertação” (MENEZES, 2000, p. 156). A crescente 

urbanização das colônias é um exemplo desse processo: 

Um bom exemplo desses processos foi a urbanização crescente das 
colônias. A cidade de Luanda chegou a 240 mil habitantes em 1960, dos 
quais 35% brancos e 65% negros ou mestiços. Entre os negros, 85% 
pertenciam à etnia quimbundo, típica da região, habitando musseques 
(bairros ou vilas formados de barracos, similares às favelas brasileiras) 
em torno da cidade. A convivência de grupos com diferentes percepções 
da realidade fatalmente despertaria uma consciência crítica, 
questionando o colonialismo (MENEZES, 2000, p. 156). 
 
 

Dos “civilizados” ou assimilados, contudo, havia apenas um silêncio 

constrangedor e conformista. A sua situação era ambígua, pois, apesar de 

conviver com os europeus e de se sentirem “superiores em relação aos 

membros da comunidade e aos semiproletários locais”, tomaram “maior 

consciência da situação marginal em que viviam e sofriam ao constatar seu 

não enquadramento pleno em quaisquer dos grupos “(MENEZES, 2000, p. 

157). A excessiva repressão do governo colonial acabou provocando o protesto 

desses “africanos cultos”, e, precisamente deles, surgiram os focos iniciais de 

resistência organizada (participantes e ideólogos dos primeiros movimentos de 

libertação nacional) que contribuíram para eliminar, embora lentamente, o 

chamado colonialismo tardio. 

Segundo Menezes, alguns historiadores assinalam o início do 

movimento anticolonialista em Angola entre 1910 e 1926, exatamente durante 

o processo de transição e de consolidação da República em Portugal. Os 

movimentos26 desse período, entretanto, podem ser considerados como 

“‘nacionalismo romântico’ pequeno-burguês, dotado de certa ingenuidade e 

conformismo” (MENEZES, 2000, p. 165). 

A partir de 1926, com a ascensão de governos reacionários ao poder em 

Portugal, a repressão violenta contra os movimentos nacionalistas se 
                                                             
26

 Movimentos como a Liga Angolana (primeira organização política colonial), criada em 1912, o 
Grêmio Africano, publicando o jornal Verdade e Independência e a Liga Africana, responsável 
pela realização do Congresso Pan-Africano de Lisboa, em 1923, manifestavam-se “contra o 
sistema dos ‘contratos’, exigiram-se medidas para a criação de maior autonomia administrativa 
e maior participação dos territórios, bem como o reconhecimento do direito de defesa da 
população colonial em resposta à violência a ela infligida” (MENEZES, 2000, p. 165). 
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intensificou. O governo português, contudo, aplicava também outras estratégias 

de dominação como, por exemplo, a atuação “no interior das organizações 

nacionalistas, alterando seus estatutos”, ou ainda, de modo mais sutil, “criando 

associações de cunho cultural financiadas pelo erário público, com o intuito de 

‘congregar’ os estudantes das colônias” (MENEZES, 2000, p. 165). 

Ao que parece, as estratégias portuguesas funcionaram, pois, na década 

de 1930, a Casa de África, a Casa dos Estudantes do Império Português, e 

mesmo a Liga Africana e o Partido Nacional Africano “tornaram-se adeptos da 

cooperação com as autoridades coloniais” (MENEZES, 2000, p. 165). O 

aparelho repressivo, no entanto, tornou-se mais intenso. Com mais africanos 

trabalhando na esfera produtiva (aumentando, consequentemente, a 

exploração) e o enfraquecimento das relações tribais, cresceram as 

possibilidades de formação de uma consciência de classe, no campo e na 

urbe. Estudantes nativos27 que estudavam na metrópole, nos anos 1940, 

quando voltaram aos seus países, nos anos 1950, estavam prenhes de ideias 

libertadoras, de modo que a única alternativa vislumbrada para eliminar a 

opressão parecia ser mesmo a libertação. Para tanto, agitações foram 

desencadeadas nas colônias. 

A configuração dos três maiores grupos étnicos (ovimbundos, 

quimbundos e bacongos), vista anteriormente, é relevante para entender a 

disputa entre os grupos políticos na luta para liderar a independência. A partir 

do Centro de Estudos Africanos, do Clube dos Marítimos, criado em 1952, que 

reunia marinheiros que trabalhavam nas rotas entre Angola e Portugal, “e de 

outras associações clandestinas, como o Movimento dos Intelectuais Novos de 

Angola e a Associação Regional dos Indígenas de Angola”, fundou-se, em 

Luanda, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), em 1956, de 

                                                             
27

 Entre esses ex-estudantes, Menezes cita “Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane, Agostinho 
Neto, Marcelino dos Santos, Noémio de Souza, Viriato da Cruz, António Jacinto, Mário de 
Andrade, Alda Espírito Santo, António Pimental Domingues, Guilherme Espírito Santo, 
Francisco Tenreiro, dentre outros” (MENEZES, 2000, p. 167). É importante lembrar ainda, 
com Menezes, que “entre os estudantes africanos em Lisboa eram ilegalmente difundidas 
obras dos clássicos do marxismo-leninismo. Alguns estudantes frequentavam mesmo o 
Centro de Estudo do Marxismo, organizado clandestinamente pelo PCP [Partido Comunista 
Português, também alvo da perseguição salazarista], nos arredores da capital. Os 
nacionalistas conseguiram estabelecer contatos com os operários africanos que viviam na 
metrópole, com os marinheiros da frota comercial e com os estivadores. Com a ajuda 
destes, tornou-se possível garantir o envio de literatura clandestina proibida, principalmente 
através do Brasil” (MENEZES, 2000, p. 168). 
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predominância étnica dos quimbundos (MENEZES, 2000, p. 167). Em 1954, foi 

fundada a União das populações do Norte de Angola (UPNA) que se 

transformou em União dos Povos de Angola (UPA), em 1958, que por sua vez 

deu origem à Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), em 1962, de 

origem étnica dos bacongos. 

Em 4 de fevereiro de 1961, o MPLA organizou uma série de investidas 

contra as bases portuguesas em Luanda, atacando sobretudo as prisões 

onde líderes nacionalistas estavam presos. Como consequência dessa 

ação, a repressão da polícia colonial provocou um considerável abalo 

destrutivo entre os nacionalistas, que, a partir de então, reduziram as suas 

atividades abertas. Então, para lutar contra a repressão portuguesa e dar 

continuidade às ideias de libertação, foram feitas diversas tentativas para 

estabelecer um movimento único e centralizado: 

As iniciativas de constituição de uma frente única, naquela época, 
pretendiam, pelo menos, a união do MPLA com a União das 
Populações de angola (UPA), posteriormente chamada de FNLA, 
porém os intentos fracassaram [...] por razões de origem tribal, racial 
ou pela ambição pelo poder (MENEZES, 2000, p. 170). 
 
 

Tão importante quanto a luta contra o colonizador, eram as divergências 

entre os grupos nacionalistas. Em 1962, num congresso realizado pelo MPLA, 

em que foi formado um novo comitê executivo, presidido por Agostinho Neto, 

com Mário de Andrade, poeta e intelectual, chefiando o departamento 

estrangeiro, Viriato da Cruz, um dos fundadores do MPLA, não fora incluído. 

No mesmo ano, em 5 de abril, a FNLA anunciava a constituição do Governo da 

República de Angola no Exílio (Grae), cujo presidente era Holden Roberto, e 

Jonas Savimbi, o responsável pelos Negócios Estrangeiros. Após dois anos no 

Grae, no entanto, Savimbi (e seu grupo) manifestou-se contrariamente à 

ditadura dos bacongos e à admissão de Viriato da Cruz (que era ambundo, 

povo do grupo dos quimbundos), dissidente do MPLA. Jonas Savimbi, então, 

abandonou a FNLA e, em 1966, fundou a União Nacional para a Independência 

Total de Angola (Unita)28. Entre os líderes dos movimentos, diferenças de cor 

                                                             
28

 Holden Roberto (ainda hoje líder da FNLA, após um longo período de exílio no exterior) e 
Jonas Savimbi, dirigente da Unita, participariam, como candidatos, em setembro de 1992, das 
primeiras eleições diretas para presidente da República, em Angola, quando o MPLA manteve-
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também tinham importância: Viriato da Cruz, um negro autêntico, combatia 

Agostinho Neto (um mulato educado em Portugal) ou “estrangeiros”, como 

Holden Roberto, “que viveram e se educaram no exterior (às vezes até por 

força da repressão colonial)” (MENEZES, 2000, p. 172). 

As diferenças entre o MPLA, a FNLA e a Unita expressavam-se também 

nos campos de batalha. Por exemplo, há o episódio em que partidários do 

MPLA foram mortos, por membros da FNLA, porque aqueles teriam 

“atravessado ‘sem autorização’ território controlado por seus guerrilheiros [da 

FNLA]”. O MPLA retribuiu, mais tarde, o tratamento recebido. A Unita, por sua 

vez, “pretendia conter a ação da FNLA” e, em especial, do MPLA “nos 

territórios do seu domínio, incluindo a região do planalto de Benguela, no 

Centro-Sul de Angola” (MENEZES, 2000, p. 182). 

O governo salazarista, motivado por pressões estrangeiras e por alguns 

setores da sociedade portuguesa, efetuou modificações nos seus estatutos 

coloniais. Em 1961, aboliu o “‘Estatuto Indígena’ (terminando a divisão entre 

‘civilizados’ e ‘não-civilizados’)” e “formalmente” proibiu “a prática do trabalho 

forçado” (MENEZES, 2000, p. 177). Em Portugal, a oposição ao regime fascista 

se fortalecia à medida que ocorriam mudanças na sociedade metropolitana. 

Resistências tanto internas quanto externas (guerra nas colônias, pressões 

estrangeiras, dos monopólios e dos países europeus) cercavam o fascismo 

português. Os conflitos armados, que exigiam gastos adicionais, anteciparam a 

“abertura das colônias ainda mais para o capital estrangeiro, tornando Portugal 

mais dependente das grandes potências contemporâneas e dos monopólios 

internacionais” (MENEZES, 2000, p. 175).  

Como um dos países menos desenvolvidos da Europa, Portugal não 

poderia manter por longo período uma guerra nas suas colônias na África sem 

a colaboração econômica, militar e diplomática das potências imperialistas 

ocidentais. Isso tornou Portugal ainda mais dependente, pois, em Angola, por 

exemplo, foi permitido o acesso “total às matérias-primas existentes, porém, a 

preferência dos estrangeiros era pela extração mineral que não exigia grandes 

investimentos relativos e garantia altíssimos retornos” (MENEZES, 2000, p. 

176). O recrudescimento da Guerra Fria também foi relevante, porque 

                                                                                                                                                                                   
se no poder com a eleição de seu candidato (o já presidente desde 1979, quando sucedeu a 
Agostinho Neto), José Eduardo dos Santos (MENEZES, 2000, p. 172). 
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favoreceu o apoio dos americanos a Portugal, uma vez que os grupos 

nacionalistas nas colônias se aproximavam dos movimentos de esquerda 

socialistas ou revolucionários. 

Havia grande descontentamento no exército português, principal aliado do 

governo, com relação aos rumos da guerra colonial, percebida como extenuante e 

dispendiosa, de modo que seria satisfatório conceder a independência através de 

uma “solução negociada” que “pudesse permitir a manutenção das relações 

econômicas de Portugal com os territórios ultramarinos” (MENEZES, 2000, p. 

181). Assim, em Angola, o governo português acreditava ser possível uma 

negociação com grupos menos alinhados politicamente com causas consideradas 

populares. Diante dessa perspectiva, não se poderia considerar o MPLA, pois, 

além do comprometimento com causas populares, recebia apoio logístico dos 

países “socialistas”. Exemplo desse apoio é que, em janeiro de 1966, uma 

delegação oficial do MPLA visitou Cuba para receber preparação militar. De modo 

que as alternativas possíveis, para o governo português e os seus orientadores 

militares americanos, seriam a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda 

(Flec), a FNLA ou a Unita, que poderiam facilitar “estabelecimento de um regime 

pró-Ocidente em Angola, no caso de independência” (MENEZES, 2000, p. 182). 

Em Portugal, o Movimento das Forças Armadas29, em 25 de abril de 1974, 

conseguiu lograr êxito no golpe de Estado que derrubou o governo fascista, 

ascendendo ao poder o general Spínola. Segundo Menezes (2000, p. 183), a 

queda do fascismo em Portugal deveu-se, por um lado, a exigências internas no 

sentido de transformar aquele regime arcaico; por outro, fatores como “exigências 

externas representadas pelas condições impostas pelos futuros parceiros de 

Portugal na Comunidade Europeia”, “interesses dos monopólios internacionais 

pelos recursos nas colônias” e a influência decisiva dos movimentos de libertação 

nas colônias para derrubar o regime fascista português, pois colocaram em 

movimento a luta armada e organizaram os recursos colocados à disposição pelos 

países que colaboraram no combate ao regime colonial.  
                                                             
29

 Um certo Movimento dos Capitães surgiu entre a oficialidade em dezembro de 1973, 
inicialmente defendendo seus direitos profissionais para, em seguida, incorporar reivindicações 
políticas como o termo da guerra colonial e o regime de direita (MENEZES, 2000, p. 181). É 
importante lembrar que o salazarismo continuava em Portugal, mesmo após o seu líder ser 
substituído, em 1968, por Marcelo Caetano, na realidade, prócere de Salazar. O grupo militar 
evoluiu para o Movimento das Forças Armadas (MFA), “responsável pela tentativa de golpe de 
Estado, em 16 de março de 1974, às vésperas da revolução antifascista de 25 de abril” 
(MENEZES, 2000, p. 181). 
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Por causa das diferentes forças em disputa pelo poder em Angola, as 

relações com Portugal continuaram tensas, desde o 25 de abril de 1974. A ideia 

de criação de um Governo de Transição30, que seria exercido por representantes 

da FNLA, do MPLA, da Unita e do governo português foi colocada em pauta e, 

“entre 11 e 15 de janeiro de 1975, foram debatidos e assinados os Acordos de 

Alvor, em Portugal” (MENEZES, 2000, p. 187) que estabelecia um período de 

transição de janeiro a novembro daquele ano. Desavenças entre o MPLA e a 

FNLA, em março de 1975, converteram-se em embates armados entre os grupos 

em diferentes lugares do país nos meses subsequentes. Em fins de maio de 1975, 

membros da FNLA e da Unita foram expulsos do Governo de Transição por 

grupamentos armados do MPLA, que, paralelamente, deu início a uma investida 

para conquistar o país, culminando no controle de 12 das 16 províncias do país. 

Em Quinfandongo, a cerca de 25 quilômetros de Luanda,  em 10 de novembro, o 

MPLA, com auxílio de tropas cubanas, derrotou e expulsou da região guerrilheiros 

da FNLA e do Zaire. Embora tenha tomado o poder pela via militar, Agostinho 

neto, líder máximo do MPLA, só proclamou a independência da República Popular 

de Angola, tornando-se o seu primeiro presidente com mandato indeterminado, 

em 11 de novembro de 1975, respeitando os Acordos de Alvor. A vitória na 

Batalha de Quinfandongo constituiu-se como um marco relevante, pois, com ela, 

encerrava-se a primeira etapa ou a Primeira Guerra de Libertação 
(que levou à independência política), para dar início à Segunda 
Guerra de Libertação (compreendida no período de 1975 a 1976 – 
quando ocorreram as últimas invasões territoriais pela África do Sul), 
sucedida, depois, pela Terceira Guerra de Libertação (de 1977 a 
1991) e pela Quarta Guerra, que começou em 1992, logo após as 
eleições presidenciais, e que se encontra em processo de finalização, 
quase dois anos após o Acordo de Paz de Lusaka, assinado em 1994 
(MENEZES, 2000, p. 190-191). 
 
 

As tropas da República da África do Sul (RAS) foram oficialmente retiradas 

de Angola em 1976. Não demorou, e as tropas do Zaire também foram expulsas. 

O recém-criado país, não obstante o rápido reconhecimento de sua 

                                                             
30

 No momento da chegada dos nacionalistas a Luanda, em 1974, para estabelecer suas 
representações, os membros do MPLA foram recebidos por uma população muito superior aos 
simpatizantes dos outros grupos. Segundo Menezes (2000, p. 186), “parecia que seus bordões 
contra o ‘imperialismo’, contra o ‘colonialismo’, contra o ‘racismo’ e contra o ‘tribalismo’ tocavam 
mais de perto a população naquele momento do que as propostas de acordo com os 
portugueses e o visível tribalismo dos outros grupos”. É verdade, entretanto, que o MPLA, 
embora não pregasse o tribalismo, era constituído por maioria absoluta de quimbundos, etnia 
predominante em Luanda e na circunvizinhança.  
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“independência” pela comunidade internacional, contava com a oposição de todo 

o Ocidente capitalista, pois se alinhava ideologicamente aos países “socialistas” 

de então. A República Popular de Angola nascia em meio a disputas entre as 

duas grandes potências da época, URSS e EUA, antagonistas da Guerra Fria. 

Em 1976, o governo assinou o Tratado de Amizade e de Cooperação, 

com a União Soviética, formalizando o apoio de toda a comunidade de países 

“socialistas” (como Cuba, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria e até o 

Vietnã), demonstrando intenção de implementar instituições socialistas de 

acordo com o modelo da URSS. Na realização do I Congresso do MPLA, em 

1977, o movimento se tornou o único partido no poder. À sua denominação inicial, 

foi acrescentada a sigla PT (Partido do Trabalho). O governo reconheceu o 

caminho para uma economia socialista e adotou o modelo econômico de 

economia centralmente planejada31. Durante todo o seu período de aplicação, 

entretanto, a economia planificada funcionou com instituições não compatíveis 

com o modelo econômico adotado, como o “enclave capitalista” e os “mercados 

paralelos”. Dependente do capitalismo, mediante a permissão da existência de um 

enclave capitalista em sua economia, o “socialismo angolano” 

praticou, então, uma inovação na comunidade dos países 
‘socialistas’, adotando um ‘enclave capitalista’ para sustentar sua 
existência, algo que só teria similar na experiência chinesa (alguns 
anos mais tarde), no caso do Vietnã (no seu esforço recente para se 
tornar um Tigre Asiático) e, mais recentemente ainda, na experiência 
de Cuba (na sua ainda titubeante busca de alternativas de 
financiamento) (MENEZES, 2000, p. 210). 
 
 

Na realidade, as reservas petrolíferas de Angola estavam em poder de 

grandes empresas capitalistas desde meados dos anos 1950, por concessão 

da metrópole portuguesa. É bem verdade que houve dissenções internas de 

membros do partido contrários aos acordos com as companhias imperialistas 

para exploração do petróleo. Em 1977, esses membros, liderados por Nito 

                                                             
31 O ‘planejamento econômico centralizado’ consiste em um instrumento típico de países 
‘socialistas’, com suas origens remontando às experiências da União Soviética, no início deste 
século [XX], visando a superar o atraso econômico e social que caracterizava a Rússia pré-
revolucionária. [...] Como, por suposição, em uma economia ‘socialista’ os condicionantes do 
sistema (as leis econômicas) são conscientemente controlados pela sociedade (que é 
proprietária dos meios de produção, sob o comando do Estado), o planejamento econômico se 
torna medida necessária, já que a economia socialista não alcança espontaneamente o 
desenvolvimento. O planejamento se revela, por assim dizer, um instrumento para submeter a 
operação das leis econômicas e assegurar que o desenvolvimento das sociedades se dê 
segundo a vontade humana (MENEZES, 2000, p. 311). 
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Alves, “pregavam a nacionalização de todos os bens e o fechamento do país 

ao exterior”, mas, “após atacar as cadeias de Luanda e assassinar alguns 

‘inimigos da revolução’ (incluindo alguns ministros)” acabaram sendo 

“esmagados pelos líderes do partido” (MENEZES, 2000, p. 216). 

Outra característica específica do socialismo angolano, segundo Menezes, 

foram os “mercados paralelos”, a kandonga, que nasceram praticamente com a 

independência política, como resultado de problemas relacionados à carência de 

bens e serviços. Inicialmente combatidos pelas autoridades, com o passar do 

tempo, a própria elite angolana (autoridades, gestores e comandantes) “passaram 

a se beneficiar da kandonga e dos produtos lá oferecidos (já que o circuito oficial 

dificultava-lhes o acesso a certos bens)” (MENEZES, 2000, p. 270). 

Esses mercados atendiam não apenas ao consumidor final, como também 

às empresas oficiais e mistas (MENEZES, 2000, p. 271). Alguns deles foram 

denominados a partir de programas brasileiros apresentados na televisão local, 

por exemplo, os mercados do “Roque Santeiro”, o dos “Trapalhões” e o de “São 

Paulo”. Apenas em 1992, com o renascimento comercial e a “disposição efetiva do 

governo em conduzir a economia para o capitalismo, os mercados paralelos 

deixaram de ser vistos como ‘anomalias’, como um ‘doença econômica’” 

(MENEZES, 2000, p. 271-272). 

Desde a independência, o governo do MPLA enfrentou conflitos de óbvio 

caráter tribal. No início, a Unita situava-se ao sul e a FNLA ao norte. Essa 

última recebia apoio da África do sul (“talvez pelo interesse de expandir-se 

territorialmente ou apenas de servir de vetor ao combate a um novo regime de 

esquerda no continente”) e do Zaire (oportunisticamente interessado no 

petróleo de Cabinda). O Exército e mercenários sul-africanos, financiados por 

países ocidentais, liderados pelos EUA, apoiavam os grupos guerrilheiros, 

sobretudo a Unita. O governo do MPLA enfrentava os conflitos, com apoio 

direto de Cuba. Talvez por ser um grupo pouco conexo e pouco representativo 

numericamente, a FNLA e o seu aliado Zaire tiveram a sua participação 

debilitada nos conflitos. 

Os recursos aplicados na guerra, evidentemente, tiveram “um significado 

muito particular sobre a economia angolana”, pois “fizeram falta às políticas de 

reconstrução e de desenvolvimento do país” (MENEZES, 2000, p. 215). Somente 

em 1991, com o enfraquecimento da URSS (cessando os esforços da Guerra 
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Fria) e o encaminhamento de Angola para o capitalismo, foi possível por termo à 

guerra, pois já não fazia mais sentido financiar a Unita, que, assim, não conseguia 

patrocinar os conflitos em um território tão amplo. Além disso, a Unita deixou de 

“ter reconhecidas suas ações perante a comunidade internacional [...] para se 

tornar apenas um grupo guerrilheiro” (MENEZES, 2000, p. 214). 

A partir de meados dos anos 1980, o país endividado passa a depender de 

organismos internacionais como a ONU, o FMI e o Bird (importantes vetores das 

ideias do “Consenso de Washington32”), que, “junto com fundações europeias e 

americanas passam a exercer influência (direta ou indireta) em seu território 

[angolano]” (MENEZES, 2000, p. 337), exigindo reformas. As reformas propostas 

pelos técnicos do “Consenso” são, claro, de elevado teor liberal. Na maioria dos 

casos, desconsideram as características específicas das sociedades em que 

atuam: “em Angola, por exemplo, não importava se se tratava de uma economia 

‘socialista’. Para os analistas era preciso modificar aquela estrutura para que 

houvesse eficiência econômica” (MENEZES, 2000, p. 339). 

As principais exigências do “Consenso de Washington” foram sendo 

sistematicamente, a partir dos anos 80, introjetadas e colocadas em prática em 

Angola. Além disso “as ideias do ‘Consenso’ permearam as negociações para 

o Acordo de Paz de Bicese33, em 1991” (que pôs fim ao enfrentamento entre o 

governo e a Unita), exigindo também “a realização de eleições gerais diretas, 

inclusive para presidente da República” (MENEZES, 2000, p. 341).  

O Plano de Acção do Governo (PAG), proposto em setembro de 1990, 

“representaria, de fato, o encaminhamento de Angola para a ‘economia de 

mercado’” (MENEZES, 2000, p. 344). Reativação do sistema de preços, 

renascimento dos negócios, programa de privatização e mudanças na 

legislação que então vigorava foram algumas das mudanças mais expressivas 

                                                             
32

 “O ‘Consenso de Washington’ [...] representa um conjunto de medidas, um conjunto de 
reformas [...] que ‘deve ser implementado pelos países devedores’ para que suas economias 
superem as dificuldades presentes e passem a crescer”. É uma “‘instituição’ de natureza 
política (representada pelo Congresso e pelos organismos da administração do governo 
americano) e tecnocrática [representada pelas instituições financeiras internacionais (FMI e 
Bird) e as agências econômicas do governo americano] (MENEZES, 2000, p. 339). 
33

 O Acordo de Paz de Bicese, sem dúvida, foi uma condição necessária para que o 
funcionamento da economia pudesse ter seu curso efetivamente alterado. A paz trouxe, 
seguramente, alguns problemas adicionais para o governo angolano, dentre eles o de absorver 
a mão-de-obra desmobilizada e o de realizar eleições diretas, afinal exigidas pelos 
patrocinadores do acordo (os governos de Portugal, da URSS e dos EUA) (MENEZES, 2000, 
p. 344-345). 
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adotadas com o PAG e que contribuíram decisivamente “para a transição em 

direção à economia de mercado e a conferiram a dinâmica que caracterizou 

aquele período que antecedeu as eleições” (MENEZES, 2000, p. 348). 

O período de inflexão de “economia centralmente planejada”, em declínio, 

para “economia de mercado”, em ascensão, convivendo paralelamente, teve início 

em 1987. O antagonismo entre os dois modelos, contudo, foi sentido com mais 

intensidade depois da implementação do PAG, por causa da resistência das 

instituições centralizadas à economia de mercado, que funcionava, assim, 

desregulamentada, por um lado, favorecendo aos empreendedores, por outro, 

exatamente por causa da desregulamentação, sofria ingerências e dificuldades 

impostas pela burocracia estatal.  

As contradições da sociedade angolana são evidentes. Em Luanda, há 

residências luxuosas e pela cidade circulam veículos sofisticados. Integrantes 

da burocracia ou membros da elite emergente enviam os seus filhos para 

estudar na Europa, enquanto a maioria da população vive em condições 

miseráveis, com educação precária, sem acesso à saúde, muitos com salários 

pífios, ou até sem salários e o déficit habitacional34 atinge níveis alarmantes. 

Situação que, por causa da inflação e de crises decorrentes das mudanças 

econômicas, tem se agravado. 

A pesquisa de Solival Menezes acerca da realidade econômica angolana 

se concentrou no período que vai dos anos 1960 até a década de 1990. Desde 

então, para o autor, as transformações acontecidas na economia mundial 

foram tantas que a estrutura atual (agora “globalizada”) exige um novo enfoque 

analítico, porque a dependência econômica anterior transformou-se em 

interdependência, em que a dinâmica dos capitais especulativos internacionais 

(baseados em sistemas de informações avançados) determinam os rumos de 

economias em diferentes estágios de desenvolvimento. 

 

 

                                                             
34 As principais cidades de Angola (notadamente Luanda, Lobito, Huambo e Benguela), no que 
tange a moradias, mantêm-se praticamente iguais à época da ‘libertação’, tendo havido poucos 
investimentos em construção (a exceção foi a transformação dos musseques em alvenarias, 
entretanto, sem que se realizassem obras complementares, como a de saneamento básico 
etc.) (MENEZES, 2000, p. 363). 
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    2.3 A história na literatura angolana 

 
 

A literatura angolana no contexto da luta pela independência política, 

a partir dos anos 1950, no antagonismo entre colônia e metrópole, adquiriu 

uma entonação que recebeu “um caráter absoluto e profético, quase 

messiânico” (MATA, 1993, p. 38), adotando uma concepção totalizadora de 

nação e de identidade, que resultou no seu próprio esvaziamento. Em 

contrapartida, a literatura pós-colonial, no entendimento de Inocência Mata, 

busca conceder legitimidade às diversas identidades étnicas, históricas e 

sociais, que, no modelo anterior, estiveram condicionadas a uma concepção 

homogeneizadora de identidade.  Para esclarecer essas disposições 

verificadas nos textos literários angolanos, objetiva-se, nesta seção, 

evidenciar aspectos ideológicos na literatura de Angola que se constroem na 

relação com o discurso histórico no período colonial, a partir dos nos 1950, 

para, na sequência, descrever como novas tonalidades na escrita pós-

colonial, embora preservem uma vertente de construção da nação, incitam o 

diferente contra a hegemonia do mesmo. 

Com base na exploração tanto dos nativos quanto dos recursos naturais, a 

função da ideologia colonial foi a de justificar e legitimar (como se espera de 

qualquer ideologia) o estabelecimento da situação colonial, tanto para o 

colonizado quanto para o colonizador. O exercício de colonização, entretanto, 

caracteriza-se por um estado de conflitos permanentes, uma vez que a realidade 

da maioria “indígena” nega a concepção de mundo da minoria alógena. O estudo 

da literatura em países recém-independentes articula-se à própria condição de 

existência da prática literária, cujos produtores são “sínteses de processos 

transculturativos de efeito reflexivo”. Nesse sentido, “a ideologia colonial tem uma 

função interpretativa na análise de obras literárias e artísticas” (MATA, 1993, p. 

56), pois o seu funcionamento vincula-se a consequências ideológicas da situação 

colonial. Segundo Inocência Mata (1993), o cânone literário africano de língua 

portuguesa orienta-se de acordo com três processos:  

a construção da ideia de nação e do ideal nacional; o mapeamento 
dos seus alicerces identitários, cuja força geratriz é movida pela 
privação e pela falta; a modelização do sentir urbano como fautor 
da consciência nacional (MATA, 1993, p. 57). 
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O processo de construção da nação - associada à ideia da 

angolanidade35, que se pretendia coesa e homogeneizada e que passou a ser 

critério de pertencimento à nação - vinculava-se à consolidação de uma 

literatura própria. O processo histórico da literatura angolana, na análise de 

Inocência Mata, estava impregnado de certa perversidade, porque a existência 

da literatura confirmava a da nação. Ou seja, a ideia de nação como “o 

resultado da declaração de uma existência por um grupo – no caso angolano, a 

elite urbana, a vanguarda do nacionalismo36” (MATA, 1993, p. 58-59) – 

determinava os trilhos da literatura, que, ao invés, deveria ser “pensada como 

espaço de realização de virtualidades, estéticas inclusive” (MATA, 1993, p. 59). 

Dado o regime colonial português, de práxis fascista, a intenção ideológica 

do discurso literário angolano foi imperativa no sentido de criar um projeto “de 

reivindicação e de afirmação de uma identidade cultural, de uma nação cívica e 

territorial, por via de estratégias textuais que relevavam de construções 

intelectuais” (MATA, 1993, p. 62). O discurso da identidade da literatura angolana, 

como em qualquer literatura emergente, organizou-se numa frente de resistência, 

de reivindicação da pátria e de autonomização político-cultural. Assim, essa 

literatura, como processo de construção identitária, revela uma dimensão 

ideológica “que funciona como instância instrumental e colectiva e, como tal, 

passando a ter uma dimensão utópica” (MATA, 1993, p. 62), que se pode chamar 

de ideologia libertária. 

A identidade literária, como consciência de pertencimento a uma 

coletividade com uma história comum, não era pensada pelos seus ideólogos, a 

elite urbana e os intelectuais, como “síntese de contradições e de 

descontinuidades, de diferentes fricções e facções dos segmentos em presença”, 

ao contrário, era percebida como um “conjunto de imagens homogeneizantes do 

país, de acordo com os interesses do grupo hegemónico”, estando, portanto, 

                                                             
35

 Esta foi pensada – e supõe-se que ainda o seja – para além das diferenças de natureza 
classista, rácica, étnica ou regional e foi critério propulsor de uma identidade concebida como 
resultado de mudanças originadas pelo poder colonial – porém, mudanças originadas no 
espaço urbano (MATA, 1993, 61). 
36

 Por nacionalismo Inocência Mata entende, citando Ernest Gellner, que seja “um princípio 
político que defende que a unidade nacional e a unidade política devem corresponder uma à 
outra. [...] O nacionalismo, enquanto sentimento ou enquanto movimento, deve ser entendido a 
partir deste princípio. O sentimento nacionalista é o estado de cólera causado pela violência 
desse princípio ou o estado de satisfação causado pela realização. Um movimento nacionalista 
é aquele que é incitado por um sentimento deste tipo” (MATA, 1993, p. 59) 
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“longe de um compromisso de alteridades, que hoje se propõe compulsando as 

várias propostas da ficção contemporânea” (MATA, 1993, p. 64). 

Assim, a estética literária pôs em movimento uma retórica que sintetizava 

as diferentes vozes, harmonizando-as numa “escrita de contaminação épica, de 

que a poesia negritudinista se fez paradigmática” (MATA, 1993, p. 67). A 

reivindicação à diferença e à identidade individual era vista como contrária “à 

identidade colectiva, de extensão nacional”. Desse modo, signos, símbolos, 

valores e atributos indicadores de culturas heterogêneas foram “(re)inventados e 

(re)elaborados intelectualmente, embora com base na geografia e nos sinais 

culturais ou culturalizados na natureza”. Desse modo, a literatura angolana – e as 

congêneres africanas – realizou “uma função extratextual performaticamente 

ideológica”, pois, ao re(elaborar) o imaginário cultural, na sua estética da 

libertação, manteve os grupos marginalizados pela ideologia colonial nos “arquivos 

do silêncio” (MATA, 1993, p. 67). Os principais escritores-políticos, sobretudo 

poetas, desse período foram: 

Agostinho Neto, António Jacinto, Viriato da Cruz, Maurício Gomes, Alda 
Lara, Costa Andrade, Aires de Almeida Santos, Luandino Vieira, António 
Cardoso, Arnaldo Santos; e, não resistindo à sedução da rede de 
cumplicidades, Amílcar Cabral, Vasco Cabral, Francisco José Tenreiro, 
Alda Espírito Santo, Tomás Medeiros, Sum Marky, Noémia de Sousa, 
José Craveirinha, Rui Knopfli, Orlando Mendes, Luís Bernardo Honwana, 
Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Baltasar Lopes, Ovídio Martins, Onésimo 
Silveira e tantos outros... (MATA, 1993, p. 67). 
 
 

A poesia nacionalista, portanto, apresentava, como características, 

denúncia, reivindicação, mobilização e conscientização. É importante lembrar que, 

embora, nessa vertente literária, a nação fosse discursiva, não significa que ela 

não existisse na realidade histórica. Citando Anthony Appiah, Inocência Mata diz 

que “as nações são bem reais, por mais inventadas que sejam suas tradições” 

(MATA, 1993, p. 68). Os intelectuais angolanos, que nesse período pensaram a 

nação, foram “dimensionados na figura romântica da nação europeia, vista como 

comunidade linguística, cultural, experiência histórica e, idealmente, étnica e 

rácica” (MATA, 1993, p. 68). A vanguarda nacionalista, e depois o Estado, tentou 

inculcar a ideia de uma cultura homogênea e de uma devoção nacional, 

proclamando a subordinação do indivíduo ao imaginadamente coletivo e 

simbolicamente majoritário, apesar do seu funcionamento sociológico minoritário. 
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Necessário é ressaltar o funcionamento da cidade de Luanda como metáfora 

do país, cujo pano de fundo assentava-se na perspectiva de liberdade e de 

dignidade do homem colonizado. Em Luanda, cidade e literatura, Tânia Macêdo 

afirma que, em 4 de fevereiro de 1961, Luanda “iria se impor como paradigma pela 

libertação em África [...] “no assalto dos nacionalistas às prisões da Pide” 

desencadeava-se “a luta armada contra o colonialismo em Angola. A reação da 

força policial é violenta e volta-se principalmente contra os musseques” (MACÊDO, 

2008, p. 112), por consequência, a cidade mostrava-se como “signo altamente 

expressivo ideologicamente marcado na ficção angolana do período da guerra de 

libertação” (MACÊDO, 2008, p. 113).  

No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, Luanda será ambiente 

privilegiado nos textos literários do país. Nesse período, constata-se “o esforço 

coletivo dos escritores” com o objetivo “de dar forma artística a um projeto 

nacionalista que iniciava sua organização política e ao qual aqueles autores, como 

militantes ou simpatizantes, estavam ligados” (MACÊDO, 2008, p. 114), ou, dito de 

outro modo, com Inocência Mata, a “construção da cidade na/pela literatura 

vanguardista era uma das laborações da intelectualidade nacionalista (MATA, 1993, 

p. 69). Inocência Mata comenta também que, nos difíceis anos 50, 60 e 70 do 

século XX, da Luanda literária “emergem valores socioculturais que relevam da 

intersecção conflituosa entre o asfalto e o musseque” (MATA, 1993, p. 69). Essa 

perspectiva também é partilhada por Tânia Macêdo: 

Luanda surge, assim, como uma cidade cuja ‘fronteira do asfalto’, a dividir 
os bairros da Baixa e os musseques – conforme se verifica em numerosos 
textos, como, por exemplo, em ‘A fronteira do asfalto’, conto de Luandino 
Vieira presente em A cidade e a infância (1977), ou em O relógio de 
cafucôlo (1987), de David Mestre – marca os contornos da periferia, a qual 
os textos preferencialmente focalizarão (MACÊDO, 2008, p. 114). 
 
 

Tânia Macedo esclarece que, no fim dos anos 1940, o cultivo do café, uma 

das maiores riquezas de Angola naquele momento, foi marcado por uma rápida 

expansão, e, porque o porto por onde aquela produção era escoada se localizava 

em Luanda, a cidade, consequentemente, recebeu o impacto da modernização, 

com a população negra sendo cada vez mais afastada do centro urbanizado. Além 

disso, um número crescente de metropolitanos chegava à cidade, privando a elite 

crioula do poder, ao tomar as melhores posições de trabalho e as melhores terras. 

A literatura nacionalista registra esse impacto, denunciando a “situação cotidiana do 
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negro e as humilhações pelas quais ela passa” (MACÊDO, 2008, p. 116), de modo 

que os personagens dessa literatura são,  

principalmente, trabalhadores exemplares como o cobrador do texto ‘Uma 
rosa para Xavier José’ [...], de Jofre Rocha, ou ainda a lavadeira Josefa, do 
conto ‘Maximbombo do Munhongo’ [...], de Arnaldo Santos, apenas para 
citar dois exemplos de uma ampla galeria de ‘serventes, operários, 
caixeiros e funcionários, banhados de sol, molhados e chuva e de 
cacimbo’ que habitarão a Luanda da escrita (MACÊDO, 2008, p. 115). 
 
 

Na mesma perspectiva de Macêdo, Inocência Mata cita o “Poema de 

alienação”, de António Jacinto, que evidencia uma imediata correspondência no real 

socioeconómico, com segmentos que conformam um repertório cultural. Conforme 

inocência Mata, essa é uma estratégia da retórica de combate que “alia a estética 

neo-realista (antinomia de classe) à estética negritunidista (antinomia de raça: 

negro/branco, como metáfora metonímica de uma outra antinomia, 

colonizado/colonizador) (MATA, 1993, p. 72). Assim, na estética da negritude 

(associada à estética neorrealista) o negro se constituía como “representação 

metonímica do oprimido”, instaurando “uma solidariedade que se pretende(u) 

natural e protectora em relação às instâncias de alteridade e que afirma, só por si, a 

existência de um objectivo futuro coletivo” (MATA, 1993, p. 73).  

Uma outra característica comum à literatura nesse contexto diz respeito ao 

tempo da infância, que “recorre ao ‘antigamente’ da cidade, como forma de, 

contrapondo passado a presente, denunciar as injustiças que acompanharam as 

mudanças de Luanda” (MACÊDO, 2008, p. 117). Nessa perspectiva, Inocência 

Mata verifica um paradoxo que se “alimenta de uma memória simultaneamente 

retrospectiva e projectiva de impressões e ideais” (MATA, 1993, p. 79). Esse 

paradoxo foi conduzido pela imaginação utópica, que idealizava um certo passado 

coletivo (ainda que não tivesse existido), para projetá-lo num ideal de futuro 

harmonizado. 

Os escritores que fizeram da escrita literária veículo de contestação política, 

nesse período de cerceamento da liberdade de expressão imposta pela ditadura 

fascista da metrópole, através do mito da solidariedade “inter-rácica” ou “supra-

racial”, ajudou a ideologia nacionalista a “inventar” uma nação, por conveniência 

pragmática (MATA, 1993, p. 73). Essa ideia de nação coincide apenas parcialmente 
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com a definição de Benedict Anderson a respeito de uma comunidade imaginada37 

- que se assenta, conforme interpretação de Inocência Mata, em “um processo 

‘natural de magmatização cultural” (MATA, 1993, p. 76) - pois, na medida em que a 

nação angolana era concebia através de uma formulação utópica “a priori pela elite 

vanguardista” (MATA, 1993, p. 75), acabava sendo um construto com uma 

dimensão teleológica, isto é, “a retórica literária é construída em função de um fim a 

atingir” (MATA, 1993, p. 77). Esse processo, contudo, “absolutizou-se e se erigiu ao 

estatuto de norma, por exemplo, pelo condicionamento totalizante que a proposta 

da angolanidade contém” (MATA, 1993, p. 77).  

Efetuou-se, assim, um processo de obliteração da natureza fictícia da 

literatura, pois se escapou à percepção intelectual, naquele momento, o fato de que 

o nacional se constituía de uma representação construída socialmente. Nesse 

sentido, Inocência Mata analisa o discurso de Agostinho Neto lido na proclamação 

da União dos Escritores Angolanos, no dia 10 de Dezembro de 1975, em que o 

escritor e político afirma que as várias nações angolanas estariam fundidas e que 

seria necessário fazer em Angola uma só corrente compreensiva da mesma. Sobre 

esse discurso, Inocência Mata comenta: 

a nação angolana, que os discursos literário e político representa(va)m, 

tinha uma existência fictícia e não ‘real’, não porque não fosse verdadeira, 

mas simplesmente porque a sua natureza era ficcional, embora os sujeitos 

emissores, os destinadores do processo, não a assumissem como tal. A 

inferência que se pode fazer do processo é que a nação foi pensada não 

como uma síntese de um sistema de intercâmbio de índices, linguagens, 

gestos e intenções que produzem um sentido, mas como um corpo 

ideológico de elaboração externa cujo funcionamento teve que ser, porém, 

interior, sem um equilíbrio entre a expressão e a sua substância (MATA, 

1993, p. 78). 

 
 

A projeção dessa perspectiva de nação estabelecia-se em eixos do tempo 

(vários níveis de passado), da natureza e do espaço (o território), mas o seu 

movimento criava o plano da exclusão naquele período de revolução. Inocência 

Mata cita, por exemplo, o “jogral das línguas” (1974-1975), produzido pelo MPLA, 

que não considerava pertencentes à angolanidade os militantes da FNLA, pois 
                                                             
37

 Em Comunidades imaginadas, Benedict Anderson (2008, p. 32) propõe a seguinte definição 
de nação: “uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsicamente 
limitada e, ao mesmo tempo, soberana. [...] Ela é imaginada porque, mesmo os membros da 
mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da 
maioria de seus companheiros, embora todos eles tenham em mente a imagem viva da 
comunhão entre eles”. 
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entendia que “falavam uma língua que ninguém conhecia e, portanto, estavam 

excluídos da angolanidade” (MATA, 1993, p. 78), e disso se depreendia, no 

contexto da Guerra Fria, que só poderiam estar do lado do imperialismo. 

A literatura nacionalista, entre os anos 1950 e 1970, contestatária e 

anticolonial, funcionava como um contradiscurso que reivindicava uma identidade 

diferente daquela forjada pela ideologia colonial. Posicionava-se contra a política do 

assimilacionismo cultural, que se baseava num suposta superioridade cultural 

portuguesa. Assim, a ideologia do nacionalismo possibilitou “processo de resgate de 

identidades históricas colectivas destruídas ou amarfanhadas pela lógica da 

dominação colonialista” (MATA, 1993, p. 84), dominação essa responsável pela 

desestruturação identitária social, cultural e histórica dos angolanos.  

Logo, apesar de o nacionalismo atualmente ser considerado – como na fala 

de Tom Nair, citado por Benedict Anderson38 - “a patologia da história do 

desenvolvimento moderno, tão inevitável quanto a neurose do indivíduo [...] sendo 

em larga medida incurável” (ANDERSON, 2008, p. 31), e ainda “contrário à 

ideologia da diferença e nefasto à harmonização histórica” (MATA, 1993, p. 84), o 

discurso antinacionalista, no contexto africano, torna-se completamente irrelevante 

pois, em contextos conflituais como o colonial, é perfeitamente compreensível que 

pactos de solidariedade sejam gerados e historicidades sejam fabricadas a partir de 

mitos e lembranças. 

O sentido da angolanidade, como notado anteriormente, teve como 

consequência a homogeneização de tempos e lugares que foram 

instrumentalizados numa perspectiva teleológica estabelecida por fatores externos à 

comunidade da qual emanava. Na atualidade, porém, o sentido de angolanidade, 

ainda que continue a existir fundamentado em questões de “coesão, de tradição e 

continuidades históricas vai começar também a considerar outros, como o de 

obscurecimento de homogeneidades” (MATA, 1993, 92). Para inocência Mata, ao 

invés de se considerar a nação como síntese orgânica, deveria ser entendida como 

uma entidade com fissuras “feita de impasses e descompassos” (MATA, 1993, 92), 

de modo que a instância da cidadania seria mais adequada para pensar o país 

                                                             
38

 É importante ressaltar que Anderson entende que o nacionalismo nunca produziu grandes 
pensadores próprios, e, por isso, há um certo vazio que “cria certa condescendência entre os 
intelectuais cosmopolitas e poliglotas” (ANDERSON, 2008, p. 31), entre os quais insere Tom 
Nair, que tendem a hipostasiar a existência do nacionalismo. Contra essa perspectiva é que 
Anderson desenvolve o seu conceito antropológico de comunidade imaginada, citado em nota 
de rodapé anterior. 



76 
 

moderno. Pois a nação, conforme Stuart Hall (2006), em A identidade cultural na 

pós-modernidade, “não é apenas uma entidade política mas algo que produz 

sentidos”, as pessoas são cidadãos que “participam da idéia de nação tal como 

representada em sua cultura nacional” (HALL, 2006, p. 49). 

A cidadania inexistia na configuração do local da cultura e da nação, e agora 

insinua-se para “resgatar o seu lugar no discurso sobre a identidade”,  

transportando “implicações que se actualizam sobretudo no lugar da pátria” 

entendida como “uma comunidade de leis e instituições muito centralizadas e 

unitárias com um propósito político” (MATA, 1993, p. 94). A literatura angolana, para 

dar visibilidade ao que foi ocultado ideologicamente nas experiências históricas no 

contexto colonial, tem negociado sentidos (negociação anteriormente inexistente e 

que, de certo modo, explica o pressuposto essencialista da angolanidade) num 

comprometimento com “as múltiplas sensibilidades sociais, históricas, culturais e 

étnicas. E até rácicas, ou, pelo menos, diferenças de tonalidades da epiderme”, que 

ainda envenenam “as relações sociais e potencia ghettos de interesses” (MATA, 

1993, p. 97). Assim: 

À medida que se vão desvanecendo os ‘sóis das independências’, o 
discurso da identidade começa a ser revisitado, com um outro tom e 
novas modalizações que, por um lado, vão balizando as margens do ideal 
e do real e, por outro, vão incitando (a legitimidade de) o diferente contra 
(a hegemonia de) o mesmo, enquanto o surgimento do outro é 
acompanhado de uma mudança no modo literário – do lírico para o 
narrativo (menos raramente para o dramático) (MATA, 1993, p. 100).  
 
 

O que se busca é uma “nova gramática discursiva”, que não esteja 

condicionada a um modo de pensar homogeneizador. Essa gramática 

discursiva e essa nova semântica identitária já estavam latentes desde o início 

dos anos 1980 em textos que traçavam conflitos, colocando-se em oposição 

aos ideais dos novos poderes do pós-independência, que apontavam para um 

“monolitismo”. É o que se verifica em Mayombe (1980), de Pepetela; no texto 

Quem me dera ser onda (1982), de Manuel Rui; em O Cão e os Calús (1985), 

também de Pepetela; em Vozes Anoitecidas (1986) e Cronicando (1988), nas 

estórias de Mia Couto (1986) (MATA, 1993, p. 100). 

Em se tratando de literatura pós-colonial, o discurso da identidade se 

constrói revelando “segmentos (ideológicos, étnicos, sociais e de género), vozes e 

sentires [...] inéditos ou silenciados” (MATA, 1993, p. 101). A questão da identidade 
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continua a laborar-se na busca de elementos que a compõe, mas “numa luta 

constante contra as mitificações, os estereótipos e as mistificações da História” 

(MATA, 1993, p. 102), visando à elaboração da heterogeneidade, no sentido de 

“desestabilizar os lugares cativos da identidade que se supõe nacional” (MATA, 

1993, p. 104, grifos da autora). São exemplos dessa escrita literária: “Pepetela, 

Boaventura Cardoso, Henrique Abranches, Manuel Rui, não esquecendo os mais 

novos, José Eduardo Agualusa, Sousa Jamba, Alberto de Oliveira Pinto e Ismael 

Mateus [...] e o veterano Arnaldo Santos” (MATA, 1993, p. 104). 

O modelo primordial de construção da nação, a pátria rica, como se nota em 

poemas de Agostinho Neto e António Jacinto, tem sido destituído pelas 

particularidades das representações na literatura pós-colonial (José Luís Mendonça, 

João Maimona e Paula Tavares, por exemplo), que desqualifica a visão anterior, 

pois as riquezas nacionais foram desapropriadas: 

por uma entidade imperial, sem rosto, globalizada, uma entidade com 

alcance biopolítico, na medida em que esse poder, sem rosto, raça ou 

nacionalidade, é um aparelho [...] que desmaterializa o espaço e compacta 

o tempo, isto é, uma máquina que integra as diversas modalidades 

(económica, afectiva, alimentar, familiar, até sexual) e sequestra o próprio 

corpo social, o bios social (MATA, 1993, p. 106, grifos da autora). 

 
 

Fatores como a mudança do “socialismo” para a “democracia”, a passagem 

da economia “centralmente planejada” para o neoliberalismo têm condicionado 

novas identidades à ordem internacional (a decantada globalização) em termos 

econômicos e culturais, gerando, com isso, novas desigualdades. Assim, o 

escritor(a) angolano(a), reconstrói a visão de pátria e de nação, com sentimentos de 

comunhão e de comunidade, levando em conta as diferenças, adicionando o 

sentido de indivíduo e de cidadania. E, nessa perspectiva, conduz a um espaço 

literário eclético, diferente das cumplicidades ideológicas que caracterizaram o 

período anterior, “contrariando as expectativas de setores da crítica, ainda 

comprometidos com uma visão colonialista”, a literatura angolana vai trilhando 

“novos e diferentes caminhos”. Autores reconhecidos que percorrem esses novos 

trilhos, são “Arlindo Barbeitos, Davi Mestre, Jorge Macedo e Ruy Duarte de 

Carvalho” ao lado de jovens escritores(as) como “Ana de Sant’Ana, E. Bonavena, 

Lopito Feijóo, João Maimona, João Melo, José Luiz Mendonça e Paula 

Tavares”(ABDALA JÚNIOR, 2006, p. 215-216). 
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3 O “QUASE” DE JOÃO MELO 

 

3.1 A quem de fato e de direito pertence o ovo? 

 

Pretende-se, na análise da narrativa de título “O pato revolucionário e o 

pato contra-revolucionário”, do livro de contos O dia em que o Pato Donald 

comeu pela primeira vez a Margarida (2006), do escritor angolano João Melo, 

com base nos conceitos abordados a respeito do pós-modernismo e do pós-

colonialismo, discutir as pretensões do autor ao afirmar a natureza quase pós-

moderna da narrativa que se insere no período em que Angola lutava para 

libertar-se da dominação portuguesa, nos anos 1960.  

Pedro Muanza Agostinho, o protagonista, um ex-estudante com pouco 

mais de 18 anos, como a maioria dos angolanos de então, sonhava com uma 

Angola independente dos domínios portugueses. “Como e para quê, apenas o 

intuía levemente e, de certas palavras que passara a escutar assim que se 

juntou ao movimento – tais como ‘socialismo’ ou ‘revolução’ –, conhecia 

somente a configuração sonora” (MELO, 2006, p. 38). Percebe-se logo que, 

mesmo com o desejo de mudar os rumos de Angola, algumas forças lhe 

pareciam estranhas, como um poder separado, mas que, de algum modo, o 

conduziam. Identifica-se aqui o fenômeno da alienação. E o indivíduo alienado 

pressupõe, conforme Harvey (1992, p. 57) “um sentido de eu coerente, e não-

fragmentado, do qual se alienar”, pois:  

somente em termos de um tal sentido centrado de identidade pessoal 
podem os indivíduos se dedicar a projetos que se estendem no tempo ou 
pensar de modo coeso sobre a produção de um futuro significativamente 
melhor do que o tempo presente e passado (HARVEY, 1992, p. 57).  
 
 

Para realizar o seu sonho, Agostinho juntou-se ao Movimento Popular de 

Libertação de Angola (MPLA). Após passar alguns meses na base da guerrilha, 

em Dolisie, no Congo, foi enviado à Coreia do Norte – país revolucionário e 

anti-imperialista, conforme lhe disseram - para fazer um treinamento militar de 

seis meses. Após duas semanas em território norte-coreano, o jovem 

guerrilheiro manifestou o seu espírito questionador, o que, aliás, corresponde 

às expectativas a respeito de um revolucionário. Assim que seu professor, o 
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camarada Chung Park Lee, concluíra uma aula sobre a traição histórica do 

regime da Coreia do Sul, perguntando na sequência se algum daqueles jovens 

revolucionários, vindos dos mais variados lugares do Terceiro Mundo, gostaria 

de tirar alguma dúvida ou fazer-lhe uma pergunta, Pedro Muanza Agostinho 

propõe ao camarada professor uma charada (segundo o narrador, uma 

questão existencial para o jovem guerrilheiro – não a charada propriamente, 

porque conhecia a resposta, mas a reação que o professor poderia manifestar, 

supõe-se): “Se um pato puser um ovo em cima da fronteira entre a Coreia do 

Norte e a Coreia do Sul, a quem pertence o ovo?” (MELO, 2006, p. 35). 

O questionamento gerou consequências inesperadas. Num primeiro ensaio 

de resposta, o professor Lee tentou reformular a questão dizendo que o ovo 

deveria estar posicionado um pouco mais para o lado da Coreia do Norte e, 

portanto, pertenceria àquele país. Entretanto, o sagaz angolano manteve a sua 

formulação inicial e enfatizou que o ovo estava exatamente no meio da fronteira. O 

camarada professor não se deixou vencer e retorquiu argumentando que o ovo 

pertenceria mesmo à Coreia do Norte porque o pato estaria fugindo da Coreia do 

Sul para juntar-se à revolução do povo coreano, conduzida pelo Grande Líder, 

Camarada Presidente Kim Il Sung. Gozador e com a mania de ser mais esperto 

que os outros (o que possivelmente denunciava a sua origem, malanjina ou 

catatense, conforme as conjeturas levantadas pelo narrador), o jovem guerrilheiro 

redarguiu asseverando que o pato não poderia estar vindo da Coreia do Sul, pois 

era norte-coreano, um revolucionário.  

Diante da informação adicional acrescentada pelo aprendiz 

questionador, de acordo com os juízos do camarada professor, se um pato 

revolucionário deita um ovo na fronteira, deve ser mesmo um traidor. O 

aspirante a guerrilheiro angolano não questionou esse ponto de vista, mas 

reclamou a resposta acerca dos direitos de propriedade sobre o ovo. O 

camarada Lee imaginou então que a sua fidelidade à causa da Revolução 

Coreana e aos ensinamentos do Grande Líder Kim Il Sung estavam sendo 

postos à prova por aquele guerrilheiro angolano e decidiu por fim à discussão 

exclamando que o pato era mesmo um contrarrevolucionário e que os 

destemidos guarda-fronteiras norte-coreanos jamais permitiriam que os 

agentes do sul tomassem posse daquele ovo. Assustado com a veemente 

declaração do professor coreano, o desconfiado revolucionário angolano foi 
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assaltado por uma súbita imaginação: o ovo esburacado, com a clara e a gema 

misturando-se ao sangue do pato sacrificado pela vigilância revolucionária dos 

guardas coreanos. Essa imagem o fez se perguntar se aquilo seria a revolução.  

Pedro Muanza Agostinho não desenvolve o pensamento além da 

imagem narrada e do questionamento produzido para si mesmo. Contudo, 

pode-se presumir que a questão existencial do guerrilheiro angolano à qual se 

refere o narrador era saber o significado da revolução. Parece estranha a 

insistência do camarada revolucionário Chung Park Lee em tentar justificar a 

possível propriedade do ovo com argumentos nada convincentes. Mais 

estranho ainda foi o seu apelo (depois de esgotadas as infelizes justificativas) à 

suposta fidelidade à causa que permanecia uma incógnita. Estranhezas que 

podem indiciar a verdade do pressuposto marxista clássico de que as 

sementes do futuro já existem no presente, como se verá mais adiante. 

De qualquer modo, a palavra do camarada Lee a respeito do direito à 

propriedade do ovo prevaleceu, o que lembra aquela fábula de La Fontaine sobre 

o lobo e o cordeiro, cuja lição moral consiste na constatação de que a razão do 

mais forte é sempre a melhor, ou ainda de que contra a força não há argumentos. 

Essa interpretação é reforçada pelo relatório produzido pelo camarada Chung 

Park Lee sobre o comportamento do angolano enviado pelo MPLA. No relatório, 

fez constar a informação de que o jovem aspirante a revolucionário havia tentado 

facilitar a fuga de um pato norte-coreano para o território da Coreia do Sul. Além 

dessa e outras acusações, ao guerrilheiro em treinamento foi imputado o péssimo 

costume de fazer perguntas provocatórias aos seus professores. Ao que parece, 

para o camarada Chung Park Lee, um revolucionário questionador afigura-se 

como uma contradição ontológica, posição partilhada pelo Comitê Central que 

condenou Pedro Muanza Agostinho por todas as acusações que lhe imputaram - 

exceto a de ter tentado facilitar a fuga do pato, por ausência de prova material – 

sendo obrigado a retornar à base do MPLA, no Congo, menos de um mês depois 

de ter iniciado o seu treinamento.  

Antes mesmo de desenvolver a narrativa aqui resumida, o narrador tece 

comentários a respeito das “prodigiosas” operações de engenharia social 

realizada pelos angolanos: transformar o socialismo marxista-leninista e o 

capitalismo liberal em, respectivamente, afro-estalinismo e capitalismo 

selvagem. Na sequência, declara que essas “são designações ideológicas, 
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sem qualquer serventia, com as quais a boa literatura pós-moderna não deve 

perder tempo” (MELO, 2006, p. 35), acrescentando também: 

Naquela altura [os anos 1960], ninguém sabia o que eram as 
metanarrativas, até porque, em nome das duas grandes ideologias da 
época – o liberalismo e o marxismo -, os homens enfrentavam-se 
fisicamente nos campos de batalha e as mortíferas armas que 
utilizavam para tentar eliminar, no sentido mais literal do termo, os 
adversários não eram, obviamente, meros jogos de linguagem. 
Entretanto, um desconhecido guerrilheiro angolano, que apenas hoje 
entra para a literatura mundial, antecipou Lyotard, conseguindo 
demonstrar, com uma charada aparentemente ingénua, como os 
discursos grandiloquentes podem ser desvirtuados e pervertidos pela 
prática, tornando-se simples simulacros da realidade. Não é 
espantoso? (MELO, 2006, p. 40). 
 
 

Poder-se-ia acreditar que o narrador apenas expressa um desencanto 

frente aos metarrelatos que pretendiam explicar a condição histórica da 

humanidade em seus diversos aspectos (econômico, social, cultural), e que 

ofereciam alternativas de emancipação social. Nesse sentido, a narrativa de 

Melo estaria em conformidade com as configurações do pós-modernismo, 

entendido como decretos sobre “o fim da ideologia, da arte, ou das classes 

sociais; a ‘crise’ do leninismo, da social-democracia, ou do Estado do bem-estar 

etc.”, conforme Jameson (1997, p. 27). Logo, poder-se-ia acatar a declaração do 

narrador a respeito do que seria uma “boa literatura pós-moderna” – que, 

supostamente, o autor desse conto estaria produzindo - e, assim, acreditar que 

as suas assertivas sobre as operações angolanas de engenharia social 

(questões ideológicas) teriam sido mencionadas apenas en passant, para 

expressar a desilusão com os sistemas ideológicos mencionados.  

Há razões, entretanto, para analisar mais de perto a aparentemente 

despretensiosa observação do narrador. Se a boa literatura pós-moderna não 

deve perder o seu latim com grandes questões ideológicas, por que, então, 

mencioná-las? Pode-se inferir, ao contrário, pela análise do fragmento aqui 

sintetizado, que a discussão se centraliza em torno mesmo de temas como 

ideologia, alienação e luta de classes. Tome-se como pressuposto que esse 

objeto de análise seja mesmo literatura e, com os adjetivos (boa e pós-

moderna, segundo o próprio narrador) que caracterizariam o texto produzido 

por João Melo, realize-se o seguinte raciocínio: se for mesmo literatura pós-

moderna, ao enfocar exatamente questões ideológicas, não se poderia afirmar 
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que seria boa; ou, se for boa literatura, não seria possível certificar a sua 

autenticidade pós-moderna. De qualquer modo, a preocupação em saber quais 

temas a literatura deveria tratar, se aspectos da vida cotidiana ou grandes 

problemas da humanidade, constitui-se como uma “falsa maka” (bate-boca), 

afirmação do próprio autor em outro conto.  

Não se deve, contudo, imaginar que Melo esteja insinuando que “tudo é 

ideológico” ou que “tudo é político”, pois isso seria conveniente à ordem 

dominante (que o autor parece questionar), e assim minaria a força do termo 

ideologia. Se tudo é ideológico, do mesmo modo pode-se afirmar que nada é 

ideológico, o que estaria de acordo com o relativismo pós-moderno 

hegemônico. O pensamento de João Melo parece estar mais em 

correspondência com o que Terry Eagleton elabora sobre a força do termo 

ideologia que: 

reside em sua capacidade de distinguir entre as lutas de poder que 
são até certo ponto centrais a toda forma de vida social e aquelas que 
não o são. [...] É perfeitamente possível concordar com Nietzsche e 
Foucault a respeito de que o poder está em toda parte, ao mesmo 
tempo que se busca distinguir, para certos propósitos práticos, entre 
exemplos de poder mais e menos centrais (EAGLETON, 1991, p. 21).  
 
 

Exemplo dessa perspectiva encontra-se no Conto “Maria” (que será 

investigado mais detidamente em outra análise ainda neste trabalho), em que a 

personagem principal confessa que nunca brincou de boneca quando criança, 

enunciado que, por si só, não seria ideológico. Todavia, a garota demonstra um 

certo desconforto com as cobranças que lhe fazem a respeito do seu agir no 

mundo, que estaria em disjunção com o que dela se esperava. Nota-se, então, 

um subtexto de questionamento ideológico que remete a debates relevantes 

sobre questões de gênero.  

Encontra-se, também, em “O pato revolucionário e o pato contra-

revolucionário” a afirmação de que os angolanos “sempre foram pós-modernos 

avant la lettre” (MELO, 2006, p. 33), o que pareceria estar em consonância com 

a concepção pós-moderna que celebra a fragmentação, a pluralidade e oculta 

as relações desiguais entre o Norte e o Sul. Entretanto, ao contrário da 

afirmação do autor, o que o seu conto evidencia (como se verá mais adiante 

nesta análise) são “as relações [desiguais] de poder entre centro e periferia que 
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são constitutivas do capitalismo” (SANTOS, 2004, p. 12) e que as concepções 

pós-modernas hegemônicas tendem a ofuscar. 

Pode-se afirmar, a respeito do conto sob investigação, que a crítica de 

João Melo dirige-se, em retrospecto, não às ideologias em questão, liberalismo 

ou marxismo, mas aos desvios e perversões que sofreram, sobretudo o 

marxismo. Depois do episódio acontecido no período da guerrilha nacionalista, 

a história sobre Pedro Muanza Agostinho tem um salto para os anos 199039, 

com os mesmos personagens, mas em situações inopinadas em relação ao 

que até então havia sido narrado. O camarada Chung Park Lee, tão convicto 

de seus ideais comunistas, que qualificava os dirigentes da Coreia do Sul como 

“vendilhões totalmente enfeudados ao execrável e abominável imperialismo 

norte-americano” (MELO, 2006, p. 36) tornou-se alto executivo de uma 

companhia sul-coreana de produtos agropecuários, que o enviou a Angola para 

dirigir seus negócios naquele país.  

Já Pedro Muanza Agostinho, depois de demonstrar coragem na guerrilha 

contra os colonialistas, tendo chegado ao posto de comandante, não conseguiu 

“tornar-se um dos neo-capitalistas do país”, pois faltou-lhe coragem para: 

vou dizê-lo, sem jogos de linguagem – meter a mão na massa estatal 
e tornar-se igualmente proprietário privado, como alguns antigos 
revolucionários. Como ele era um dos técnicos da empresa que foi 
cedida aos coreanos para desenvolverem o seu projeto, acabou, por 
uma dessas ironias da vida, como se costuma dizer, como 
assalariado do agora Mister Lee (MELO, 2006, p. 41). 
 
 

Não parece haver dúvidas com relação à presença da ironia na escrita 

de João Melo. Por ser quase evidente em muitos casos, talvez não fosse 

necessário abordar esse elemento constituinte da sua prosa. Entretanto, para 

os objetivos deste trabalho, torna-se esclarecedora a definição de ironia verbal, 

encontrada em Ironia em perspectiva polifônica, de Beth Brait (2008). 

Conforme os estudos dessa pesquisadora, entre as várias definições de ironia 

                                                             
39

 Apenas para complementar o que se passou politicamente em Angola entre os períodos 
narrados, torna-se pertinente trazer um fragmento narrativo de Melo encontrado no conto “O 
canivete agora é branco” (que será analisado em momento oportuno): “Agostinho Neto conseguiu 
proclamar a independência a 11 de novembro de 1975, as FAPLA e os cubanos expulsaram os 
zairenses e os sul-africanos, o MPLA adotou o marxismo-leninismo como ideologia do regime em 
fins de 1976 [...] o presidente dos EUA, Ronald Reagan, resolveu, em 1980, transformar a UNITA 
no seu principal instrumento para derrubar o MPLA [...] em 1989 resgistou-se a saída mútua de 
Angola das forças sul-africanas e cubanas, o MPLA abdicou do regime de partido único, abandonou 
o socialismo esquemático e instaurou o capitalismo selvagem” (MELO, 2006, p. 130-131). 
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a partir de uma dimensão discursiva, encontra-se a que pressupõe três 

elementos: “um narrador [...] que enuncia uma mensagem de tal forma que ela 

tenha como centro a narração de um acontecimento que, por ser enunciado 

dessa e não de outra maneira”, aparece como uma contradição, produzindo um 

efeito polissêmico; “um receptor [...] que no caso é o leitor a quem o narrador 

se dirige, estabelece uma cumplicidade [...] e um alvo dessa ironia” (BRAIT, 

2008, p. 78-79), podendo haver uma coincidência parcial ou total entre esses 

elementos. Pode ser acrescida a essa definição a noção de que a ambiguidade 

irônica, para funcionar, é construída pelo narrador para ser desmascarada pelo 

receptor, caso contrário, o efeito irônico desaparece, ou seja, o narrador “ao 

mesmo tempo que simula, aponta para essa simulação” (BRAIT, 2008, p. 107). 

Em alguns trechos da narrativa em análise, percebe-se essa 

configuração irônica com muita clareza. Uma situação evidente é a de que os 

antigos revolucionários, como Pedro Muanza Agostinho, recebiam lições a 

respeito da traição histórica dos dirigentes da Coreia do Sul, comparsas do 

imperialismo norte-americano, conforme os ensinamentos do camarada Lee 

(que também se tornou empresário), contudo, supreendentemente, alguns 

antigos revolucionários angolanos aprenderam e praticaram exatamente aquilo 

que não se devia fazer, “meter[am] a mão na massa estatal e tornar[am]-se 

igualmente proprietário[s] privado[s]”, o que se configura como uma contradição 

explícita, que, dito assim, “sem jogos de linguagem”, não só aponta a ironia aí 

inscrita como indicia uma espécie de sarcasmo, menosprezo talvez, em relação 

aos revolucionários vendilhões angolanos. Torna-se pertinente, apenas para 

embasar o argumento aqui produzido, trazer uma reflexão do filósofo esloveno 

Slavoj Zizek (2010, p. 25) a respeito daquilo que chama de “movimento duplo 

da função simbólica”. O filósofo explica que a linguagem possui uma dimensão 

reflexiva em que uma declaração não apenas transmite algum conteúdo, mas, 

ao mesmo tempo, “transmite o modo como o sujeito se relaciona com esse 

conteúdo” (grifos do autor).  

Assim, “o ato de relatar algo publicamente nunca é neutro: ele afeta o 

próprio conteúdo relatado”. Para exemplificar o seu raciocínio, o professor 

esloveno diz que:  

Na academia, uma maneira polida de dizer que achamos a 
intervenção ou palestra de nosso colega estúpida é dizer: ‘Foi 
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interessante’. Assim, se em vez disso dizemos abertamente ao nosso 
colega: ‘Isso foi entediante e estúpido’, ele terá todo o direito de se 
sentir surpreso e perguntar: ‘Mas se você achou entediante e 
estúpido, por que não diz simplesmente que foi interessante?’ O 
infeliz colega está certo ao tomar a afirmação direta como envolvendo 
algo mais, e não só como um comentário sobre a qualidade de seu 
artigo (ZIZEK, 2010, p. 28). 
 
 

Ou seja, de acordo com o exemplo de Zizek, a ironia estaria em usar o 

termo “interessante”, querendo significar “entediante”, o que seria 

perfeitamente aceito porque, mesmo que o interlocutor ofendido entenda o 

subtexto e queira questionar o ofensor, este poderá sempre dizer em sua 

defesa que usou “interessante” com sentido de “importante”. Se o colega, no 

entanto, for mais direto ou explícito na sua crítica, haverá algo além de um 

simples comentário. Talvez o termo adequado seja mesmo sarcasmo. 

Raciocínio que, nesta análise, julga-se pertinente ao texto de Melo. 

Como se nota, a crítica ao capitalismo selvagem aqui é bem objetiva: ser 

“neo-capitalista” está associado diretamente a “meter a mão na massa estatal” 

para “tornar-se proprietário privado”, pelo menos no contexto narrado. Porém, 

mais incisiva é a censura aos antigos revolucionários que teriam, ao contrário 

das expectativas acerca da militância marxista, mistificado a realidade para 

enriquecimento próprio. Até esse ponto, a análise concorre para o que Padilha 

(2002) observa a respeito da história angolana, após o processo de libertação. 

Nos anos 1980, com o sonho de justiça social, Angola viveu uma experiência 

“marxista” de governo, mas uma série de fatores (corrupção, divergências 

ideológicas, étnicas e raciais que resultavam em conflitos armados e guerras 

civis) convergiu para o desfazimento do sonho alimentado pelos antigos 

guerrilheiros do MPLA.  

Ao criticar os usos e abusos ideológicos que a experiência evidenciou, 

não se pode afirmar que o escritor esteja apenas manifestando um sentimento 

de desilusão, pois, ao levantar essas questões, contribui-se para ampliar a 

discussão sobre problemas que são atuais, sem a pretensão de querer resolvê-

los, pois essa não seria, evidentemente, função da literatura. Dito de outro modo, 

por um lado o artefato ficcional de João Melo, ao seu modo, dá indícios do que 

aconteceu no passado para, a partir daí, pensar o que se fazer no presente, o 

que parece ser um método de análise e intervenção bem moderno, pois traz 

uma perspectiva de um vir-a-ser. Por outro lado, talvez aquela ingênua charada 
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a respeito dos direitos de propriedade do ovo, tão disputado pelo camarada 

Chung Park Lee, esteja remetendo à submissão à propriedade privada e, assim, 

metaforicamente, signifique também a derrota do sujeito histórico revolucionário, 

que talvez nunca tenha existido. 

Percebe-se, na crítica de Melo, um subtexto que questiona a prometida, 

mas sempre postergada, emancipação social (isto é, liberdade, igualdade e 

fraternidade). Como Boaventura Souza Santos (2004, p. 5) esclarece “vivemos 

em sociedades a braços com problemas modernos [...] para os quais não 

dispomos de soluções modernas”. Daí a sua proposta de reinvenção da 

emancipação social, a partir das experiências dos grupos sociais que sofreram 

(vítimas do Sul é a metáfora que o teórico utiliza nesse caso) “com a redução 

das possibilidades emancipatórias da modernidade ocidental às tornadas 

possíveis pelo capitalismo moderno” (SANTOS, 2004, p.6).  

Tanto o liberalismo quanto o marxismo, tematizados no texto de Melo, 

apesar das suas diferenças significativas, “concebem o colonialismo no quadro 

historicista de um código temporal que coloca os povos coloniais na ‘sala de 

espera’ da história”, muito embora reconheça que “o horizonte pós-capitalista 

desenhado pelo marxismo seja também um horizonte pós-colonial” (SANTOS, 

2004, p. 15). Para o teórico português, o capitalismo não pode se desenvolver 

sem colonialismo, enquanto relação social. Logo, embora o colonialismo não 

mais exista enquanto relação política, ainda persiste enquanto mentalidade e 

forma de sociabilidade autoritária. 

Podem-se fundamentar questões identitárias nesse conto de João Melo 

dentro dessa linha de interpretação. Logo no início do texto, o narrador aponta 

características que seriam típicas dos angolanos: gostar de makas e de fazer 

farras, chegar tarde aos compromissos, abusar do humor e não levar nada a 

sério. Num primeiro momento, poder-se-ia pensar mesmo que esses seriam 

traços constitutivos dos angolanos, mas o narrador comenta também outra 

característica comum aos naturais de Angola: abandalhar as lições que “o 

mundo tem tentado, desde sempre, impor-lhes” (MELO, 2006, p. 33), afirmação 

que induz, de imediato, a supor que os atributos anteriores não são, de fato, 

inerentes aos angolanos. Talvez as tais características sejam, na realidade, 

instrumentos de defesa contra as regras alienígenas que lhes foram impostas. 

Permaneça-se um pouco mais com essa hipótese porque, em seguida, o 
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narrador apresenta, na história contemporânea, exemplos para comprovar a 

suposta irresponsabilidade dos angolanos: 

Levados aos milhões para as américas, como escravos, não se 
deixaram dizimar nem pela brutal exploração de que foram vítimas 
nem pelas desconhecidas doenças que tiveram de enfrentar. [...] 
Ensinaram aos seus próprios exploradores como se forjava o ferro, 
como se extraía da terra os diamantes ou o ouro ou como se plantava 
(e colhia) a cana-de-açucar ou o café (MELO, 2006, p. 33). 
 
 

Percebe-se que, se a história apresentada pelo narrador for verdadeira 

(supõe-se que sim), as suas assertivas iniciais sobre a irresponsabilidade dos 

angolanos ou não correspondem à realidade ou, se existir alguma 

correspondência, poderiam perfeitamente ser entendidas, diante da exploração 

a que foram submetidos, como movimento de resistência ou subversão às 

regras dominantes. E, uma vez que os subalternos não são ouvidos, conforme 

Spivak, o que Melo, como intelectual, talvez pretenda fazer é propiciar um 

espaço para que essa voz ecoe. Leve-se em consideração que, conforme 

Gramsci, mencionado em outro capítulo, os subalternos, por terem seu acesso 

restringido às instituições culturais e sociais, possuem menos possibilidades de 

construir as próprias representações, e, por conseguinte, a história tida como 

“oficial” não leva em conta a experiência prática da realidade social dos 

oprimidos. Percebe-se que esse ponto de vista é compartilhado por João Melo 

quando diz que a história angolana “não aquela ensinada nos manuais e nos 

compêndios, mas a sua história quotidiana, a qual, na verdade, ainda está por 

escrever, pois trata-se de uma empreitada que implica ultrapassar uma série de 

ideias feitas e preconceitos gerais” (MELO, 2006, p. 35). E João Melo começa 

a registrar essa história, ao narrar as estratégias de sobrevivência adotadas 

pelos angolanos que permaneceram em Angola:  

Enquanto isso, os que ficaram acolheram os agressores estrangeiros 
de uma maneira que ficará registada para sempre nos anais de 
convivência humana: combatendo-os ferozmente, mas fazendo 
negócios com eles e dando-lhes as suas filhas em casamento; 
adotando as suas religiões, mas ensinando-lhes rituais 
fantasmagóricos, que os enlouqueciam; provando do seu vinho 
aguado, mas dando-lhes a experimentar bebidas desconhecidas; e, 
por fim, levando-os até às profundezas dos sertões mais recônditos, 
onde eles contraíam febre-amarela e sucumbiam irremediavelmente. 
Para quem não sabe, assinale-se que essas diferentes e múltiplas 
estratégias eram usadas não em alternativa, mas simultaneamente, 
para desespero dos invasores, que até hoje são incapazes de 
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conhecer os angolanos, nomeadamente o seu instinto de 
sobrevivência e a sua flexibilidade (MELO, 2006, p. 34). 
 
 

Boaventura Souza Santos parece em sintonia com as observações de 

João Melo: “a melancolia pós-moderna está cheia de estereótipos 

nortecêntricos a respeito do Sul cujas populações são por vezes vistas como 

estando mergulhadas num desespero para o qual não há saída” (SANTOS, 

2004, p. 12-13). A narrativa de Melo evidencia processos de hibridação (nos 

termos propostos por Canclini) que levam a relativizar o conceito de identidade 

definido mediante processos de abstração de traços (língua, tradições, 

condutas estereotipadas), frequentemente desvinculados das práticas da 

história de misturas em que se formaram, revelando a origem diversificada da 

população angolana, para intranquilidade dos “acérrimos paladinos do 

fundamentalismo negro-kimbundo angolano” (MELO, 2006, p. 78). 

 

3.2 E agora, Maria: to be or not to be? 

 

Em “Maria”, quinta narrativa da antologia de contos ora estudada, a 

personagem principal, cujo nome corresponde ao título do conto, apresenta-se, 

por um lado, perplexa por não se adequar às expectativas da sociedade em 

relação ao seu comportamento, e, por outro, confusa por não entender as 

contradições sociais do mundo em que vive. Antes de a protagonista contar a 

sua história, porém, o narrador tece alguns comentários acerca da identidade 

do nome “Maria”. Esta análise procura evidenciar que tanto as contradições 

vivenciadas por Maria quanto as elucubrações do narrador sobre questões 

identitárias, nesse conto “quase” pós-moderno, configuram-se como 

dispositivos que visam a tornar obscura uma noção de identidade 

essencializada, sem, contudo, desconsiderar a ideia de angolanidade. 

Conforme Tânia Macêdo (2008), a literatura angolana, principalmente 

entre 1950 e 1990, apresenta tipos femininos (donas de casa, lavadeiras, 

vendedoras) cujos atributos essenciais se revelam, sobretudo, na “luta 

incessante pela sobrevivência, por uma profunda ligação à família e aos 

valores da ética ao trabalho” (MACÊDO, 2008, p. 125). Essa representação 

“pouco mudou nos últimos cinquenta anos da literatura angolana” (MACÊDO, 
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2008, p. 126). Por um lado, a quitandeira (ligada ao comércio de peixe, fruta, 

legumes e/ou verduras) talvez seja “a personagem que, de maneira mais 

completa, encarna a figura materna, articulando as qualidades míticas da 

Mamã África em seus aspectos em defesa da prole e da família” (MACÊDO, 

2008, p. 126). Por outro, embora menos frequentes que as quitandeiras, há 

também a presença de prostitutas, personagens “que nada mais tem a vender 

a não ser o seu corpo [...] em razão da fome que as assola e dos enganos a 

que foram submetidas por homens inescrupulosos” (MACÊDO, 2008, p. 132). 

Contemporaneamente, conforme Macêdo (2008, p. 133), “outros textos 

abordam as prostitutas sob o mesmo ângulo que a literatura antes e 

imediatamente após a independência de Angola”.  

Não parece ser possível, entretanto, incluir a protagonista do conto de 

Melo, nos tipos femininos característicos encontrados na literatura angolana, 

conforme arrolados por Tânia Macêdo. Desde cedo, as atitudes de Maria 

pareciam não corresponder às expectativas a seu respeito. Quando criança, 

nunca brincara com bonecas. As primeiras que lhe foram oferecidas, rasgou-as 

cruel e violentamente, o que a fazia sentir-se mais leve, sem saber o motivo. 

Gostava mesmo de brincadeiras consideradas viris, predileção que lhe rendeu 

o epíteto de “Maria rapaz”. Ao contrário do que se esperava, porém, o apelido 

agradava-lhe. Ao concluir os estudos no liceu, decidiu cursar engenharia 

eletrotécnica, contrariando os seus pais, que desejavam que ela fosse 

professora. Levava consigo uma “dúvida hamletiana” que “a perseguiu até ao 

último dia” (MELO, 2006, p. 77).  

Ela revela também que, aos vinte anos, quando o MPLA declarou 

independência, em 1975, foi um dos poucos jovens que não deixou os estudos, 

nem ingressou na política, e acrescenta: “Aquilo a que se chamava, na época, 

Revolução, inspirava-me um medo difuso, é certo, mas palpável e concreto, quase 

carnal” (MELO, 2006, p. 81). Maria nada mais informa sobre as possíveis causas 

do seu “medo difuso”. Alguns dados históricos, contudo, podem aclarar essa 

questão e permitir a fundamentação de uma hipótese a esse respeito. 

Zuleika Alambert esclarece que a Revolução Socialista de 1917, ocorrida 

na Rússia, liderada por V. I. Lênin, teria proporcionado uma melhoria 

progressiva na condição da mulher naquela sociedade, pois, pela “primeira vez 

na história, as mulheres obtiveram os mesmos direitos políticos que os 
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homens, o direito ao trabalho e a uma remuneração igual à do homem por igual 

trabalho”. Na sua primeira Constituição, de 1918, foi proclamada “a igualdade 

de todos os cidadãos, independentemente de sexo, raça ou nacionalidade” 

(ALAMBERT, 1986, p. 77). Com o passar dos anos, entretanto, o stalinismo foi 

se consolidando e se projetando “a todo o movimento comunista mundial, 

sobretudo a partir de 1934”, de modo que os partidos revolucionários dos 

países do mundo inteiro “transformaram a admiração pelo exemplo russo em 

assimilação acrítica de um ‘modelo’ a ser fielmente imitado” (ALAMBERT, 

1986, p. 77-78). E o stalinismo adulterou a teoria dos clássicos do marxismo: 

Uma das consequências imediatas do stalinismo foi a adulteração da 
teoria. O rico pensamento de Marx e Engels, e mesmo de Lênin, 
pensadores radicalmente polêmicos, foi transformado num conjunto 
de dogmas simplificados, que recebeu o nome de marxismo-
leninismo e que foi esquematizado a ponto de poder ser expresso em 
fórmulas vazias de conteúdo (ALAMBERT, 1986, p. 78). 
 
 

Com Stalin, ainda segundo Alambert, um novo código de família foi 

promulgado, houve a proibição do aborto, o regime “começou a fazer 

indiscriminadamente a apologia da família e passou a reconhecer apenas os filhos 

resultantes do casamento. A união livre foi condenada” (ALAMBERT, 1986, p. 78) 

e a homossexualidade foi reprimida. Essa situação “se refletiu na maioria dos 

países socialistas, onde houve mesmo um retrocesso em relação a conquistas já 

alcançadas no plano da libertação concreta da mulher” (ALAMBERT, 1986, p. 78). 

Em 1956, no XX Congresso dos PCUS, através do Relatório Kruschev, houve a 

denúncia de fenômenos como “moralismo, autoritarismo e perseguições políticas” 

durante a vigência do stalinismo. Nesses anos, houve um “retorno à ‘ideologia 

familiar’, com todas as suas nefastas conseqüências” (ALAMBERT, 1986, p. 79). 

Ora, é de se supor que o MPLA, como um dos partidos que recebeu 

apoio da comunidade de países socialistas, liderados pela URSS, tenha 

também seguido a orientação stalinista com relação a aspectos como a 

ideologia familiar e a repressão à homossexualidade. Embora, por enquanto, 

seja possível afirmar apenas, a partir das informações fornecidas pela própria 

personagem, que Maria não se ajustava às injunções sociais sobre posições de 

gênero (isto é, características consideradas femininas de comportamento e 

posições que supostamente uma mulher deve assumir na sociedade), a 

hipótese de que, com a revolução e a ascensão ao poder de um grupo de 
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bases stalinistas, o medo difuso que Maria sentia pode ter sido originado do 

temor à repressão a uma homossexualidade silenciada40.  

Essa hipótese se torna mais razoável ao se saber que Maria conheceu um 

engenheiro inglês, Thomas, e que pensava seriamente em aceitar a sua proposta 

de casamento. Maria, contudo, declara também que não sabia se o amava de 

verdade. Ela se apaixonara, na realidade, não pelo engenheiro, mas por uma de 

suas frases: “As pessoas que dão muita importância aos pequenos detalhes são 

profundamente infelizes” (MELO, 2006, p. 81). Além disso, Maria havia afirmado 

antes nunca ter se envolvido amorosamente “com qualquer homem” (MELO, 

2006, p. 80), para depois enfatizar: “Como já disse, e por mais inusitado que isso 

possa parecer aos olhos de alguns, nunca me envolvi com nenhum homem até 

hoje” (MELO, 2006, p. 81), mesmo depois de conhecer o engenheiro Thomas. A 

fala da personagem instala uma ambiguidade, pois o que se considera inusitado, 

por um lado, poderia ser a possibilidade de ela ser uma mulher heterossexual, 

que, por razões não reveladas, preferiu abster-se de relações amorosas. Por outro 

lado, poder-se-ia considerar que o inusitado seja mesmo revelar a sua 

homossexualidade (afinal a personagem pronuncia-se sobre não ter tido relações 

sexuais com homens, mas silencia sobre envolvimento com mulheres), uma vez 

que, numa sociedade moralista e repressiva, a norma, para os homossexuais, 

seja ocultar a sua orientação sexual. 

Seja como for, qualquer das alternativas revela a condição de opressão 

das mulheres, no que diz respeito ao patriarcalismo, entendido como 

dissimetria estabelecida na relação de poder entre homens e mulheres, e que 

se “expressa na utilização cultural, social e econômica que ele faz do corpo da 

mulher e pelo controle da reprodução”. Essa relação assimétrica de poder, 

segundo (Alambert, 1986, p. 117), tem atravessado “todas as sociedades 

classistas e não classistas”.  

                                                             
40

 Note-se que a repressão à homossexualidade certamente não se inicia com a ascensão ao 
poder de um grupo stalinista. A rejeição à homossexualidade na cultura angolana fundamenta-
se, segundo informações fragmentadas oriundas de diversos blogs, na tradição bantu, origem 
da maioria da população angolana, pois a homossexualidade seria, conforme essa tradição, 
um atentado às leis da natureza, uma vez que os homossexuais não poderiam perpetuar e 
alargar a “família”. Por isso, o homossexual é considerado “anormal”. Além disso, a cultura 
cristã também desaprova a homossexualidade. Atualmente, os partidos políticos em Angola, 
por seu turno, ou silenciam sobre esse tema ou rejeitam-no. Assim, a hipótese levantada sobre 
o medo de Maria, com a subida ao poder de um partido stalinista, diz respeito apenas à 
possibilidade de aumento da repressão. 
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Ao terminar o curso de engenharia, Maria foi trabalhar numa empresa do 

ramo, cujo diretor havia feito um curso intensivo de seis meses em um país do 

Leste europeu. A protagonista afirma que não gostou do que viu, “sobretudo da 

marginalização e mesmo perseguição aos funcionários antigos e aos quadros”, 

mas, não sendo “dada a decisões dramáticas”, permaneceu na empresa “até 

aos anos 90, quando se deu a abertura política e económica” (MELO, 2006, p. 

81). Sobre esse trecho da narrativa de Maria, é possível deduzir, mesmo sem 

informações adicionais sobre as suas condições de trabalho, que, sendo 

possível a uma mulher ocupar uma posição direcionada, em geral, ao gênero 

masculino, a condição feminina não se restringe a questões de igualdade de 

direitos relacionados ao trabalho, uma vez que se entenda que emancipação 

não é o mesmo que liberdade.  

Muitos marxistas pós-Lênin estabeleceram que a contradição de sexo 

deriva da contradição de classe,  embalsamando a “análise da família burguesa 

monogâmica feita por Engels, ou as afirmações de Lênin sobre a absoluta 

necessidade de se libertar a mulher da escravidão doméstica”. Isso fez com 

que centralizassem a sua atenção “no direito ao trabalho da mulher”, 

esquecendo o que “o próprio Engels escreveu: ‘a reintrodução da totalidade do 

sexo feminino na indústria pública pode ser somente a condição preliminar de 

sua libertação’” (ALAMBERT, 1986, p. 115, grifos da autora). 

Poder-se-ia pensar que as perplexidades de Maria são conflitos 

meramente de ordem subjetiva. O narrador diz que ela é uma angolana 

genuína. Apesar disso, não gosta de funje (iguaria característica de Angola) 

nem de semba ou quizomba (danças de origem angolana). No seu documento 

de identidade, consta que é negra, mas tem olhos verdes. As suas 

características de gênero também não combinam com as expectativas sociais 

a respeito do seu comportamento e da sua sexualidade. Disso, pode-se inferir 

que as contradições de Maria demonstram o conflito entre o privado e o 

público, isto é, evidenciam a sua angústia em relação os efeitos da ideologia 

dominante. A esse respeito, as considerações de Alambert são esclarecedoras: 

 

A separação entre o privado e o social, típica da sociedade de 

formação capitalista, oculta a relação, que também existe, entre as 

duas áreas. O privado é baseado e produzido no social, e isso, bem 

entendido, quando se leva em conta o fato de que ele não é somente 
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uma ‘área psicológica’, mas também uma área econômica, de 

reprodução e de consumo, determinada pela estrutura e pela cultura 

da formação social na qual vivemos (ALAMBERT, 1986, p. 118). 

 

 

Maria, contudo, aponta também as contradições do mundo objetivo, 

quando diz que nunca soube o que era pior “a guerra ou a corrupção?” e, na 

tentativa de encontrar uma resposta, contrapõe a assertiva comum de que “a 

guerra é mil vezes pior - pois, além dos seus efeitos directos, tem uma série de 

consequências indirectas, entre elas facilitar e servir de ‘justificação’ da própria 

corrupção” - ao que ela percebe na realidade. Então, constata que, “tendo a 

guerra terminado completamente entre nós, a corrupção não dá sinais de 

amainar, antes pelo contrário" (MELO, 2006, p. 81). Além disso, a protagonista 

chama a atenção para o fato de  

após o fim da guerra, muita gente ter começado a alimentar angústias 
literalmente esdrúxulas, para não dizer mórbidas, tais como contabilizar 
quantos ministros, escritores, desportistas ou milionários pretos, brancos e 
mestiços existem; ou saber quantos bakongos estão a dirigir 
departamentos da saúde ou das finanças, assim como quantos 
ovimbundos são juízes, padres ou bispos (MELO, 2006, p. 82). 
 
 

Torna-se necessário esclarecer que a narrativa começa com o narrador 

informando que Maria se suicidou e que, para que a sua história seja melhor 

compreendida, começará apresentando a protagonista. Como quase sempre, 

entretanto, não se pode confiar nas promessas da maioria dos narradores de 

João Melo. E este não foge à regra, pois a protagonista é apresentada por si 

mesma, quando o narrador lhe passa a palavra, depois de este fazer algumas 

considerações identitárias a respeito do nome “Maria”. O narrador considera 

“Maria” um nome sem identidade, e que, para demonstrar a sua afinação com 

“léxico actualmente hegemónico”, diz, “sem pejo, que é um nome 

autenticamente global” (MELO, 2006, p. 75). 

Suas observações a respeito dos usos do nome “Maria” passam pela mãe 

de Jesus, “a primeira barriga de aluguer da conturbada história da humanidade” 

(MELO, 2006, p. 76) e Maria Madalena, personagem também bíblica, até 

constatar que é um nome usado em todos os estratos sociais, sendo flexível a 

ponto de ser possível combiná-lo a outros de várias maneiras. Maria “é um nome 
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extraordinário, apesar de, como diriam os fundamentalistas de todos os matizes, 

não ter uma cara própria” (MELO, 2006, p. 77). 

O autor revela que considerou também a nacionalidade da sua 

personagem. Pensou que talvez pudesse ser portuguesa, mas a ideia foi 

descartada porque a sua “estória [...], apesar de tudo, aspira a ser considerada 

pela historiografia literária angolana e [...] a ser incluída em futuras antologias 

editadas pelo Papa Doc da literatura angolana” (MELO, 2006, p. 77-78). Maria 

também não poderia ser brasileira, porque “os acérrimos paladinos do 

fundamentalismo negro-kimbundo-angolano, muitos deles, apesar da coloração 

da sua tez, com vestígios caucasianos não apenas nos nomes, mas até na sua 

própria origem familiar” poderiam considerá-lo “um perigoso luso-tropicalista” 

(MELO, 2006, p. 78), portanto, não seria ele “o primeiro a conspurcar a gloriosa 

literatura nacional com personagens espúrias, diretamente retiradas das 

aviltantes teorias defendidas por Gilberto Freire” (MELO, 2006, p. 79). Melo 

chama a atenção ainda para a hipocrisia dos mencionados defensores da 

pureza étnico-racial: 

É verdade que alguns deles não perdem um pretexto para visitar 
regularmente o Rio de Janeiro, onde não hesitam em misturar-se com 
algumas dessas personagens, retiradas, no seu caso, das buates de 
Copacabana e outros ‘inferninhos’ cariocas. Isso, porém, é tão velho, 
que nada tem de pós-moderno. Não merece, pois, ser incluído na 
estória de Maria (MELO, 2006, p. 78). 
 
 

As cogitações a respeito do nome “Maria” e sobre a nacionalidade da 

protagonista nada têm de inócuas. Como visto anteriormente, no período 

colonial, um dos instrumentos da dominação portuguesa se baseava na ideia 

de uma civilização luso-tropical, constituída pela assimilação e adaptação de 

valores de diferentes origens culturais e sem discriminação. A ideologia do 

intercâmbio cultural, entretanto, dissimulava os objetivos econômicos e 

políticos dos portugueses em relação às suas colônias. A realidade em Angola 

revelava segregação racial e exploração econômica. A resistência da 

população, diante dessa situação, foi intensamente reprimida nos últimos anos 

do governo Salazar.  

É nesse contexto que se pode compreender o discurso de reivindicação 

e de afirmação de uma identidade cultural proposto pela literatura angolana do 

período, cuja tônica se alicerça num “projecto utópico, que pressupõe o 
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obscurecimento de particularismos (como, por exemplo, a identidade individual) 

e a invenção de uma identidade colectiva” (MATA, 1993, p. 63), “de acordo 

com os interesses do grupo hegemónico, no caso – cabe repetir – a elite 

urbana e os intelectuais” (MATA, 1993, p. 64). Assim, essa literatura operou um 

“processo de obliteração do diferente, em favor do semelhante (do mesmo, 

melhor dito)”, tendo a “homogeneização como modus operandi” (MATA, 1993, 

p. 77). É essa homogeneização que Melo problematiza, pois parece não fazer 

mais sentido, “depois, digamos assim, de tantas ambiguidades e confusões 

históricas” (MELO, 2006, p. 78).  

Nota-se ainda que mais uma vez o autor parece ter a pretensão de 

caracterizar a sua narrativa como pós-moderna. Por isso, afirma que questões 

identitárias como a impostura fundamentalista étnico-racial, a guerra e a 

corrupção não devem ser abordadas no seu texto. Ora, ao que parece, o 

artefato artístico do autor caluanda trata exatamente dessas questões, 

problematizando-as sarcasticamente. Assim, volta-se à questão: em que 

medida se pode entender o “quase pós-moderno” das histórias de João Melo, 

tendo em vista que tratam de uma sociedade periférica, dependente e que não 

participou da modernidade social, histórica e culturalmente? Talvez seja possível 

entender o “quase” do autor angolano como um modo de problematizar 

situações cujas origens remontam ao passado colonial e que ainda não foram 

superadas. Se estiver correta, essa análise parece ir ao encontro do que 

Inocência Mata assinala sobre a literatura pós-colonial: 

O procedimento pós-colonial angolano convoca tempos e lugares de 
utopia e de distopia, que se entrecruzam num dispositivo textual em 
que se torna recorrente o jogo entre construção identitária nacional e 
seu questionamento, por via da pulverização do modelo de 
angolanidade que a literatura vem propondo, e o jogo entre 

presentificação e ocultação do colonial (MATA, 1993, p. 37). 
 
 

Além da pertinência dessa caracterização ao texto de João Melo, deve-se 

acrescentar também que o procedimento do autor angolano carrega quase 

sempre traços de irreverência e de humor cáustico. O seu artefato cultural 

evidencia que a cultura pós-colonial em Angola é “simultaneamente regional e 

híbrida, particularizante e multifacética – categorias que não se opõem, antes se 

complementam na construção de uma imagem do todo” (MATA, 1993, p. 39). 
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Ao trazer para o centro da sua narrativa uma personagem confusa e 

contraditória, além de evidenciar algumas questões do gênero feminino, o escritor 

angolano obscurece uma noção de angolanidade essencializada. João Melo, ao 

problematizar questões identitárias, evidenciando a diferença, seja coletiva ou 

individual, privilegia o reconhecimento de subjetividades colocadas à margem da 

história. Isso não quer dizer, no entanto, que o sentido de angolanidade tenha 

deixado de existir. Talvez se possa entender essa noção como uma construção 

que incorpora também a diferença. Assim, o objeto artístico do escritor angolano 

se insere na tendência da literatura pós-colonial de restaurar a legitimidade às 

diversas identidades étnicas, históricas e sociais, suprimidas no modelo anterior 

da angolanidade. 

 

3.3 O Pato Donald e sua relação assexuada com a Margarida 

 

Na perspectiva dos estudos sobre o imperialismo econômico e cultural, 

segundo Canclini (1998, p. 314), haveria um esquema unidirecional de 

dominação em que “as gradações de poder e riqueza estariam distribuídas 

concentricamente: o maior no centro e uma diminuição crescente à medida que 

caminhamos em direção a zonas circundantes”. Embora tenha servido para 

entender alguns dispositivos condicionantes do desenvolvimento de países 

periféricos, Canclini considera que essa noção entre centro e periferia seria a 

“‘expressão abstrata de um sistema imperial idealizado’41” (CANCLINI, 1998, p. 

314), sendo, atualmente, insuficiente para entender as atuais relações de 

poder, pois não explica “o funcionamento planetário de um sistema industrial, 

tecnológico, financeiro e cultural, cuja sede não está em uma só nação mas em 

uma densa rede de estruturas econômicas e ideológicas” (CANCLINI, 1998, p. 

310), em que “novos fluxos de circulação cultural” são provocados, por 

                                                             
41 Talvez se possa considerar quase um eufemismo afirmar que o imperialismo seja uma 
“abstração idealizada”, uma vez que, só para citar o exemplo de Angola, conforme Menezes 
(2000), as reservas petrolíferas desse país estavam em mãos de grandes companhias 
internacionais desde meados dos anos 1950, e, depois da independência, “países ocidentais 
(liderados pelos EUA)”, através do financiamento de mercenários, auxiliavam grupos 
guerrilheiros, como a FNLA, que, por sua vez, recebia o apoio do Zaire, motivado “por 
interesses sobre o petróleo de Cabinda” (MENEZES, 2000, p. 213), nos conflitos pela tomada 
do poder no norte do país. Logo, como se nota, a ação imperialista apresenta-se de modo 
concreto e bastante real. 
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exemplo, “pelos transplantes latino-americanos para os Estados Unidos e 

Europa, dos países menos desenvolvidos para os mais prósperos de nosso 

continente, das regiões pobres aos centros urbanos” (CANCLINI, 1998, p. 312).  

Tendo em vista esse cenário, Canclini propõe, para entender as 

transformações da cultura contemporânea, os conceitos de “desterritorialização” e 

“reterritorialização”. Sobre o primeiro, esclarece que se refere à “perda da relação 

‘natural’ da cultura com os territórios geográficos e sociais e, ao mesmo tempo”, 

acerca do segundo, “certas relocalizações territoriais relativas, parciais, das velhas 

e novas produções simbólicas” (CANCLINI, 1998, p. 309). Daí advém também a 

sua proposta de “circuito” e “fronteira”, em que várias vozes são consideradas, 

levando-se em conta cruzamentos socioculturais, hibridações, que desfazem a 

divisão de camadas do mundo da cultura. 

 Assimetrias e relações de poder também se fazem presentes sob o 

enfoque da hibridação, pois, embora “a reflexão mais inovadora sobre a 

desterritorialização esteja se desenvolvendo na principal área de migrações do 

continente, a fronteira do México com os Estados Unidos” (CANCLINI, 1998, p. 

312), essas alterações “não eliminam a questão de como diferentes classes se 

beneficiam e são representadas com a cultura produzida em cada país”, uma vez 

que, em ambos os lados dessa fronteira, “os movimentos interculturais mostram 

sua face dolorosa: o subemprego e o desarraigamento de camponeses e 

indígenas que tiveram que sair de suas terras para sobreviver” (CANCLINI, 1998, 

p. 312). Esse enfoque é corroborado por Boaventura Souza Santos (2004, p. 10), 

desde que, ao assumir a hibridação como conceito analítico, não se descure das 

“relações de poder que nela intervêm, ou seja, com a investigação de quem 

hibrida quem, o quê, em que contextos e com que objectivos”.  

Com suporte nessa perspectiva investigativa, neste trabalho, analisa-se 

a historieta de Walt Disney - “partilhada desde os primórdios pelo planeta 

inteiro” e que atravessou “épocas, em cada uma delas” amplificada “com novos 

detalhes” (MELO, 2006, p. 96) – desta vez reterritorializada em “O dia em que o 

Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida”. O escritor caluanda 

apresenta uma narrativa em que o protagonista conta as suas malsucedidas 

investidas sexuais em relação à estimada filha da comadre da sua mãe. Por um 

lado, observando apenas a aparência textual, poder-se-ia imaginar que o objeto 

artístico de Melo se enquadra naquilo que Douglas Kellner (2001), em A cultura da 
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mídia, seguindo Jameson, entende como pós-modernismo: uma criação artística 

que “desconstrua expressão e significado, que rompa as cadeias significantes e 

projete um jogo plano de significados, de imagens eufóricas, que rejeite o 

significado” (KELLNER, 2001, p. 349). Como já ressaltado em outro capítulo, 

Jameson (1997, p. 52) afirma que, no modelo artístico pós-moderno, não haveria, 

no que se refere à representação do passado histórico, a reconstrução de uma 

história passada que já havia sido um presente. O que existiria, na interpretação 

do teórico americano, na lógica pós-moderna, seria a representação de 

estereótipos sobre o passado.  

Por outro lado, em se tratando de objetos artísticos pós-coloniais, 

sobretudo no caso de Angola, é possível afirmar que a recuperação histórica 

funciona, em muitos casos, como alicerce, “caracterizado pela consciência da 

arte e pela reflexão sobre os limites e as possibilidades discursivas” (MATA, 

1993, p. 38), para explicar as contradições do presente e, no mesmo processo, 

apontar possibilidades de superá-las. Talvez, nessa perspectiva, também seja 

possível inserir João Melo.  

Logo, se, na superfície do objeto artístico do escritor angolano, cuja 

hibridação já se evidencia no título, é possível caracterizá-lo como pós-moderno, 

ao se analisar algumas questões subjacentes ao texto, e não acessíveis a uma 

leitura superficial, percebe-se que a problemática suscitada pelo autor evoca 

questões consideradas modernas. Nesse sentido, Ariel Dorfman e Armand 

Mattelart (2010), com Para ler o Pato Donald, são convocados, a fim de cotejar 

algumas das suas teses a respeito das historietas de Walt Disney - como, por 

exemplo, a simetria entre a falta de produção biológica direta e a produção 

econômica, verificada na família Disneylândia – com a narrativa do autor 

angolano, com o objetivo de evidenciar questões subjacentes ao texto e que são 

inacessíveis no nível da aparência. Assim, a análise procura demonstrar que o 

objeto artístico de João Melo, ao mesmo tempo em que se situa na fronteira 

entre o moderno e o pós-moderno, também ajuda a responder à questão 

presente em Culturais híbridas, a respeito do que seria possível ao artista fazer 

com o que o mercado faz dele.  

Segundo Dorfman e Mattelart (2010), nas narrativas de Disney, há uma 

infância idealizada de felicidade e fantasia, com crianças naturalmente bondosas, 

espontâneas, sem máculas, sexo ou violência. As crianças - que substituirão os 
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pais -, porém, reproduzem e conservam, os valores adultos como se fossem seus. 

Dito de outro modo, essa projeção idealizada seria como uma espécie de disfarce 

para que o adulto exerça melhor a sua dominação, pois é um mundo hierárquico 

em que a suposta independência outorgada aos pequenos funciona como uma 

forma de assegurar o seu domínio. 

Dorfman e Mattelart observam que, no universo Disney, há sobrinhos, 

primos e tios, mas não há progenitores, pois “o pai deve estar ausente, sem 

ingerência nem direitos, tal como a criança que não tem obrigações”. 

Entretanto, “sua distância é a condição sine qua non de sua invasão total, de 

sua onipresença” (DORFMAN; MATTELART, 2010, p. 23). A ausência física do 

pai não elimina a presença do seu poder, uma vez que o tio assume essa 

faculdade que, apesar de ser uma relação contratual, aparece como uma 

relação natural. Na realidade, a criança se identifica, por exemplo, com o Pato 

Donald por sua proximidade com o tio ou pelo modo como vive seus 

problemas, entre outras situações. Mas, se o tio, que não é o responsável pelo 

nascimento dos seus sobrinhos, não agir de acordo com as regras 

estabelecidas pelos próprios adultos, derrubá-lo não pode ser considerado um 

ato de traição, e a criança poderá rebelar-se, exigindo a restauração dos 

valores violados, que sustêm as relações entre dominador e dominado. 

O Donald angolano que reconta a sua história o faz a partir da própria 

infância, sem tios. Ou seja, na história do Donald reterritorializado em Angola, 

não há tios que apresentem valores que devam ser absorvidos. Há, contudo, a 

presença do pai que, às escondidas, beijava a empregada, estimulando, com 

essa atitude, o desejo do Pato Donald de fazer o mesmo com a Margarida. Ou 

seja, o exemplo transgressor paterno, ao invés de ser punido, como nas 

histórias de Disney, é exatamente o imitado. 

De acordo com Dorfman e Mattelart, as mulheres também não 

escapam à relação dominante-dominado. São quase sempre humildes 

servidoras, e o poder que exercem é o da sedução sob a forma de coqueteira, 

não sendo possível ir além desse estereótipo porque “abandonaria[m] seu 

papel doméstico e passivo” (DORFMAN; MATTELART, 2010, p. 39). Os 

homens as cortejam, mas nunca realizam o ato sexual desejado: 
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Tal como os trovadores do amor cortês não podiam inseminar as 

mulheres de seu amo, assim estes castrados vivem em um eterno 

coitus interruptus com suas virgens impossíveis. [...] É a compulsão 

eternamente frustrada, a postergação do prazer para melhor dominar. 

[...] O único acesso à existência [da mulher], a única justificativa, é 

converter-se em objeto sexual infinitamente solicitada e marcada. É 

congelada no umbral da satisfação e da repressão: só há aqui um 

prelúdio de impotentes (DORFMAN; MATTELART, 2010, p. 39). 

   
 

Assim, na medida em que o seu próprio sexo se torna estéril (tolhendo-

as da possibilidade de ser mães), são convertidas em perpétuos objetos de 

desejo, único modo de acesso à sua existência. Logo, nas historietas de 

Disney, “há um modelo implícito de educação sexual”, o que se oculta “é o ato 

carnal, a posse mesma, o orgasmo”. Desse modo, “Disney masturba seus 

leitores sem autorizar-lhes um contato físico. Foi criada uma outra aberração: 

um mundo sexual assexuado” (DORFMAN; MATTELART, 2010, p. 39). 

Na história de Melo, a maternidade está presente desde o início. A mãe 

do Donald angolano combina com a sua comadre, no processo de parto da 

Margarida, que os dois haveriam de se casar. A relação entre a ausência da 

mãe nas histórias de Disney e a maternidade no conto de João Melo será 

analisada mais adiante. Por enquanto, importa ressaltar que a sedução 

feminina se faz presente desde a infância em vários momentos da narrativa: 

primeiro, quando, depois de o pato lhe mostrar a sua “pila”, a Margarida 

levantou a saia, encantando-o com as suas cuecas floridas; depois, ao 

completar nove anos, ela lhe exibiu os estranhos caroços que lhe brotavam do 

peito, o que o impulsionou a beijá-la, mas sem sucesso, aflorando-lhe com 

sentimentos contraditórios, raiva e gozo.  

Até aqui, as atitudes da Margarida angolana coincidem com as 

observações de Dorfman e Mattelart a respeito da donzela de Disney, mas na 

continuação da narrativa, a coincidência se desfaz. Apesar de, à medida que 

amadureciam, o desejo de Donald aumentar, o melhor sorriso dela era sempre 

para os outros, que lhe arrastavam para um canto qualquer. Ele se sentia como 

um cão cabíri (vira-lata). Até o momento em que ela, ao completar 18 anos, 

revelou-lhe que não tinha namorado, passou-lhe os braços pelo pescoço, 

encostou-se ao seu rosto e avançou uma das pernas no meio das dele, de modo 

que, com o seu “kinjango [...] cada vez mais indócil e hiperbólico” (MELO, 2006, p. 
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97), não resistiu e declarou: “Garina, hoje vou comer o teu cabaço!” (MELO, 2006, 

p. 98), mas, em resposta, ouviu: “Já não tenho cabaço, querido! Chegaste tarde!”. 

Ou seja, a imagem apregoada por Disney dos castrados que vivem em um 

permanente coito interrompido com suas donzelas inacessíveis, ou o seu modelo 

de educação sexual sem sexo, não se configura na história de Melo. 

A surpresa e a decepção de Donald aumentaram quando entendeu que o 

competidor escolhido por ela para tirar-lhe o véu da inocência foi o Primo Lindolfo, 

que, pela reação de Donald, “É de mais, porra. É de mais.” (MELO, 2006, p. 98), 

facilmente se presume que seja o Primo Gastão do território Disney, uma espécie 

de Donald sem sofrimento. Então, para superar o seu sofrimento, o Donald 

angolano, que já contava 23 anos, arranja uma garina (como recurso para superar 

aquela situação aflitiva) que, segundo o protagonista, parecia ser escolhida por 

Deus. A Fulana (a Margarida), entretanto, o sabota, discutindo e agredindo a 

jovem que o resgataria daquele cativeiro sentimental angustiante. Nesse 

momento, entra em cena a sua mãe, que o aconselha a ir procurar a Fulana, pois, 

segundo ela, “Se fulana fez escândalo na rua por causa daquela trinca-espinhas é 

porque quer de você, meu filho! Vai lhe procurar!”. A presença materna no objeto 

artístico de Melo caracteriza-se como fator que merece ser relevado, pois, se para 

o Donald angolano “Cordão umbilical é coisa séria” (MELO, 2006, p. 99), na 

família Disneylândia, a figura da mãe não aparece. Conforme Dorfman e 

Mattelart, a chave para entender essa ausência está na compreensão do que o 

camundongo Mickey representa no mundo Disney.  

Mickey é altruísta, sempre desinteressado e, fora do sistema 

competitivo, nunca está em “busca do ouro para si”. Por isso, representa a 

bondade e a justiça, acima dos homens e sua pequenez, como uma espécie de 

poder divino, ocultando a materialidade e a concreção do homem, e 

naturalizando o poder de repressão para quem viole o código das forças 

extraordinárias que representa. Desse modo, ele entra na natureza das coisas 

e dos seres, como forças permanentes que controlam o universo. Logo, se a 

verdadeira mãe existisse no mundo Disney, ela “não permitiria que a falsa mãe 

(Mickey) se apossasse de todo o universo” (DORFMAN; MATTELART, 2010, p. 

145), ou seja, retira-se da mulher o ciclo natural da maternidade, pois a sua 

imagem introduziria nas histórias de Disney o retorno à real cotidianidade. 
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João Melo, ao reintroduzir a maternidade e não mencionar Mickey na 

sua narrativa, retorna à real cotidianidade, ocultada por Disney. Vale lembrar, 

com Inocência Mata, o lugar da imagem da mulher, na literatura angolana, como 

“símbolo de fecundidade e fertilidade, com uma semântica que se expande à Mãe-

Terra, a África”, em poemas como “Adeus à hora da largada”, “Mama Negra (canto 

de esperança)”, de Agostinho Neto e Viriato da Cruz, respectivamente (MATA, 

1993, p. 85). Na realidade, a “Mãe África como superpátria” (MATA, 1993, p. 108), 

na poesia nacionalista, trazia a ideia de uma pátria rica, como em “Agostinho Neto 

no poema ‘Havemos de voltar’, ou por António Jacinto em ‘Monangamba’” (MATA, 

1993, p. 106). Na literatura pós-colonial, contudo, conforme observado no capítulo 

2.3, essa ideia torna-se destituída de sentido, pois  

José Luís Mendonça, assim como João Maimona e Paula Tavares 
resgatam da latência e dos sussurros, ora complacentemente justificativos, 
ora fortemente críticos, esses signos de ruína e em ruína, para, em 
contramão dialógica – e ideológica -, dizerem ainda da possibilidade de 
uma pátria amada, não obstante a crueza da condição sociocultural e 
económica (MATA, 1993, p. 109). 
 
 

Pode-se incluir o texto de Melo sob análise na perspectiva suscitada por 

Inocência Mata, porque, embora haja a introdução da figura da mãe na sua 

narrativa, não se nota nenhuma euforia com relação à “pátria rica”, como em 

Agostinho Neto (MATA, 1993, p. 108). O que se percebe é a pertinência das noções 

de desterritorialização e reterritorialização, de Canclini, ou seja, o protagonista, já 

deslocado de uma suposta relação “pura” com a cultura local, estabelece signos de 

identificação, não com o sentido de retornar ao mesmo, mas para diferenciá-lo, seja 

em relação à homogeneização imposta pela pelas forças hegemônicas da 

globalização, seja contra o modelo anterior de angolanidade. 

Além disso, note-se também que os personagens de Disney se aventuram 

em outros mundos com o objetivo de se encontrar um tesouro que não pode 

aparecer na cidade porque isso exigiria a produção, que, aliás, não se encontra 

nem mesmo nas cidades, ou seja, nada é produzido pelo homem, tudo vem da 

natureza. Daí pode-se inferir que há uma simetria não casual entre a falta de 

produção biológica e a produção econômica que se deve entender como “uma 

estrutura paralela única que obedece à eliminação deste mundo do proletariado, [...] 

ou, nas palavras de Gramsci, o elemento viril da história, da luta de classes e do 

antagonismo de interesses” (DORFMAN; MATTELART, 2010, p. 90).  
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Donald, seguindo a advertência da mãe, pois conselho de “mãe ninguém 

esquindiva”, foi procurar Fulana para pedi-la em namoro, mas ela nega-lhe o 

pedido. Revoltado, ele diz:  

Só não virei monangamba porque, depois da independência, fui 
promovido a escriturário. Tão-pouco me deram como perdido no morro do 
Samba, pois este já acabou, para dar lugar a um projeto imobiliário 
reservado à nova burguesia local. (MELO, 2006, p. 99). 
 
 

Como se depreende do trecho citado, o Donald angolano é um trabalhador 

assalariado de baixos rendimentos e vida precária. Isso coincide com o que 

sucedeu à população negra em Luanda, com o “boom” do café, conforme já 

assinalado anteriormente com Tânia Macêdo. A capital angolana recebe, a partir do 

final dos anos 1940, “o impacto da modernização e sua população negra é 

deslocada cada vez mais para longe da ‘Baixa’, o centro urbanizado, branco e 

próximo do mar” (MACÊDO, 2008, p. 116), revelando as contradições entre o 

“asfalto” e o “musseque”. 

Nas histórias de Disney, Donald, apesar de não ter dinheiro, está sempre 

consumindo. Logo, ao que parece, o trabalho não lhe faz falta. De qualquer modo, 

está sempre à procura de um emprego. Quando consegue, porém, é sempre 

demitido por incompetência. Por isso, quando recebe alguma remuneração, 

considera sempre que está recebendo além do que merece. A causa das suas 

demissões nunca é atribuída à crise estrutural do sistema capitalista.  

Sobre o Donald angolano, ao contrário, além do visgo que costumava 

desperdiçar na pia por causa da Margarida que o rejeitava, nada se narra sobre 

consumo degenerado. Também parece ser bastante competente, pois, conforme 

assinalado, em um dos seus empregos, foi promovido a escriturário logo após a 

independência. Daí se pode inferir que, se o Donald de Disney, na perspectiva de 

Dorfman e Mattelart, “representa bastardamente todos os trabalhadores que devem 

imitar sua submissão, porque eles tampouco teriam colaborado na edificação deste 

mundo material” (DORFMAN; MATTELART, 2010, p. 110), o Donald de Melo não 

mistifica a realidade, entendendo que não há como se libertar do mundo da 

dominação sem passar pelo mundo da necessidade. 

Percebendo que o filho definhava, sua mãe o leva à Igreja de Calumbo, em 

Luanda, onde havia um padre meio feiticeiro, que tinha poderes tal Madame Min e 

Harry Potter, e que resolvia makas complicadas. O circuito de hibridação é nítido: 
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não apenas no que se refere ao sincretismo religioso, mas também entre este e 

elementos da cultura de massa. A consulta ao padre feiticeiro produziu resultados 

positivos, pois transformou-se de cão cabíri em Bulldog ou Pitbull. O seu kinjango 

ficou imediatamente em prontidão combativa. Na casa dela, ouviu da Fulana: 

“Sempre te amei. Até hoje não sei porque te humilhei tanto... Perdoas-me?”. 

Aproveitou o momento para, devagar, beijá-la e passar-lhe a língua pelo corpo. 

Sentia gozo e raiva. Até que disse: “Tira as calças, garina. Hoje vou comer o teu 

segundo cabaço!”.  

É possível entender, por um lado, as consequências dessa bem sucedida 

mistura (padre feiticeiro com poderes semelhantes aos de personagens da cultura 

de massa) como uma metáfora de que a possibilidade de superação da percepção 

estrita e intransigente (evidenciada no capítulo “Angola: história e política” e 

representada em outros textos de Melo) da sociedade dividida em grupos étnicos e 

raciais está na compreensão dos fenômenos de hibridação, característicos da 

sociedade angolana. Por outro lado, no que se refere ao trânsito de bens simbólicos 

entre Norte e Sul, nos termos de Boaventura Souza Santos, talvez  a proposta de 

João Melo seja distinguir assimilacionismo cultural, nos moldes do que aconteceu 

em Angola com relação a Portugal, de hibridação, no sentido de que, embora o 

artefato cultural do escritor angolano seja híbrido, certos signos de identificação 

funcionam como marcadores que evidenciam diferenças, e que carregam uma 

crítica em relação às assimetrias de poder dissimuladas em determinados 

cruzamentos culturais. 

Além disso, diante das tendências dos mercados culturais a homogeneizar a 

diversidade sociocultural com o objetivo de ampliar o retorno dos seus 

investimentos, é preciso se perguntar qual o papel do artista como mediador do 

público, intérprete da sociedade. Pois, se simplesmente atende às exigências 

mercadológicas, empobrecem-se as experiências artísticas, uma vez que o discurso 

massivo tende a converter a realidade em mero espetáculo. O que seria então 

possível aos artistas fazer com o que o mercado faz deles? Canclini seleciona dois 

mediadores e intérpretes das transformações sociais, Jorge Luis Borges e Octavio 

Paz, para exemplificar e responder à questão. Ambos os escritores, cada um a seu 

modo, centralizaram a sua argumentação na crítica ao Estado e ao mercado.  

Conforme Canclini (1998, p. 100), Paz - como protótipo de escritor culto, pois 

a sua experimentação de poeta e ensaísta exige do leitor conhecimentos implícitos 
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e cumplicidade de fontes literárias e estéticas - afirma que “a liberdade de que o 

artista necessita é obtida afastando-se do ‘príncipe’ e do mercado”. À medida que 

aumenta a sua indignação em face do poder estatal, entretanto, “seus vínculos com 

o mercado busca uma relação produtiva”, recorre “aos meios massivos para 

expandir seu discurso” (CANCLINI, 1998, p. 100).  

Assim como Paz, Borges também opõe o escritor ao político, no sentido em 

que o escritor seria a expressão extrema do individual e o político seria a sua 

ameaça coletivizante. Suas declarações anarquistas e o “seu desejo de que haja 

‘um mínimo de governo’ e que o Estado não seja notado” (CANCLINI, 1998, p. 108) 

são bem conhecidas. Borges, porém, altera a compelida interação com a 

comunicação de massa, em “fonte de elaboração crítica, um lugar onde o 

representante da literatura de elite ensaia o que se pode fazer com o desafio da 

mídia” (CANCLINI, 1998, p. 108). Assim, Borges percebeu que a fortuna crítica se 

constrói “tanto em relação à obra como nessas outras relações públicas que 

propiciam os meios massivos”, e, então, incorporou à sua elaboração de escritor 

“um gênero específico desse espaço aparentemente extraliterário: as declarações 

aos jornalistas” (CANCLINI, 1998, p. 110), mas, ao mesmo tempo, transgredia e 

corroía procedimentos midiáticos, como a conversão da história imediata em 

espetáculo, “ao mudar incessantemente suas declarações e o lugar a partir do qual 

fala: ‘Fico cansado de me repetir, por isso digo a cada vez outra coisa’” (CANCLINI, 

1998, p. 110). Desse modo, os contrassensos das suas narrativas e das suas 

declarações “o colocam no centro do cenário pós-moderno, nessa vertigem que 

geram os ritos de culturas que perdem suas fronteiras, nesse simulacro perpétuo 

que é o mundo” (CANCLINI, 1998, p. 112). 

No sentido de fornecer pistas para responder à questão sobre o que, diante 

da força dos meios massivos, os artistas podem fazer, Canclini apresenta, como 

visto, Octavio Paz e Jorge Luis Borges.  Aqui, ensaiou-se uma contribuição com 

João Melo. Se, conforme advertem Dorfman e Mattelart, a diversão que a cultura de 

massa proporciona ao homem trata de fazê-lo esquecer das suas contradições, o 

cruzamento que o artefato artístico do autor angolano efetua reterritorializa 

criticamente, ainda que com humor e irreverência, o homem angolano na sua 

cotidianidade, mas, como se tentou demonstrar, de modo beligerante, nas relações 

entre superfície e profundidade, entre a matéria intratextual e a extratextual, ou, dito 

de outro modo, no conflito entre as questões éticas e ideológicas com as estéticas. 



106 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As três histórias aqui analisadas parecem, numa leitura desatenta, levantar 

questões de valor duvidoso em termos políticos. Em “O pato revolucionário e o 

pato contra-revolucionário”, a trama organiza-se em torno de uma charada 

aparentemente ingênua e debochada: o enigma a respeito de saber a quem 

pertenceria um ovo colocado por um pato na fronteira entre um país socialista e 

outro capitalista. Ao se analisar mais detidamente a narrativa, contudo, percebe-se 

que a problematização diz respeito a questões bastante relevantes.  

Palavras de ordem relativas à emancipação econômica, social e cultural 

de Angola, defendidas durante o período de libertação do país, são contrapostas 

à realidade, e o que se constata é um descompasso entre os discursos de então 

e a prática posterior à emancipação política. Deve-se considerar que, como visto 

no capítulo “Angola: história e política”, forças imperiais interferiram 

decisivamente na instabilidade política do país, aproveitando-se das 

divergências tribais42 para financiar grupos guerrilheiros com o objetivo de 

desestabilizar o governo do MPLA. Isso demandou recursos que poderiam ter 

sido direcionados a políticas de reconstrução e de desenvolvimento do país.  

Além disso, grandes empresas capitalistas detinham a concessão para 

explorar as reservas petrolíferas em Angola (aliás, esse tipo de acordo estava em 

vigência no país desde meados de 1950, por concessão de Portugal). Ou seja, 

para manter-se, o regime socialista angolano dependia da atuação capitalista no 

seu território. Outra anomalia, para uma economia que se pretendia planificada, 

foram os mercados paralelos, dos quais as próprias autoridades, gestores e 

comandantes tiravam proveito. São a arranjos como esses que Melo faz alusão e 

chama de socialismo esquemático ou afro-estalinismo. 

A narrativa “Maria” apresenta uma protagonista que parece desajustada 

em relação às expectativas sociais, o que a leva a cometer suicídio. 

Inicialmente, poder-se-ia pensar que os seus problemas fossem oriundos de 

um desequilíbrio psicológico individual, sem relação com o mundo objetivo. 

Além disso, as intervenções escarnecedoras do narrador em relação à 

                                                             
42

 Aliás, Portugal sempre tirou proveito ideológico das desavenças étnico-raciais em Angola, pois, 
no período colonial, disseminava enunciados do tipo “os negros não se entendem e precisam do 
branco para organizá-los” (MENEZES, 2000, p. 173). 
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identidade do nome “Maria” poderiam levar a crer que, num mundo globalizado, 

questões identitárias não merecem ser objeto de discussões sérias.  

Essas interpretações, entretanto, situam-se num nível superficial. Como 

visto, a homossexualidade é um tema desconfortante para a sociedade angolana, 

que ou silencia a seu respeito ou o rejeita completamente. Melo, então, na sua 

abordagem, que parece dizer respeito às temáticas pós-modernas, traz à tona 

questões de gênero, sem desvinculá-las dos problemas de classe, pois a 

consciência em larga medida é determinada pela estrutura econômica, social e 

cultural da formação societária na qual se vive. A angústia de Maria remete a 

problemas do mundo objetivo, sejam eles provenientes de uma estrutura socialista 

bastante peculiar, sejam de uma economia liberal que não resolve as suas 

contradições, como implantadas em Angola. Seria possível dizer também que a 

literatura do autor angolano interroga o passado na tentativa de compreender e 

discutir os problemas do presente, como percebido na fala de Maria: 

[...] melhor seria se os referidos patrulheiros da pureza étnico-racial 
do país se preocupassem masé com a incapacidade do governo, a 
corrupção, a fome e a miséria (nota do narrador: essa afirmação é da 
exclusiva responsabilidade da personagem; o autor nada tem a ver 
com ela) (MELO, 2006, p. 82, grifos do autor). 
 
 

A crítica com relação aos patrulheiros da pureza étnico-racial diz 

respeito aos discursos de homogeneização da identidade cultural, operados de 

acordo com interesses de grupos hegemônicos, e vinculados a uma ideia de 

nação. Embora utópicos, esses discursos faziam sentido no contexto em que a 

colônia reivindicava autonomia político-cultural e resistia à ideologia do 

intercâmbio cultural que dissimulava os objetivos econômicos e políticos dos 

portugueses. Essa homogeneização, entretanto, parece destituída de sentido 

em contexto pós-colonial. O sentido de angolanidade, como problematizado por 

Melo, leva em conta a incorporação da diferença, como se nota na emergência 

de atores sociais, caso da personagem Maria, antes excluídos da noção de 

angolanidade proposto pela elite urbana de Angola no período de luta pela 

independência do país. 

A narrativa “O dia em que o Pato Donald comeu pela primeira vez a 

Margarida” é uma das que mais oferecem resistência a uma significação coerente. 

Aparentemente, esse objeto híbrido não revela mais do que um Pato Donald 
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angolano que conta a sua má fortuna sobre as pretensões sexuais com relação à 

Margarida, também natural de Angola. Num exame mais profundo, contudo, 

encontram-se questionamentos que dizem respeito a relações assimétricas de 

poder dissimuladas em determinados intercâmbios culturais. 

Conforme a análise de Dorfman e Mattelart (2010), as historietas de Disney 

carregam subliminarmente mecanismos ideológicos de dominação. Dessas 

histórias, aparentemente elaboradas para o universo infantil, paradoxalmente, são 

excluídos os progenitores. Como se viu, a ausência do pai não elimina o seu 

poder, ao contrário, é condição da sua onipresença. Pois, se a figura paterna, que 

estabelece regras que devem ser obedecidas pelas crianças, as descumprisse, 

forneceria elementos para que os pequenos também se rebelassem contra as 

normas impostas. Certamente, esse possível comportamento rebelde não poderia 

ser estimulado pelas forças dominantes. Então, elimina-se o pai, e acrescenta-se 

a figura do tio, pois se este descumprir as normas, o seu comportamento, ao invés 

de ser imitado, deve ser punido para que tudo se conforme às condições de 

dominação estabelecidas.  

Ora, o que o autor angolano faz no seu artefato artístico é justamente 

inserir a figura do pai, que transgride as regras e é imitado. Esse artifício de 

João Melo parece estar em conformidade com a afirmação de Boaventura de 

Souza Santos (2004, p. 10): “[...] em vez do fim da política, proponho a criação 

de subjectividades transgressivas pela promoção da passagem da acção 

conformista à acção rebelde”. 

Ao invés da mãe, Disney apresenta o camundongo Mickey, cuja bondade e 

justiça estão acima dos homens, de modo que representa uma espécie de 

poder divino que controla o universo e reprime a violação das forças 

“supranaturais” que representa, ocultando, deste modo, a concreção do 

homem. Ao contrário das historietas de Disney, a maternidade está presente no 

texto de Melo. Na literatura angolana, a mulher é comumente entendida como 

símbolo de fecundidade e fertilidade, conforme Inocência Mata. No texto do autor 

caluanda, ela representa a real cotidianidade e materialidade das relações sociais, 

ocultadas nas histórias da família Disneylândia. 

Logo, se, nas histórias de Disney, há dispositivos implícitos de dominação 

ideológica, o objeto artístico híbrido do escritor luandense, por meio de um artifício 

também subliminar, problematiza as assimetrias de poder disseminadas como 
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naturais e assentes em objetos aparentemente ingênuos da cultura de massa. 

Assim, as diferenças evidenciadas em relação às historietas de Disney, na 

narrativa do autor em estudo, incitam questões a respeito de quem hibrida quem, 

o quê, em que contextos e as relações de poder aí implicadas. 

João Melo, ao levantar questões de gênero, raça ou etnia, sem se fixar em 

padrões canonizados, por um lado, torna possível uma leitura pós-moderna dos 

seus textos, pelo menos na superfície. Por outro, o artefato cultural do escritor 

angolano parece fazer parte das tendências da literatura pós-colonial angolana 

que promovem um descentramento estético e temático com relação à estética da 

libertação. Ao se observar, contudo, alguns problemas subjacentes às suas 

narrativas, relacionados, por exemplo, ao período de libertação de Angola, 

percebe-se que as questões suscitadas são também de natureza moderna.  

Assim, na medida em que a informação referencial sobre aspectos 

históricos, com desdobramentos problemáticos na atualidade, são convertidos em 

matéria intratextual, num movimento de presentificação e ocultação do colonial, 

é que se fala em “quase” pós-moderno. O procedimento de evocar tensões entre 

superfície e profundidade, provocando o riso sarcasticamente, poderia ser 

entendido também como uma maneira de articular questões atuais com os 

problemas da modernidade que ainda parecem longe de ser superados. 

, 
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