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inquestionavelmente, há uma história de Angola 
que está para além das marcas coloniais. Antes 
da chegada dos invasores europeus que se 

propuseram a colonizar o continente africano, esse 
espaço já possuía uma sociedade, histórias, 
valores, culturas, aspectos que, de acordo com os 
pressupostos da dominação, deveriam ser 
silenciados e, por que não, apagados. A proposta 
consistia na sobreposição dos valores coloniais em 
relação às culturas nativas.  

Pensando nas sociedades africanas, podemos 
dizer que, em dados aspectos, o objetivo foi 
alcançado, na medida em foi possível observar o 
que se chama de assimilados, tratando-se, então, 
de colonizados que negam a si, enquanto sujeitos 
inseridos em uma cultura africana, em favor de 
uma reconstrução, na qual surge o sujeito 
recriado, a partir dos valores eurocêntricos. Essa 
perspectiva dialoga com utópicos desejos de 
aceitação, por parte do colonizador, visando, 
inclusive, tornar-se um deles, assim como interage 
com ideias de sobrevivência ao violento regime 
que orientou o processo colonizatório. 

Por outro lado, toda essa movimentação foi capaz 
de criar, também, movimentos de resistência, que, por assim ser, seguiam na 
contramão dos ideais do colonizador, afirmando, a partir de distintos 
mecanismos, as identidades. Se em um primeiro movimento a necessidade 
principal repousava sobre a afirmação de identidades africanas, a seguir há 
uma mudança nas prioridades, de maneira que se torna irrevogável a 
afirmação identitária em caráter mais específico. Assim, não bastava afirmar-se 
africano, mas, pertencente a um movimento étnico/cultural mais específico, 

 
1 Texto produzido no âmbito do Curso Hibridismo, História e Ficção na Literatura de Pepetela, 

promovido pela Revista África e Africanidades, no primeiro semestre e 2020, ministrado pela 
professora mestra Nágila Oliveira dos Santos.  
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dialogando, diretamente, com as particularidades de cada cultura, fazendo com 
que se afirmassem angolanos, moçambicanos etc. 

Politicamente organizados contra a dominação europeia, os angolanos, 
orientados, principalmente, pelo partido político MPLA – Movimento pela 
Libertação de Angola – estruturam a resistência. Os intelectuais, os escritores 
têm ação fundamental nesse processo. A partir da literatura esses militantes 
posicionam-se junto aos angolanos, com brados de encorajamento à luta. 

Em 1975 a independência é alcançada. Logo após essa conquista, inicia-se a 
guerra civil, a disputa pela regência do país. E durante mais alguns anos o 
ambiente de guerra compõe a rotina do espaço. Tendo em vista todo esse 
histórico, observamos sem dificuldade os motivos pelos quais a guerra, o 
enfrentamento e os mecanismos de sobrevivência habitam o imaginário do 
povo angolano ao longo da estruturação do seu sistema literário, que, 
inicialmente, reproduz o modelo português, no sentido de afirmar-se como 
literatura, a partir do referencial que lhe é oferecido pelos artifícios da 
dominação. O amadurecimento gradativo dessa literatura faz com que, 
conforme já dissemos quando refletimos brevemente questões sociais, se 
afirme a africanidade e, posteriormente, a angolanidade.  

  

Ao tratar do sentimento de angolanidade, falamos de aspectos genuínos de 
uma Angola anterior a colonização, e, também, das identidades construídas no 
pós-colonial. E dessa maneira encontramos uma literatura escrita, em língua 
portuguesa e línguas africanas do tronco bantu, em especial o kinbundu. Uma 
literatura que se remete a temas da terra, um olhar voltado às tradições, ao 
imaginário africano, a religiosidade, ao realismo animista, como se refere 
Pepetela ao pensar em Lueji (1990) sobre o modelo de realidade que se supõe 
diante do “ser angolano”, além de distintos aspectos das culturas africanas. 
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Deparamo-nos com personagens que alegoricamente trazem sonhos, anseios, 
perspectivas para um futuro idealizado, pensando, inclusive, os 
atravessamentos coloniais e decoloniais que permeiam o sentimento de nação. 

Pensando, especificamente sobre a literatura produzida por Pepetela, podemos 
afirmar que fragmentos da história angolana são trazidos através de seus 
enredos e personagens. No caso de Mayombe, por exemplo, verificamos um 
recorte sobre a guerrilha em período anterior a independência política.  

Dando conta de vários aspectos que envolvem as lutas de libertação e 
formação nacional, a literatura de Pepetela traz discursos formadores de 
consciência política, assim como oportuniza espaços de reflexão sobre a 
independência e aspectos políticos de Angola, discutindo, muitas vezes o lugar 
e a potência do poder, além das relações que se constroem a partir dele.  

O angolano parece provocar seu leitor na medida em que estabelece nas 
entrelinhas um processo de denúncia do colonialismo e seus efeitos, visando 
reconstruções do imaginário que alcancem a dinâmica sociocultural, a fim de 
construir a sustentação do futuro desejado.  

 Voltando-se para análise da realidade sócio-histórica, com discursos sérios 
e/ou cômicos, Pepetela utiliza a sátira como mecanismo para suavizar suas 
reflexões que não se dedicam somente ao lócus angolano, mas, espraiam-se à 
temática universal. 

Assim, conforme afirmamos, Pepetela desenvolve em sua literatura um projeto 
literário que busca provocar reflexões a partir da revisitação da história, 
sobretudo, angolana e da ficcionalização do seu passado. Na esteira desse 
processo, o escritor pretende contribuir, através de seu texto, com a construção 
de questionamentos, acerca do poder, além de análises que possibilitem novos 
olhares e novos rumos para a nação angolana. 
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