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Elenco dos 
Congressistas

Sessão de Quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Sessão Plenária de Abertura

Filipe Delfim Santos (Univ. Nova) – Alocução de boas vindas do Convenor.

Justin Pearce (Univ. Cambridge) – Novos caminhos para Angola, novos rumos para a 
pesquisa.

Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa) – A História de Angola e as suas fontes: a 
arqueologia, a oralidade e a escrita.

Painel 1 – Problemáticas da História de Angola

Moderadores: Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa) e Jean-Michel Mabeko-Tali (Univ. 
Howard).

Jean-Michel Mabeko-Tali (Univ. Howard) – Ciências sociais e política: algumas 
considerações sobre o ensino da História em Angola desde a Independência.

Margarida Paredes (ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa) – O movimento feminista 
em Angola, a nova travessia das mulheres angolanas inaugurada nas lutas de libertação 
anticolonial.

Vasco Martins (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra) – Do medo à 
esperança: o ressurgir da memória de Jonas Savimbi em Angola.

Jorge Arrimar (Pesquisador independente) – História, oralidade e ficção.

Painel 2 – Cobertura jornalística de atos eleitorais nos PALOP: o lugar de 
Angola nos media portugueses

Moderador: Maria José Mata (Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), Escola Superior de 
Comunicação Social (ESCS).
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Fernanda Bonacho (IPL-ESCS), Maria Inácia Rezola (IPL-ESCS), Anabela Lopes (IPL/
ESCS), João Manuel Rocha (ISCTE-IUL/Jornalista; IPL-ESCS), Cláudia Silvestre (IPL-ESCS), 
Júlia Leitão de Barros (IPL-ESCS) e Fátima Lopes Cardoso (IPL-ESCS/Jornalista) – 
(In)visibilidades: a cobertura noticiosa das eleições em Cabo Verde (2016), Angola (2017), 
São Tomé e Príncipe (2018) e Guiné-Bissau (2019).

Anabela Lopes (IPL-ESCS), Cláudia Silvestre (IPL-ESCS), Jorge Trindade (IPL-ESCS) e 
Maria José Mata (IPL-ESCS) – Transições: o olhar dos jornais sobre os resultados das 
eleições gerais angolanas (2017) e das presidenciais brasileiras (2018).

Fátima Lopes Cardoso (IPL-ESCS/Jornalista) e Maria José Mata (IPL-ESCS) – Olhares: 
como as imagens contam a vitória.

Painel 3 – Direito, política e relações internacionais

Moderador: Rui Santos Verde (Univ. Oxford).

José António Carochinho (Univ. Lusíada/Univ. Lusófona de Lisboa) – O poder tradicional 
em Angola: atitudes dos angolanos face aos sobas.

Aurobindo Xavier (Sociedade Lusófona de Goa) – Situação atual e perspetivas das 
relações Índia/Angola.

Painel 4 – Linguagens e literaturas

Moderador: Filipe Delfim Santos (Univ. Nova).

Mbyavanga Emília Bundo (Univ. Agostinho Neto/Univ. Minho) – Os provérbios, as 
culturas e as cores: um olhar ao contexto angolano.

Carla Ferreira (Faculdade de Letras, Univ. Lisboa) – Literatura angolana: educação para 
os valores na aula de Português.

Liliana Inverno (Universidade de Coimbra/CELGA-ILTEC) – Situação linguística em 
Angola: desafios de política e planeamento linguísticos para um futuro multilingue.

Pedro Garcia Rosado (escritor) – O general Mapache e o hacker Maxim Djalma.

Hugo Maia (Univ. Tokyo) – Representações do espaço africano: dos reinos africanos às 
representações de Luanda (Angola).

Adolfo Maria (Debate Africano/RTP) – Apresentação do livro de Domingos da Cruz, 
‘Racismo. O machado afiado em Angola’.
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Sessão de Sexta-feira, 18 de outubro de 2019

Segunda Sessão Plenária

Eugénio da Costa Almeida (ISCTE/IUL/Instituto Universitário de Lisboa) – Angola nos 
caminhos do centro-globalismo africano.

Rui Santos Verde (Univ.. Oxford) – Desberlinização da investigação e descolonização do 
ensino do direito.

Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa) – Para uma história da rota das missões religiosas 
em Angola.

Painel 5 – Expressões literárias da angolanidade

Moderador: Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa).

Benaouda Lebdai (Univ. Le Mans) – Pepetela’s visions of Mayombe Forest: fiction and 
reality.

Noemi Alfieri (Univ. Nova de Lisboa) – Deolinda Rodrigues entre escrita da história e 
escrita biográfica. Receção de uma heroína angolana.

Salvador Tito (Univ. Agostinho Neto, Luanda) – Da negritude à realidade do negro nos 
poemas de Agostinho Neto e Geraldo Bessa Victor.

Bianca Cardoso Batista (UNISC, Univ. de Santa Cruz do Sul) – Literatura e ética em ‘Se o 
passado não tivesse asas’.

Painel 6 – Economias e estratégias

Moderador: Eliseu Gonçalves (Univ. Lisboa/advogado).

David Renous (Pesquisador independente) – L’Angola, 4.ème producteur mondial de 
diamants. Histoire d’une industrie devant ses nouveaux défis géostratégiques.

Ana Duarte (Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela) – Fazer do corredor do 
Lobito um instrumento de desenvolvimento.

Luísa Pais (Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela) – A Tributação do 
Consumo em Angola e a Transição para o IVA, Uma Abordagem Comparativa (em coautoria 
com Pablo Torres).

Eliseu Gonçalves (Univ. Lisboa/advogado) – As originalidades e disfuncionalidades do 
Fundo Soberano de Angola.
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Painel 7 – Construções, violências e memórias

Moderador: Filipe Delfim Santos (Univ. Nova).

Irène dos Santos (CNRS, Centre national de la recherche scientifique, Unité de recherche 
Migrations et société, URMIS) – Identidades equivocadas? O "retorno" de descendentes de ex-
colonos a Angola.

Pedro Gomes (Instituto Ciências Sociais, Univ. Lisboa) – Tradição, modernidade e 
espacialidade na história do semba, (re)configurações da diferença (racial e de classe) na 
Luanda colonial.

Wolfgang Stojetz (International Security and Development Center, Humboldt Universität, 
Berlin) – War veterans in Huambo.

Domingos da Cruz (Pesquisador independente) – Racismo. O machado afiado em Angola.

Sessão de Encerramento

Alex Magalhães (Univ. Federal do Rio de Janeiro) – Já temos as leis, só nos falta ter 
direitos! Um olhar contrastante a respeito das lutas das classes populares pelo direito à 
cidade nas favelas do Brasil e nos musseques de Angola.

Marília Favinha (Univ. Évora) – Reflexões em torno dos contributos e do papel de 
Portugal na Educação em Angola – o caso do Mestrado em Pedagogia e Educação da 
Universidade de Évora.

Rui Santos Verde (Univ. Oxford) & Filipe Delfim Santos (Univ. Nova) – Alocuções de 
agradecimento.

https://tinyurl.com/angolarn
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C A P Í T U L O  1

A Angolanística como 
disciplina académica

Por Filipe Delfim Santos

O Primeiro Congresso Internacional de Angolanística reuniu-se em Lisboa, na 
Biblioteca Nacional de Portugal, durante os dias 17 e 18 de outubro de 2019. Cerca de 
quatro dezenas de palestrantes trouxeram Angola à sede da memória escrita portuguesa. 
Aos nossos anfitriões da Biblioteca Nacional Portugal deixamos uma palavra de 
reconhecimento pelo profissionalismo e pela simpatia com que fomos acolhidos nesta 
casa, que é de todos os Portugueses e, evidentemente, é também de todos os Angolanos, 
pois aqui se guardam preciosas informações sobre as terras do remoto Reino de N’gola 
até aos dias de hoje.

Foi uma honra e um prazer constatar que tantos responderam à nossa chamada de 
comunicações, propondo-nos aliciantes temas nas suas especialidades, que 
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consideraram mais propícios ao entabular de um diálogo com os colegas e com a 
assistência. Uma menção especial aos que viajaram de longe para estar aqui hoje 
connosco, e que não se pouparam a trabalhos e canseiras para virem prestigiar com sua 
presença o nosso Primeiro Congresso Internacional de Angolanística.

Era de esperar que surgisse aqui, pela nossa mão, este movimento de afirmação e de 
unidade de uma ciência nacional angolana. Fomos nós quem, em articulação com o Prof. 
Alberto Oliveira Pinto, suscitámos e viabilizámos a organização do primeiro Curso de 
Estudos Angolanos que se criou em Lisboa – e de facto também o primeiro a ser criado 
no mundo, tanto quanto sabemos – já lá vão mais de duas décadas.

Este primeiro convénio mundial de angolanistas foi convocado pela nossa Angola 
Research Network, uma rede global de pesquisadores das realidades angolanas em 
qualquer campo científico. Somos já um número simpático de palestrantes. Somos, 
porém, muitos mais, mas não sabemos quantos, por falta de um diretório de cientistas, 
pesquisadores e investigadores em temas da Angolanística. E foi por ser necessário 
estabelecer laços permanentes de contacto entre aqueles que se têm dedicado, em todo o 
mundo, ao estudo de Angola, que demos vida a esta rede de pesquisadores.

Embora existam bastantes redes e fóruns deste tipo, eles não são, por via de regra, 
muito abrangentes cientificamente. Os estudos portugueses, por exemplo, ou os 
franceses, ou ingleses, etc., ficam-se pela língua, literatura, cultura e história. Mas a 
Angolanística, que estuda todo o objeto científico pertinente a Angola, auxiliada por uma 
pletora de ciências, sejam a história, a economia, a ciência política, o folclore, a 
antropologia, a geografia, as religiões, as migrações, ou a sociologia da diáspora, entre 
outras, terá um escopo ainda mais vasto do que os meros estudos agrupados por 
temáticas nacionais: pode e deve ir mais além, englobando também os trabalhos 
daqueles que cultivam as ciências duras e as aplicadas, os agrónomos ao lado dos 
geógrafos, os especialistas em hidrocarbonetos ao lado dos economistas, os estudiosos 
do turismo a par dos sociólogos, ou seja, deverá reunir todos os conhecedores de 
quaisquer aspetos da fascinante realidade angolana, que a individualizam, caraterizam e 
a distinguem ante as nações suas circunvizinhas.

A importância de estudar Angola é já reconhecida globalmente. Começamos a nossa 
série de Congressos fora de Angola para comprovar que pesquisadores de todo o mundo, 
e tantos deles não são angolanos, se dedicam ao estudo dos temas da Angolanística 
também na Europa, nas Américas e em especial no Brasil. Se até hoje os resultados 
dessas pesquisas acabavam subsumidos nos Estudos Africanos em geral, ou quando 
muito nos da África Ocidental, ou por vezes nos Estudos Lusófonos, agora esta nova 
disciplina atinge a sua maioridade. Potenciando transversalmente todas as abordagens 
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da angolanidade sem compartimentações extracientíficas, esta massa crítica de 
investigações atinge, reforça e assume o distinto carácter diferenciador que lhe dá a 
nação angolana. O angolanista passa, pois, a incluir a designação desta disciplina nos 
seus perfis, nos temas e títulos dos seus livros e artigos científicos: “angolanista”, isto é, 
cultor dos estudos angolanos.

Crónica abreviada

A Angola Research Network recebeu um vasto conjunto de propostas de 
comunicação, que muito honram a nossa missão de criação de laços e de redes entre os 
que estudam Angola em todo o mundo. Apenas um número residual dessas propostas 
não se concretizaria por razões de calendário, mas orgulhamo-nos de ter acolhido, logo 
na nossa primeira iniciativa pública, pesquisadores provenientes de Angola, de Portugal, 
da Alemanha, do Brasil, da Índia, da Inglaterra, da França, do Japão, e dos Estados 
Unidos.

Na sessão inaugural, Justin Pearce partilhou connosco algumas reflexões 
programáticas. Alberto Oliveira Pinto dissertou sobre a tipologia das fontes para a 
história angolana, e no dia seguinte exporia o plano de um trabalho em progresso sobre a 
rota das missões religiosas.
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Bastante pessoal foi o contributo de Jean-Michel Mabeko-Tali, sobre os 
silenciamentos a que foi obrigado na sala de aula de História, em Angola. Também 
obteve compreensível impacto o trabalho de Vasco Martins sobre o ressurgir da memória 
de Jonas Savimbi.

No domínio da literatura, Jorge Arrimar usou do seu raro domínio das línguas 
africanas para nos expor alguns exemplos dos mitos das terras do Sul, tal como eles são 
veiculados pelos contos e pela tradição oral. Pedro Garcia Rosado desconstruiu os 
mecanismos da sua própria ficção e Carla Ferreira ocupou-se de alguns usos da literatura 
angolana na sala de aula de Português. Quanto ao espaço físico e simbólico, Hugo Maia 
trouxe-nos a sua representação nos mapas antigos de Luanda.

No campo do Direito e das Relações Internacionais, o Congresso incluiu um oportuno 
inquérito sobre a autoridade tradicional dos sobas, por José António Carochinho, e uma 
exposição sobre as relações entre a Índia e Angola, por Aurobindo Xavier. O recém-
publicado livro de Domingos da Cruz sobre Racismo, o Machado afiado em Angola, 
apresentado no primeiro dia por Adolfo Maria, e de novo debatido no dia seguinte pelo 
próprio Autor, suscitou inúmeras reações de interesse.

No segundo dia escutaram-se os trabalhos de Eugénio Costa Almeida, que se 
interrogou sobre se Angola poderá ser considerada uma potência média, e em caso 
afirmativo qual o peso da sua influência sobre os seus vizinhos regionais.

Rui Verde, da Universidade de Oxford, invocou a desberlinização para afirmar o 
caracter transfronteiriço das problemáticas angolanas, incompartimentáveis nas 
fronteiras outrora traçadas em Berlim, devendo os angolanistas prestar maior atenção às 
matérias congolesas, zambianas, botsuanesas e namibianas. Observou ainda que o 
direito angolano continua muito dependente daquele que é produzido na ex-metrópole.

Um segundo painel literário foi dedicado a obras específicas da literatura angolana, 
como o contributo de Salvador Tito sobre a negritude enquanto conceito transposto para 
a poesia angolana, e as adaptações que nela sofreu em contacto com o sentimentalismo e 
a Saudade lusos, e o de Bianca Cardoso Batista, trabalhando sobre um texto de Pepetela.

No painel de Economia houve espaço para o estudo de Maria Luísa Pais  e Pablo 
Lamorú Torres sobre a transição para o IVA em Angola, e para a investigação de David 
Renous sobre a indústria diamantífera.

Fecharam o congresso os painéis sobre economia e sobre violências e memórias, 
incluindo o trabalho de Irene dos Santos sobre os “retornados” a Angola, o estudo de 
Pedro David Gomes sobre o semba, e as pesquisas no terreno por Wolfgang Stojetz sobre 
os veteranos de guerra no Huambo. Alex Magalhães comparou as situações dos 
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musseques angolanos com as das favelas brasileiras, lembrando as políticas falhadas de 
realojamento levadas a cabo no Rio de Janeiro.

O Congresso captou a assistência de um público que ultrapassou a centena de 
pessoas, que seguiram com atenção os temas tratados, tendo-se por vezes gerado alguns 
debates relevantes entre os oradores e o público.

Certamente que esta resumida evocação está longe de espelhar a abundância de 
comunicações destes dois dias, todas elas ricas de observações, de experiências, de 
advertências, de sugestões e de saudáveis provocações.

Coordenador do CEDESA

angola@missiva.pt
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C A P Í T U L O  2

Angola nos caminhos 
do centro-globalismo 

africano 
Por Eugénio Costa Almeida

Resumo

O continente africano tem-se apresentado aos olhos de muitos analistas e académicos 
como uma plataforma onde o globalismo político e securitário mais se tem feito sentir. Alguns 
países muito têm contribuído para essa imagem. Angola, desde há muito que tem sido um dos 
países que mais contribui para tornar África nessa plataforma temática, quer a nível 
continental, quer nas relações com as principais potências políticas e económicas mundiais.

O tema apresentado vai procurar demonstrar isso mesmo. Como Angola, desde que se 
tornou independente e, principalmente, após o fim da I crise político-militar interna, ou seja, 
desde 1992, aparece, nomeadamente no centro e centro-austral de África, como um pilar, 
como um dos principais atores para a afirmação do centro-globalismo africano, reforçado após 
as 2 Guerras no Congo Democrático e na resolução que levou ao fim da crise do Reino do 
Lesoto, e ao Memorando de Luanda, de agosto de 2019, que tenta colocar a paz entre a RDC e 
Ruanda e entre Ruanda e Uganda.

Palavras-chave: Angola, África Central, Grandes Lagos, Potência Regional, Crises político-

militares
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Abstract

This short essay will seek to show how Angola is becoming a state in charge of the 
pacification and security of Africa, especially after the end of the first internal political-military 
crisis, that is, since 1998, when it started to appear in the center of Africa and the Central-
Southern Africa region, as a pillar, as one of the main actors for the affirmation of central 
African globalism; position strengthened after the 2 Wars in the Democratic Republic of Congo 
(DRC) and the resolution leading to the end of the Kingdom of Lesotho crisis, and the 
Memorandum of Luanda of August 2019, which tried to pursuit peace between the DRC and 
Rwanda and between Rwanda and Uganda.

Keywords: Angola, Central Africa, Great Lakes, Regional Power, Political-military crises

 

Introdução

Neste primeiro Congresso Internacional de Angolanística, várias são as temáticas que 
aqui estão a ser apresentadas: História de Angola, Jornalismo, Literatura, Direitos 
Humanos e Direitos, Estratégias e Relações Internacionais.

O pequeno ensaio que ora vos é apresentado aborda precisamente uma questão que 
se enquadra nas Relações Internacionais, e, no caso, as relações entre Angola, enquanto 
média potência africana global, e os seus parceiros, em particular, os de África Central, 
como atores das e nas Relações Internacionais.

Comecemos por colocar esta questão prévia:

Angola é, ou pode ser considerada, como uma potência? Se sim, Global ou 
Intermédia?

O continente africano tem se apresentado aos olhos de muitos analistas e académicos 
como uma plataforma onde o globalismo político e securitário mais se tem feito sentir.

Alguns países muito têm contribuído para essa imagem. Angola, desde há muito que 
tem sido um dos países que mais colabora para tornar África nessa plataforma temática, 
quer a nível continental, quer nas relações com as principais potências políticas e 
económicas mundiais. Desde que se tornou independente e, principalmente, após o fim 
da I crise político-militar interna, ou seja, desde 1991-1992, Angola emerge, 
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nomeadamente no centro e centro-austral de África, como um dos principais atores para 
a afirmação do centro-globalismo africano, como um pilar para a segurança de África, no 
caso, da África Central, no âmbito da Arquitetura de Paz e Segurança Africana (APSA) 
definida em agosto de 2009, em Trípoli, Líbia, onde os então Chefes de Estado e de 
Governo acordaram estabelecer como principal objetivo pôr fim, em definitivo, “aos 
conflitos e à violência e atacar de forma «global e sistemática» as suas 
causas” (Escorrega, 2010: 1). Conferir em Arquitetura de Paz e Segurança Africana 
2010.

Angola, a Paz e o desenvolvimento político-militar

Como se sabe, a paz em Angola não chegou com os Acordos de Bicesse de 1991 (31 de 
maio), ou com os de 1994, pelos Protocolos de Lusaka, mas só com o Acordo de Paz de 
Luena – na realidade, denomina-se Memorando de Entendimento Complementar ao 
Protocolo de Lusaka – de 4 de abril 2002, após o trágico fim de Jonas Savimbi em 22 de 
fevereiro de 2002, e o acantonamento dos dirigentes e antigos milicianos da UNITA e do 
seu braço armado Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA).

Recorde-se que, pela primeira vez, os angolanos estiveram sozinhos e sem pressões 
externas a negociarem os termos que levariam ao Acordo de Luena, assinado pelos 
Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas de Angola (FAA) general Armando da Cruz 
Neto, e das FALA (UNITA) general Abreu Muengo Ukwachitendo “Kamorteiro”.

Mas se a Paz – definitiva – só chegou em 2002, o desenvolvimento militar angolano 
começou, como se sabe, com a criação das FAA, em outubro de 1991 (Bernardino, 2013), 
se bem que o processo tivesse tido o seu começo com as diretivas orientadoras para a 
constituição das mesmas, em junho de 1991 (Bernardino, 2013: 350 e Bernardino, 2019: 
261).

Sobre este assunto, que o tempo não me permite desenvolver, da criação e edificação 
das FAA, proponho leitura atenta de duas obras do Tenente-Coronel do Exército 
português Luís Manuel Brás Bernardino: A Posição de Angola na Arquitectura de Paz e 
Segurança Africana: Análise da função estratégica das Forças Armadas Angolanas 
(2013) e As Forças Armadas Angolanas: Contributos para a Edificação do Estado 
(2019). Nestas obras iremos ter uma perceção bem alargada do contributo das FAA para 
o desenvolvimento militar de Angola e como o País se tornou uma potência político-
militar com influência na África Central.
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Angola, a potência da África Central

Desde há décadas que a África Central – geograficamente defino esta zona como a 
área compreendida entre o Golfo da Guiné (a Ocidente) e o Corno de África (a Leste), 
incluindo toda a área dos Grandes Lagos, o heartland africano (Figura 1) – regista graves 
crises político-militares, com particular incidência na que é definida, politicamente, 
como África Central: República Democrática do Congo (RDC) e região dos Grandes 
Lagos (ou seja, a área compreendida pelo leste da RDC, pelo Burundi, Chade, Ruanda e, 
indiretamente, o Quénia).

 

Figura 1. África Central e o heartland africano (adaptado pelo autor)

Sucessivas crises têm contribuído para que o continente continue com o espectro, 
sistemático, da permanente instabilidade, da guerra, colocando esta parte do Continente, 
segundo Conselho Norueguês dos Refugiados, como uma das zonas mais negligenciadas 
tanto por parte da comunidade internacional, no geral, como, e principalmente, a nível 
de refugiados, cf. Agência Lusa (2019a).
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Se no início, e até à consolidação da Paz, Angola não tinha pretensões em se 
intrometer nas questões políticas e militares da e na região – os seus problemas internos 
eram quanto bastassem para essa retracção – as crises político-militares na RDC 
começaram a ser vistas por Luanda como crises que pudessem colocar as fronteiras 
angolanas, e o próprio país, em sobressalto, pelo que acabou por ser parte importante 
quer na 1ª Guerra do Congo como na 2ª Guerra, também reconhecida por muitos 

historiadores e estrategas como a Grande 
Guerra Africana ou Guerra Mundial 
Africana (Valenzola, 2013: 60), dado o 
elevado números de países africanos e 
não-africanos que direta e indiretamente 
nela participaram.

 

Figura 2 – Os atores na 1ª Guerra do Congo 
(Fonte: Wikipédia)

A 1ª Guerra do Congo (1996-1997) 
(Figura 2) opôs o então Zaire (Mobutu), 
com o apoio da UNITA e das milícias da 
ALiR – Exército de Libertação do 
Ruanda, a um grupo de países (Angola, 
Burundi, Chade, Namíbia, Uganda, 
Ruanda e Zimbabwe) e às milícias anti-
Mobutu da AFDL (Aliança das Forças 
Democráticas para a Libertação do 
Congo-Zaire), lideradas por Laurent-
Désiré Kabila. Considero que foi esta 1ª 
Guerra que colocou Angola como o ator a 
ter em conta nas relações internas da 
África Central; ou seja, tornou Angola 
numa potência regional em ascensão 
(Almeida, 2011).

Todavia, foi, na minha conceção, a 2ª 
Guerra do Congo (de 2 de agosto de 1998 
a 18 de julho de 2003) (Figuras 3 e 4), 

que colocou frente-a-frente, na área, a RDC, que tinha como aliados Angola, Chade, 
Namíbia, Sudão e Zimbabwe e milícias anti-Uganda, anti-Ruanda e anti-Burundi; e o 
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Burundi, Uganda e Ruanda (como aliados: várias 
milícias congolesas anti-(família) Kabila, milícias 
tutsis ruandesas Banyamulenge e a UNITA – esta 
até 1999/2000 – entre outras organizações 
político-para-militares da região), que contribuiu 
para cimentar Angola como potência regional 
centro-africana.

Figura 3. Os atores na 2ª Guerra do Congo ou 
Grande Guerra Africana (Fonte: Wikipédia)

Permitam-me, entretanto, definir o que 
carateriza uma potência e se Angola é – ou pode 
ser, de facto, uma potência (faço aqui um 
parêntesis sobre de Angola como potência; por 
mais de uma vez e por mais de uma pessoa, me 
foi dito que o então Presidente José Eduardo dos 
Santos não concordava comigo e com o meu livro 
Angola, Potência Regional em Emergência 
porque não queria que Angola fosse considerada 
uma potência).

Define-se que um Estado pode ser Potência ou 
Estado-Diretor regional desde que tenha 
capacidade para influenciar, de uma forma 
organizacional, política, ideológica, económica, 
militar, e tecnologicamente, ou pela conjugação 
de parte ou de todos estes valores, uma 
determinada região geográfica onde se insere; 
serão potências regionais intermédias ou 
emergentes ou, segundo o académico brasileiro 
Gilberto Calcagnotto, middlepowershipman 
(Almeida, 2011:89).

Ora Angola, quer em 1996, quer em 2003, em 
teoria – e na prática – continha a maioria dos 
valores em causa. Só lhe faltava capacidade 
tecnológica para ser uma potência plena. Se um 
Estado é uma potência pela conjugação de parte 
ou de todas as valias, então Angola era – e é – 
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uma potência regional. É a potência regional da África Central.

Figura 4 – Países beligerantes na 2ª Guerra do Congo e territórios ocupados (Mapas adaptados 
pelo autor)

Angola nos caminhos do centro-globalismo africano

A paz e os anos dourados da exploração e exportação do petróleo, a preços e mercado 
bem elevados, tornaram Angola numa potência económica que permitiu ao Poder e aos 
seus dirigentes tornar o país como uma voz ativa nas questões e nas crises que 
perpassavam tanto pelo continente africano, em geral, como, e em particular, pela África 
Central.

De notar, e não esquecer, que Angola – tal como outros países na zona, sublinhe-se – 
contrariando a regras da União Africana é, simultaneamente, membro da Comunidade 
Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (Southern Africa Development Community, SADC). 
E, em concomitância, é Estado-membro das brigadas militares criadas no âmbito do 
Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA), as Forças Africanas de Alerta 
ou African Standby Force (ASF) (Almeida, 2016: 132). Neste caso, e em concreto, 
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incorpora as ASF: FOMAC – Force Multinationale de l’Afrique Centrale ou ECCAS – 
Standby Force (África Central) e a SADC – Standby Brigade (SADC) (Figura 5).

 

Figura 5 - Forças Africanas de Alerta ou African Standby Force, Fonte: CEBAFRICA, disponível 
em: https://www.ufrgs.br/cebrafrica/en/2018/01/08/base-logistica-da-forca-africana-de-pronto-

emprego-e-inaugurada-em-camaroes/ 

Este facto leva Angola a participar ativamente nas questões da região centro-austral 
africana, seja a nível político – principalmente – como a nível militar. Ainda que, a nível 
militar a presença angolana se circunscreva mais no âmbito das SADC Standby Brigade 
e da cooperação com países da CPLP (no âmbito dos Exercícios Felino) (Figura 6) ou no 
Golfo da Guiné, nos exercícios aeronavais Obangame Express – sobre estes exercícios, 
ver Almeida, 2019a e Almeida, 2019b e portal da US Africom (Figuras 7 e 8), que se 
realizam regularmente sob a coordenação da US Africom, e que incorporam, entre 
outros países, além de nações-parceiras africanas (APN – African partner nations’s) 
(Almeida, 2017), os EUA, Brasil, Canadá, Espanha, Portugal, Reino Unido, entre outros.
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Figura 6 – Exercícios Felino; logotipo e Estados-membros participantes

Mas, na realidade, é a nível político que Angola mais tem contribuído e participado 
em atividades conducentes à procura de estabilidade político-militar na região centro-
africana (e, sublinhe-se, ainda que por um curto período, embora fora da área centro-
africana, para a resolução, da instabilidade político-militar no reino do Lesotho, em 
2017-2018 , quando Angola presidia ao Órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC e 
era o membro responsável na SAPMIL – Missão de Prevenção da SADC para o Reino do 
Lesoto (SADC News, 2018). A crise político-militar no Lesotho ocorreu em setembro de 
2017, por quando do atentado que vitimou o general Khoantle Motsomots, comandante-
chefe das Forças Armadas deste país (Lesotho Defence Force – LDF) (Almeida, 2018b).

 

Figura 7 – Logotipo da US Africom
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Figura 8 – Exercícios Obangame Express; zona de impacto e participantes (Fonte: US Africom e 
adaptado pelo autor)

Economicamente, Angola passa por um período de grande estagnação e de falta de 
divisas que se refletem, de forma muito negativa, na vida social dos angolanos e, 
concomitantemente, impede que o País tenha maior cooperação com os seus vizinhos.

Por essa razão, abordarei com maior impacto, as capacidades de Angola como 
potência regional, mas na área das diplomacia e segurança africana.

Sabendo-se que se as duas Guerras Congolesas, ou, mais concretamente, as 
sucessivas crises nos Grandes Lagos, tiveram como principal vontade uma resolução 
conducente à Paz na região, que se pensava ser definitiva, a realidade mostrou-nos que 
ao longo dos últimos anos, e em particular na RDC e no Chade manteve-se uma 
constante instabilidade, mais militar que política, onde Angola tem procurado tentar 
levar às mesas de negociações as partes em litígio.

É que, apesar de os conflitos estarem em áreas geográficas distantes, estão na mesma 
área político-geográfica – a região dos Grandes Lagos – tornando esta área global em 
ternos de volubilidade política, onde as partes políticas principais em conflito são a RDC 
e o Ruanda, por um lado, Ruanda e Uganda, por outro, e, também, a crise interna no 
Chade.

E a capacidade potencial de Angola na tentativa de resolução destes eternizantes 
conflitos ficou patente em dois momentos cruciais: após a sucessão de Joseph Kabila 
Kabange (filho) e o Acordo de Luanda.

A sucessão de Kabila Kabange foi, como se sabe, atribulada e sucedida de vários 
adiamentos nas eleições presidenciais (e legislativas).

Kabila Kabange não desejava permitir que os atos eleitorais acontecessem, pelo que 
só a intervenção da comunidade religiosa, em particular da Igreja Católica, e da 
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comunidade internacional, nomeadamente da União Africana, com Angola como 
elemento principal, permitiu que as eleições ocorressem. Das eleições presidenciais, 
ainda que a sua realização tenha sido controversa quanto à transparência e escrutínio, 
saiu vencedor, oficialmente e como se sabe, Félix Tshisekedi (DW, 2019).

A primeira visita oficial que Tshisekedi fez foi a Luanda onde, supostamente, estaria 
menos de 24 horas, viajando, depois, segundo previsto, para Kigali, Ruanda, para se 
encontrar com o ainda presidente em exercício da União Africana, Paul Kagame (na 32ª 
cimeira ordinária da UA, em fevereiro de 2019, foi substituído em fevereiro de 2019, pelo 
presidente egípcio Abdel-Fatah al-Sisi). Só que a permanência em Luanda foi quase de 
48 horas, onde a paz na RDC e na região foi vetor de conversas sucessivas, além, 
naturalmente, de conversas sobre as relações bilaterais entre os dois países. Este 
prolongamento das conversas entre os Presidentes João Lourenço e Tshisekedi não 
foram bem acolhidas por Kagame, levando Tshisekedi a anular a visita a Kigali.

Como se sabe as relações “entre os dois K” africanos, Kinshasa (RDC) e Kigali 
(Ruanda) nunca ficaram muito cordiais depois da 2ª Guerra Congolesa. A RDC sempre 
denunciou o Ruanda como mentora – ou apoiante – das crises milicianas anti-Kabila 
que permanecem nas províncias congolesas, do Nordeste: de Ituri (fronteira com o 
Uganda) e Kivu (Norte e Sul, junto das fronteiras do Ruanda e Burundi); do Leste 
(Maniema); e do Sul (Kasai, junto da fronteira Norte de Angola), através de apoios 
diretos e indiretos aos milicianos insurgentes que proliferam na área e, por causa dos 
quais, as províncias angolanas da Lunda e de Malanje tiveram de receber inúmeros 
refugiados congoleses democratas. Mas também, não esquecer que Uganda e Ruanda 
mantinham uma latente crise político-diplomática.

Esta situação levou Angola, através de proposta do Presidente João Lourenço, juntar, 
em Luanda, os dois principais líderes litigantes: Tshisekedi e Kagame, bem como o do 
Uganda, Yoweri Museveni, tendo conseguido que os três assinassem, em 21 de agosto de 
2019, um acordo, o Memorando de Entendimento de Luanda, que visa colocar fim às 
mútuas acusações que existem entre os RDC e Ruanda e Ruanda e Uganda.

Este Memorando além das assinaturas dos líderes congolês democrata, ruandês e 
ugandês e do patrocinador, João Lourenço, testemunhadas com a presença e assinatura 
de Dénis Sassou-Nguesso (da República do Congo) (Vatican News, 2019) foi, talvez, o 
primeiro grande passo para a pacificação da Região dos Grandes Lagos.

Infelizmente, atos recentes da FDLR (Frente Democrática de Libertação do Ruanda), 
habitualmente estacionada na RDC, vieram colocar em causa este Memorando. Alegados 
milicianos da FDLR, da etnia hútu, terão atacado na fronteira RDC-Ruanda e 
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assassinado, em território ruandês, várias dezenas de pessoas, podendo ser visto como a 
primeira dinamitagem do Acordo (Novo Jornal, 2019).

Por certo que a diplomacia indireta de João Lourenço já estará em terreno par tentar 
anular os efeitos nefastos desta eventual acção da FDLR. A Paz está primeiro e a 
estabilidade dos Grandes Lagos não pode ser colocada em causa.

Para instabilidade, já basta a que ocorre no Golfo da Guiné, em particular, com a 
pirataria marítima, que coloca em causa a navegabilidade de um dos principais eixos 
marítimos do Atlântico Sul, e as tentativas de secessão da área anglófona dos Camarões, 
este um Estado-membro da CEEAC.

Esta matéria, de per se, seria suficiente par um novo ensaio. Caso desejem podem ler 
um trabalho que apresentei, em junho de 2018, na Universidade da Beira Interior, 
«Crise e Conflitos em África – Séculos XX e XXI» onde destaco estas crises. Estão 
disponíveis na minha página do portal da Academia.edu.

Considerações finais

O contributo para a resolução, em alguns casos (Lesotho), e persistente tentativa de 
resolução, em outros (região dos Grandes Lagos e RDC), coloca Angola como o principal 
parceiro diplomático e, por extensão, a principal referência político-diplomática na 
região centro-africana.

Angola é tida, em termos e segurança africana, quer no seio da CPLP (Exercício 
Felino), quer com a US Africom, principalmente no caso desta última, como um dos 
principais African partner’s nation tanto a nível político com militar, como referia, por 
exemplo a então embaixadora norte-americana em Angola, Helena La Lime, em março 
de 2017 e fevereiro de 2018, ao referir a vontade de Angola “no esforço de assegurar na 
região do Golfo da Guiné [em conjunto com os EUA] no combate à pirataria, pesca e à 
imigração ilegal e para manter a segurança na região”, bem como nos Grandes Lagos, 
devido em grande parte à influência “pro-ativa do presidente José Eduardo dos Santos”, 
na tentativa de resolução dos conflitos nesta região urundi (Almeida, 2017) – o antigo 
Reino de Urundi englobava as atuais Repúblicas do Burundi e do Ruanda – afirmação 
reiterada, em agosto de 2019, pelo Secretário-adjunto norte-americano para as relações 
com África, Matthew Harrington, ao considerar que os “Estados Unidos veem Angola 
como detentora de grande potencial para parceria económica duradoura com os EUA e 
como uma fonte de estabilidade na região africana e felicitando Angola pelo papel 
desempenhado em vários assuntos africanos, como o acordo de paz entre Uganda e 
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Ruanda, a realização de eleições na República Democrática do Congo, bem como pela 
missão de estabilização no Lesoto” (Agência Lusa, 2019b).

Resumindo, Angola apresenta-se, nesta altura das relações africanas, como o parceiro 
principal para a estabilidade do centro-globalismo africano. Ou seja, pode afirmar-se, 
claramente, que Angola é a potência regional da África Central. Uma potência regional 
emergente nos caminhos do centro-globalismo africano.
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C A P Í T U L O  3

O Sul de Angola – 
História, Oralidade e 

Ficção
Por Jorge de Abreu Arrimar

Introdução

Nesta nossa comunicação falaremos de História, mas quase sempre como tributária da 
Literatura, ou como esta pode ser uma janela para aquela. A Literatura permite-nos essa 
dupla, e para nós mais confortável posição, que é a de ir à História escrita e à Oralidade 
buscar os elementos que interessam para trabalhar a narrativa ficcional. O encontro 
salutar da História com a Literatura pode acontecer sem que os fundamentos daquela 
sejam postos em causa pela fantasia desta. No espaço livre da Literatura pode-se trabalhar 
o ambiente, a mentalidade e os comportamentos com independência e a amplitude que a 
História-ciência não permitiria.

A Oralidade – Janela da História e da Literatura 

Sabemos que “os imaginários e as representações” se associam sempre aos “interesses 
económicos e políticos dos homens” (Alberto Oliveira Pinto – História de Angola, Lisboa: 
Mercado de Letras, 2016, 24) e que a construção historiográfica só fica completa quando 
se analisa este todo. Hoje, os historiadores não se coíbem de o fazer, de usar diversas 
fontes, mesmo aquelas que usualmente ficavam de fora em trabalhos do género. 
Conjuntamente com as duas primeiras fontes da história africana, os documentos escritos 

29



e a arqueologia, a tradição oral aparece “como repositório e vetor do capital de criações 
socioculturais acumuladas pelos povos ditos sem escrita […] cujos guardiões são os 
velhos de cabelos brancos, voz cansada e memória um pouco obscura”, como nos diz 
Ki-Zerbo na História geral de África I – Metodologia e pré-história da África, Brasília: 
UNESCO, 2010, 38. Por isso, a oralidade é vista como uma fonte imprescindível pelo que 
transporta de experiências, de conhecimentos, não só para os historiadores como 
também para os escritores. Ela pode ser um veio enriquecedor da Literatura escrita e da 
História, acontecendo, por vezes, chegar o escritor primeiro do que o historiador a esse 
“veio”, à fonte primordial que é a oralidade, e, através desta, ao facto histórico.

Vários estudiosos da área da História e da Etnologia têm feito referência, através dos 
anos, à importância da oralidade nas sociedades africanas em geral, e na angolana, em 
particular. Escolhemos dois deles como exemplo. 

Mapa in João Freire - João Roby e o desastre do vau de Pembe (Angola, 1904), Lisboa: 
Academia de Marinha, 2017, 18.

Começamos pelo mais velho, Carlos Estermann, cujos trabalhos de caráter 
etnográfico foram publicados na década de 50 do século passado. No resumo histórico-
geográfico com que abre o vol. I da sua Etnografia do Sudoeste de Angola (1956), na p. 
70 diz a propósito dos Ova-Ambó, que “os dados da tradição oral concordam 
perfeitamente, embora com algumas inversões de ordem cronológica, com os 
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resultados obtidos pela investigação da etnologia, o que não deixa de ser digno de 
menção”. Um exemplo da capacidade de memorização e da força da oralidade nas 
sociedades africanas tradicionais é a do conto nyaneka, “O filho do generoso e o filho do 
avarento – Omona wakatyali n´omona wakanimina”, tanto pelo seu tamanho e 
profundidade, como pela sua genuína oralidade que o emprego frequente de vocábulos 
onomatopaicos e ideofónicos empresta. Até hoje, não temos conhecimento de um conto 
tão longo na tradição oral nyaneka, e, na certa, será um dos contos mais longos da 
literatura oral de Angola. Este é um exemplo da capacidade de memorização das 
sociedades sem escrita. O conto tinha sido ouvido e fixado por escrito, ainda no séc. XIX, 
pelo P.e Dekindt, que tinha vivido na Huíla na segunda metade de Oitocentos (m. 1905) 
e foi considerado um dos maiores conhecedores/estudiosos do olunyaneka.

O padre Eugénio Dekindt, de nacionalidade belga, foi um notável botânico e 
linguista, tendo efetuado importantes estudos sobre os idiomas bantu do sul de Angola. 
Encontra-se sepultado, assim como o Pe. Carlos Estermann, no cemitério da Missão da 
Huíla. 

Mapa in João Freire – Ibid.

Outro autor, Henrique Abranches, em meados dos anos 80 publica o livro A 
Konkhava de Feti em que nos esclarece que não fez mais do que “transportar para esta 
história a enorme riqueza que dá base e ornamenta a literatura oral” (Henrique 
Abranches – A Konkhava de Feti, Luanda: UEA, 1985, 267). Feti, do verbo Okufetika, 
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“começar”, foi o primeiro homem criado por Deus (ao contrário de Nambalisita, dos 
Cuanhamas, primeiro homem/caçador, nascido/criado num/dum ovo) e que numa ilha 
do rio Cunene teve filhos que fundaram vários reinos (Viyé, o Bié, Ngola, o Ndongo, e 
Ndumba, que ficou no sul, o Ngalangi) (14). Ao mesmo tempo garante tratar-se de uma 
“longa verdade histórica dos Povos do Sul de Angola e uma tremenda 
fantasia” (Henrique Abranches – A Konkhava de Feti, […], 263). E reafirma que “Sim, é 
uma história verdadeira, porque existiu na voz dos velhos das nossas aldeias, 
alimentada pelo tempo que enriquece as coisas, pela sabedoria dos séculos que se 
deposita sobre a cabeça dos homens como poeira sagrada”. E o livro abre com o apelo 
de Ngongo “Vinde ouvir a História verdadeira do jovem Kapitia, o que viajou pelo 
Mundo em busca da Konkhava de Feti, a machadinha da sabedoria” que pertenceu ao 
primeiro homem criado por Deus (14). E Kapitia era o mago da mbulumbumba que fazia 
música modelando-a “no peito negro e brilhante” que continha a “mensagem das matas 
espinhosas da Chibia, as matas que cercam cada homem […] o Povo da […] Chibia 
[que] ama infinitamente o seu Kapitia, o solitário da Kapunda Grande […] (17). “Todo o 
seu tempo é gasto também nas margens [do rio] Tchimpumpunhime […] cantador 
efémero do coral dos calhaus rolados […]” (20). 

Calhaus rolados! Quando li pela primeira vez esta passagem da Konkava de Feti tive 
a confirmação da origem da designação do rio da Chibia, que eu próprio já havia intuído 
através da tradição oral. Tchimpumpunhime é um termo constituído por uma 
onomatopeia (Otchimpumpu, som da corrente a rolar os calhaus do rio) e por um 
arcaísmo (Nhime, que quer dizer Leão). A título de curiosidade, pode ler-se no título de 
um livro de Fernando Fonseca Santos, A lenda dos Homens do Vento: Oma-Handa 
Ekwanime (Lisboa: Quetzal Editores, 1997) o termo Nime (do clã do leão, entre os 
Cuvale), equivalente a Nhime dos Nhaneca. E é por isso que guardei a sua voz na minha 
memória, onde continua a ecoar o rugido do grande felino no rolar dos calhaus desse rio 
que marcou a minha infância. Ainda hoje, quando a noite cai e o silêncio estende uma 
cortina de sono sobre mim… no meu sonhar continuo a ver-me criança, a traquinar nas 
margens desse rio e o velho Mbula a proteger-me do “mal do pássaro” que a sombra do 
falcão e-vimbi ameaçava. Claro que a sombra é um aviso… que é preciso descodificar. A 
oralidade encarrega-se de transmitir informações como esta através das gerações, de 
passar esses avisos quase sempre envoltos em panos de fantasia que é preciso abrir para 
se chegar ao fenómeno que que se encontra lá no fundo. Mas também esses mitos, esses 
panos de fantasia que envolvem a realidade, são bem acolhidos na poesia, funcionam 
como metáforas que enriquecem o texto. Um exemplo pode ser o poema que se segue e 
que reza assim:
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A sombra do pássaro / passou sobre a minha cabeça/ de menino, / quando os 
meus pés descalços / faziam carreirinhos na sumaúma / espalhada nas margens 
macias / do rio Tchimpumpunhime. // a sombra do pássaro / pairou negra sobre 
nós, / amigo Mbula./ ao teu grito de medo / prendeu-se o meu assustado grito: / 
vimbi. vimbi!! // a sombra do pássaro / passou sobre nós, amigo Mbula!... Jorge 
Arrimar – Murilaonde, Macau: ed. A, 1990. 

Nada neste poema está por acaso e os termos em olunyaneka não se encontram aqui 
acidentalmente. O autor tem os dois idiomas como línguas de proximidade e utiliza-os 
quando sente que é melhor opção. A língua é, de facto, um veículo notável de 
conhecimentos. Quase num processo de dissecação, vejamos o que algumas palavras do 
poema nos revelam: Mbula, o nome do velho amigo está aqui porque pode sugerir o 
verbo imbula, que significa “levar aviso de morte ou de perda”; o radical vimbi (do nome 
do pássaro e-vimbi) carrega em si duas realidades distintas e opostas (uma de vida e 
outra de morte). De facto, o pássaro é apenas um falcão, uma simples ave dos céus (e-
vimbi) até que a sua sombra se projete lá em baixo, e, encontrando alguém no seu 
caminho, lhe passe o “mal do pássaro” que pode levar à morte (e cadáver diz-se otyi-
vimbi). O mesmo radical, neutro, encerra em si os contrários, a vida e a morte, conforme 
a palavra-chave (o prefixo) que é usado.
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Este é um pequeno exemplo da necessidade de conhecermos minimamente a língua 
do povo objeto de nosso estudo ou das nossas recreações literárias. A língua carrega 
conhecimentos, lastro cultural que nos escapará se não a percebermos. E o caso das 
línguas africanas é ainda mais notório, pois não tiveram a escrita como suporte gráfico. 
O seu mais tradicional e antigo veículo é a oralidade. E a oralidade é feita com os sons da 
terra, com os sons das gentes que comungam das mesmas raízes. É preciso saber 
descodificá-la para a entender e descobrir o que guarda.

Da oralidade bebem os investigadores da História e embebedam-se os criadores de 
Literatura. Estes debruçam-se sobre o peitoril da oralidade espreitam pelas “janelas das 
raízes”, que é o título do poema que se segue: 

Eu sei que as paredes grossas / da casa onde nascemos / se começaram a 
construir / no tempo de outras gerações. / E ambos descobrimos isso / quando 
gatinhávamos / pelas primeiras letras / dos livros mais antigos / que lhe serviam 
de alicerces. // Ainda os vemos de páginas abertas / no chão húmido da memória, 
/ como se fossem as janelas / das raízes que nos suportam. Antologia Ovi-Sungu: 
Treze Poetas de Angola, São Paulo: Lumme, 2007.

E afinal, os “livros mais antigos” neste poema são os alicerces que se prendem à terra 
através dos caboucos, que é como se chamam os rasgões feitos no solo onde a casa/
memória tem as raízes. Curiosamente, em kimbundu também se chamam cabocos 
(kabokos) os “homem-memória”, os guardiões da palavra e das tradições, afinal, também 
eles “as janelas das raízes que nos suportam”. 

Vejamos agora outro poema, menos etéreo, menos volátil, portanto mais concreto, 
mais palpável. É um poema com duas versões, mas só se fará referência à mais antiga:

Os esgares dos mbwale / eram terríveis de ver! / Os ngangas do Lupolo / 
faziam okutakela / pra minha Intumba morrer. // Mas nos encontrámos mesmo / 
e dormimos juntos. / A noite cheirava a makau / que nos embriagava... Jorge 
Arrimar – Ovatyilongo, Lubango: ed. A., 1975.

Neste poema encontramos imagens construídas a partir do que aprendemos em 
contacto directo com as populações do sudoeste angolano. Fala-nos de costumes atuais 
que se escoram em eventos muito antigos, do tempo das migrações, quando os povos 
bantu, oriundos da zona dos grandes lagos, na África Central, começaram a chegar, em 
longas migrações, ao sul do continente. Este poema remete-nos para factos históricos 
que nos chegaram através da oralidade. 

Vejamos, então, o que podemos extrair do poema. Julgo que é claro que se trata aqui 
da velha batalha entre o antigo (o peso da tradição) e o novo. Por um lado, temos uma 
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jovem pré-bantu, uma negra Omu-Twa (Intumba de seu nome), que se dá sem reserva a 
um amor proibido pelos velhos costumes, protagonizados no texto pelos “ngangas do 
Lupolo [que] faziam okutakela / pra Intumba morrer”. Ora, como se sabe, o Lupolo era 
(talvez ainda seja, não sei!) o lugar dos mais importantes enfeitiçadores nyaneka e que 
okutakela é um cerimonial feito com o objetivo de fazer alguém morrer por feitiço. 

Quando, há c. de 700 anos, os bantu, que vinham em longas migrações desde há 
cerca de 2000 anos a partir da região dos Grandes Lagos, na África Central, começaram 
a chegar ao Sul deste continente, aqui encontraram povos, uns negros, com a tez 
semelhante à sua, outros de pele mais clara, de olhos amendoados, fisicamente mais 
pequenos e com o cabelo em “grão de pimenta”. No caso específico de Angola, ainda hoje 
se observam no Sudoeste povos pré-bantu, uns negros (Ova-Twa) e outros não-negros (!
Kung), veja-se Manuel Viegas Guerreiro – Bochimanes: !Kung de Angola, Lisboa: IICU-
JIU, 1968.

Voltando ao poema, esta palavra Twa (radical do etnónimo Ova-Twa, no plural), é 
afinal o nome genérico que os bantu deram (e ainda dão) aos pré-bantu negros que 
encontraram a viver do mesmo modo que os !Kung (ou Ova-Kwankala, nas línguas bantu 
locais, ou Bochimanes do holandês e do francês, ou San na terminologia científica). Os 
que habitam o deserto do Namibe e a serra da Chela são conhecidos por Cuissi ou por 
Curoca (do rio Curoca que cruza o seu território). Junto à foz deste rio viviam os Cuepe 
(Ova-Kwepe) ou !Kwai/Tsi, pequeno povo que, já na década de 50 do século passado, 
estava quase extinto e que falava uma língua próxima da dos Ova-Kwankala. Não 
passaram despercebidos ao historiador Cadornega quando por ali passou em finais do 
séc. XVII, que fez referência aos seus costumes “e a falla como de estrallos”.

 Há muitos anos (quase há meio século), em conversa com um velho nhaneca, 
contou-nos ele que, em tempos muito antigos, os primeiros bantu (Ova-Nthu) ao 
chegarem ao Sudoeste, aqui encontraram povos negros a viverem e a falarem à maneira 
dos Ova-Kwankala (Bochimanes). Por hospitalidade (ou por receio), ofereceram aos 
recém-chegados as suas ongandas (habitações) para os mais importantes dos recém-
chegados descansarem de tão longa jornada. Estes, ao acordarem na manhã do dia 
seguinte, viram estarrecidos que no chão das ongandas se encontravam tiras da sua 
própria pele, ficando os seus corpos parecidos com o da zebra “ongolo” ou da venenosa 
serpente dos Gambos, a “ongolo-ka”. Achando que tinham sido envenenados, 
rechaçaram aquela gente para sempre, que a partir daí passou a ser conhecida por Ova-
Twa, os “rechaçados”. 

Curiosamente, os bantu Ova-Kwanyama designam os Bochimanes por Ova-
Ngongolo, revelando este etnónimo o mesmo elemento aglutinador da palavra, isto é, 

35



“ongolo”, de zebra (animal listrado), e que é revelador do mesmo episódio que o velho 
nhaneca nos havia contado.

Valerá a pena retomar aqui o que há pouco foi levemente referido. Isto é, que o povo 
Cuanhama (Kwanyama) inclui no seu processo identitário uma velha ligação aos pré-
bantu. O clã Ova-Kwa-Nhali (os que choram os mortos) constituía a linhagem real do 
Cuanhama, indicativo de uma ligação muito antiga ao grupo Ova-Twa, denominado Ova-
Inga, que eram caçadores e recoletores. Segundo essa tradição, estes Ova-Twa, com forte 
choro, afugentaram e conseguiram ficar com a terra e o gado dos Ova-Kwa-Nangobe, que 
eram os habitantes bantu daquele lugar. Contudo, mais tarde, estes acabaram por 
regressar às suas terras, sendo aceites pelos vencedores, acabando por marcar, até 
meados do séc. XX, a linhagem real cuanhama. É conhecida uma expressão da princesa, 
creio que Ndilokelwa (que será rainha depois de Kaleinaso), quando, em conversa a 
propósito das origens de sua linhagem, terá dito “Esi twali ovatwa”, que apenas quer 
dizer “quando éramos vatwa”, cit. por Carlos Estermann – Etnografia do Sudoeste de 
Angola, Porto: JIU, 1956, vol.1, 70.

Pois foi a partir destas informações, que a oralidade guardou, que alguma da nossa 
literatura se enriqueceu. Também em Ruy Duarte de Carvalho se encontram referências 
aos Twa, quando diz que o Trindade, uma das personagens do seu romance A terceira 
metade, sendo negro “é mucuísso, não é banto de origem […] a sua ‘raça’ é de um twa, 
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de um vátua, de um ‘primitivo pré-banto’, domesticado tanto pela incidência banta 
como pela incidência ocidental”, Ruy Duarte de Carvalho – Os filhos de Próspero: a 
terceira metade, Lisboa: Cotovia, 2009, 23. Ambos os textos, creio eu, mostram a força e 
a longevidade dos mitos fundadores.

Ficção e História

Mas mudemos de janela, uma que nos deixe ver o séc. XVII, onde vamos encontrar as 
primeiras referências escritas à região da Huíla, que são do missionário capuchinho João 
António Cavazzi, na sua obra Descrição histórica dos três reinos do Congo, Matamba e 
Angola, publicada em 1687 (Tít. orig.: Istorica descrizione dé tré regni: Congo, 
Matamba e Angola, Bolonha, 1687). Este cronista italiano esteve em Angola entre 1654 e 
1667, tendo feito várias viagens até ao interior. Cavazzi apresenta o Reino de Angola 
dividido em várias províncias, sendo que uma delas, a sudoeste, é designada Chela 
(Scella, em italiano) (Jorge Arrimar – Os Bettencourt da ilha da Madeira ao planalto da 
Huíla, Funchal: ed. A., 1997, 49). Cavazi diz ter estado na “Província da Chela” em 1657, 
como capelão do exército português, e a descrição que faz desta província está 
plenamente de acordo com o que conhecemos da Huíla (Cavazzi – Descrição histórica 
dos três reinos do Congo, Matamba e Angola, Lisboa: Junta de Investigação do 
Ultramar, 1965, vol. I, 25).

Trinta anos depois, o morador de Luanda, António de Oliveira Cadornega, refere-se a 
“Esta província que havemos relatado dos Quimbundos confina com a que chamamos 
Hila …”, em António de Oliveira Cadornega – História geral das guerras angolanas 
(1680-1681), Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1940-42, T. III, 172. Pela primeira vez 
vemos escrito o topónimo Hila, ou Ohila, corruptela da palavra Muíla que designa a terra 
dos Ova-Muíla, povo pertencente ao grupo étnico Nhaneca-Humbe (Nyaneka-Nkumbi). 
Por essa altura os Portugueses dão os primeiros passos para a fixação no interior sul, 
com a construção do fortim de Caconda-a-Velha, em 1680, nas margens do rio Cuporolo 
(Kupololo), talvez movidos pela ideia de que, naquela zona, abundariam jazidas de 
cobre. 
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Mas o interesse dos Portugueses pela Huíla sofre um hiato bastante grande, até 
meados do século seguinte. Agora chegados ao séc. XVIII, a Huíla vai-se tornando mais 
apelativa aos interesses do novo governador de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho (gov. 1764 - 1772). Percebendo que as terras altas possuíam um clima favorável 
à instalação de europeus, incentivou, logo em 1767, a fixação de Portugueses na Oyla (na 
grafia da época), numa povoação que entendeu criar com o nome de Alba Nova, numa 
das margens do rio Lupolo, na vizinhança da Ombala Grande do Hamba nhaneca Kanina 
Ngonga: “Bando” sobre feiras que devem haver nos Certoens de Benguella e Caconda, 
Luanda, publ. em 23 set. 1768, através do qual se mandavam criar povoações com pelo 
menos vinte brancos, sendo as primeiras “Levantadas nas Províncias de Huíla, 
Quipungu, Bejé, Cutatu, Galamgue Grande, Ivangando, Benguela a Velha, e Gunza 
Cabolo” (Arquivos de Angola, vol. I, 6 mar. 1936).

Alba Nova tinha acabado de ser fundada e já da Huíla saía, em setembro de 1770, o 
morador e sertanejo, João Pilarte da Silva, numa viagem até ao litoral, descrita no mais 
antigo documento que se conhece datado da Huíla, de 9 de setembro de 1770, intitulado 
”Relaçam da Viagem que fez Joam Pillarte da Silva às Prayas dos Macorocas”. Estes 
“Macorocas”, como diz Pilarte, mais não são do que os Curocas pré-bantu a que já 
fizemos menção e sobre os quais Cadornega tinha dado notícia quase um século antes, 
em 1681. Pilarte da Silva virá a inspirar a criação de uma personagem ficcional que 
marcará toda a saga da trilogia dos planaltos, de minha autoria e editados pela Chá de 
Caxinde (Luanda) (Jorge Arrimar – O planalto dos pássaros, 2002; O planalto do 
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salalé, 2012; O planalto do kissonde, 2013). Os Pilarte foram uma antiga e importante 
família de moradores da Huíla, da qual se conhece o referido explorador das “Prayas dos 
Macorocas” e um dos primeiros capitães-mores da Huíla, Paulo Pilarte da Silva. 

Entretanto, passadas quase duas décadas após Sousa Coutinho, outro governador, D. 
José de Vasconcellos, Barão de Mossâmedes e Capitão-General do Reino de Angola e 
Suas Conquistas (gov. 1784-1790), primo irmão do primeiro, resolveu pôr em prática, se 
não todos, pelo menos alguns dos planos de Sousa Coutinho. E assim mandou que se 
explorassem os sertões de Benguela, tratando de enviar novas chefias para as povoações 
que o seu parente tinha fundado. A sua decisão em explorar o Cabo Negro constava de 
uma viagem por terra e outra por via marítima. Segundo ele, não se podia contar com 
“estabelecimento na Costa, ignorando o Certão, que lhe corresponde, e sem prever os 
meyos da subsistência”. No sertão de que fala o governador encontrava-se esquecida a 
povoação de Alba Nova e as ligações com o litoral eram incipientes. O plano do 
governador para mudar esta realidade consistia em duas viagens, uma por mar e outra 
por terra. Comandada pelo tenente-coronel Pinheiro Furtado, tem início a 15 de maio de 
1785 a viagem da fragata “Loanda”, com destino à longínqua Angra do Negro, com 
passagem por Benguela. A partir daqui seguiria a expedição terrestre, comandada pelo 
morador e sargento-mor de Benguela, Gregório Mendes, homem de muita experiência 
no sertão. O recém-nomeado capitão-mor, António Jardim, aproveitaria essa viagem 
para, com mais segurança, aproximar-se do planalto da Huíla e chegar ao seu destino. 
No romance O Planalto dos Pássaros é recriada esta expedição que levou mais de um 
mês a chegar a Angra do Negro, constituída maioritariamente pela guerra preta de 
Gregório Mendes. E aqui o ficcionista permite que o seu leitor veja da janela da 
Literatura o que a História não conta, que observe e se espante com o que se passou no 
terreiro da casa de Gregório Mendes, em Benguela, imediatamente antes da expedição 
iniciar a sua longa viagem: 

“No vasto terreiro […] nuvens empoeiradas se levantavam dos pés de mais de 
mil guerreiros que calcavam a terra ao mesmo tempo que brandiam suas zagaias, 
cujas lâminas cegavam de brilhos quem as olhava; na outra ponta dessas lanças, 
compridas caudas de holongo chicoteavam os ares como cobras voadoras. Aquela 
dança de guerra ia acordando o chão da sua letargia, deixando-o a soluçar sob os 
pés de toda a gente”. Jorge Arrimar – O planalto dos pássaros, Luanda: Chá de 
Caxinde, 2002, 66.

Outras narrativas permitiram ao ficcionista fazer referência a um povo que, na época, 
é transversal a toda a história de Angola, do Reino do Congo ao Sudoeste angolano, os 
Jagas. Como se sabe, os Jagas, vindos do Leste, tinham invadido o Reino do Congo, em 
1568, aliando-se mais tarde aos povos do Ndongo e da Matamba contra os Portugueses. 
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O marinheiro escocês Andrew Batel, numa expedição comercial por conta do governador 
de Angola, encontra um importante acampamento de Jagas perto da foz do rio Cuvo, já a 
sul do Kwanza, entre 1600-1601. No romance de Pepetela A Sul. O Sombreiro (2012), 
pode ver-se como este autor recria esse momento: “Numa das viagens, parámos no rio 
Cuvo, onde se tentou fazer um forte […]. Na margem sul estava um grande exército, 
comandado pelo maior chefe jaga, Imbe Kalandula”. Por sua vez Cavazzi ao relatar a 
submissão do chefe Jaga, Ngonga Kahangu, a um oficial português, vai dizendo que 
grupos de Jagas já em 1657 tinham penetrado mais para o sul, muito para além do rio 
Cuvo. Um desses grupos já teria avançado mais para o sul, estendendo a sua conquista 
até às margens do rio Cunene onde formou um grande Estado. Segundo R. Avelot (Les 
grands mouvements des peuple en Afrique, Jaga et Zimba, Bul. de Géographie 
historique et descriptive, 1912, que Estermann segue na sua Etnografia do Sudoeste de 
Angola, vol. II, 28), os Jagas teriam aniquilado o reino de Matamam (ou Ma-Daman ou 
Va-Damam) na época em que os Dâmaras (que em hotentote significa negros), expulsos 
da sua terra, atravessaram o Cunene e se refugiaram no Kaoko, de onde viriam a surgir, 
mais tarde, os Ova-Helelo ou Hereros. Os conquistadores Jagas acabariam por formar 
dois reinos: o da Huíla (Muila ou Hila) e o do Humbi (Nkhumbi), este último governado 
pelo Humbi-inene, este um título reconhecido como autenticamente jaga. 

Nos finais do séc. XVIII, quase duzentos anos depois da chegada dos Jagas ao 
Sudoeste, ainda o apelido jaga “Ngonga” aparecia entre certas famílias dos seus hambas 
(ou sobas) grandes. Quando os Portugueses criaram a povoação de Alba Nova, na Huíla, 
o hamba era Kanina Ngonga. Avelot tratou-o nos seus escritos como “o formidável 
Kanina, ou Gonga” (R. Avelot), que governava nas últimas décadas do séc. XVIII um 
território vasto entre o rio Cunene e o mar, e tinha os povos do litoral (os Hereros), como 
vassalos. O seu poder e prestígio também foi impedimento de sortidas guerreiras 
oriundas do Nano, como naquele tempo se designavam as “terras de cima”, ou do 
planalto central. Depois de Kanina o império Nhaneca (Nyaneka) desagregar-se-ia, 
sendo o Jau a primeira e mais importante separação. De facto, a importância do Jau 
continuaria até bem mais tarde, levando a uma contínua rivalidade entre os hambas do 
Jau, o injau, e o da Huíla, como se pode ver com Nangolo, no anos 30 do séc. XIX, 
antagonismo que é recreado no romance O Planalto do Salalé (Jorge Arrimar – O 
Planalto do Salalé, Luanda: Chá de Caxinde, 2012, cap. v, 83).

Embora a História não tenha deixado nada a propósito da receção que o grande 
Kanina fez ao Capitão-Mor António Jardim, o romancista preencheu esse vazio com base 
noutros encontros que antigos moradores relataram. O texto dá a entender que é real, 
que Kanina é, de facto, o senhor de tudo e que os moradores de Alba Nova só aí estão 
porque ele não lhes vê perigo nenhum. Mais: que o título e o cargo de capitão-mor só 
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existem na cabeça e na fantasia dos filhos do Mwene-Putu, mais nada. E assim será por 
muito mais tempo ainda. O que se passava na terra nada tinha a ver com os Portugueses 
desenhavam na sua cabeça. Isto pelo menos até aos anos 20 do século seguinte, quando, 
do famoso grito do Ipiranga que levara o Brasil à formal independência (1822), se 
começaram a ouvir os ecos... no sul de Angola.

Em meados do século XIX, aos areais do Mussungo Bitoto, da Angra do Negro, 
começaram a chegar colonos luso-pernambucanos que, em duas levas, entre 1849 e 
1850, fundam a povoação de Moçâmedes. E não levaria muito tempo até que uma 
expedição saísse de Moçâmedes (até 1902 o distrito de Moçâmedes era composto de 
cinco concelhos: o da vila de Moçâmedes e os do Bumbo, da Huíla, dos Gambos e do 
Humbe) com o objetivo de visitar a povoação da Huíla e as ombalas do Jau e dos 
Gambos. 

A longa viagem inicia-se no “Estabelecimento de Mossamedes” às seis horas da 
manhã do dia 4 de outubro de 1850, sendo a comitiva constituída pelo governador e pelo 
representante dos moradores, pelo (e passo a citar) “almoxarife, três soldados, dois 
colonos e sessenta pretos”. Quatro dias depois já se encontram no início da serra da 
Chela e, no Bumbo, encontram vestígios das guerras do Nano. No dia 9, iniciam a subida 
da íngreme serra da Chela pela portela do Bruco e pernoitam já nas terras altas. No dia 
seguinte entram na povoação da Huíla, junto ao rio Lupolo, aí permanecendo dezassete 
dias. No dia 18 são recebidos pelo soba do Jau que se teria mostrado simpático, 
aceitando fazer algumas refeições com os forasteiros. Aqui é assinado um tratado, tendo 
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o grupo seguido depois para a Mucuma, onde pernoitam, entrando no sobado do Hai no 
dia 21, tendo sido recebidos pelo respetivo soba. Dois dias depois dão entrada nos 
Gambos. Por coincidência, o morador de Moçâmedes, Bernardino José Brochado, 
encontrava-se perto, tendo sido convidado a ir, com dois soldados, à ombala grande do 
soba dos Gambos solicitar uma visita e apresentar cumprimentos da parte da expedição. 
Segundo o relatório da expedição, o hamba mostrou-se contente e ofereceu um boi. No 
dia seguinte é enviado Muene Quinduvi (Mwene Tyinduwi) com trinta guerreiros 
armados, para acompanhar os recém-chegados à ombala. Para além de Bernardino 
Brochado, faz-se referência a mais dois sertanejos alojados naquela local, José Gonçalves 
da Silva Soares e Elias Fortunato (Jorge de Abreu Arrimar – Dispon. em: https://
pt.scribd.com/document/314418784/Os-Gambos-o-Humbe-as-Guerras-do-Nano-e-os-
Portugueses-1844-1915).

De Bernardino Brochado tem-se notícia de que teria sido o primeiro Português a 
chegar e a percorrer os Gambos seis anos antes (março de 1844), tendo aqui construído 
um ponto de apoio para os seus negócios. Em julho desse mesmo ano sabe-se que foi até 
ao Humbe e ao Cuamato, mais tarde ao Cuanhama. Este último episódio encontra-se 
ficcionado em O Planalto do Salalé, podendo o leitor assistir a chegada dos primeiros 
europeus ao Cuanhama: Brochado, o Português de Mossâmedes, e Magyar, o Húngaro 
do Bié, quando no Cuanhama reinava Haimbili (1811-1858), um tempo perturbado e 
perturbador, em que a rotura de uma tradição antiga e fundacional, a da circuncisão dos 
hambas, leva ao incêndio e abandono do lugar sagrado da Ombala Grande da Ondjiva. 

Quem é Haimbili? Quem são Brochado e Magyar? Quem é Ozoro? Pois, são figuras da 
vida e da História do séc. XIX angolanos. Se de Ladislau Magyar, morador do Bié, e de 
Bernardino Brochado, morador de Moçâmedes, a História dá conta, já de Ozoro, filha do 
Soba do Bié, sabemos mais através do belíssimo poema de Ana Paula Tavares, O lago da 
lua, Lisboa: Caminho, 1999, 55. Também de Naulé, a jovem sobrinha de Mutâmu, diz-
nos mais o romance O planalto do salalé, como podemos ver a seguir:

Os pais […] foram informados da missão sagrada de Naulé e da honra que lhes 
caberia por fazerem parte do plano de Haimbili: o de salvar o seu povo de um 
tempo em que seriam governados por sobas não circuncidados, e, por isso mesmo, 
desprovidos da protecção dos antepassados. As consequências seriam 
devastadoras… as chimpacas de defesa do Cuanhama ficariam abertas ao voo do 
salalé e ao avanço do manhéu. […] (Jorge Arrimar – O Planalto do salalé, Luanda: 
Chá de Caxinde, 2012, 202).

Afinal, o que vemos desta janela semiaberta da História? Uma missão sagrada de que 
é encarregue uma virgem, uma vestal (foi assim com todos os povos nos tempos antigos). 
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Mas o seu nome não é importante. Importante é o facto de que, desta vez, não ter sido 
uma escrava a ser indicada para a missão de guardar o espírito do grande soba, do 
último a ser circuncidado e, por isso, a ter o direito de reinar a partir da Ombala Grande 
da Ondjiva. A missão era de um grau muito superior: preservar a nação, salvar um povo 
que estava quase a perder a protecção dos antepassados… e se tal acontecesse as 
chimpacas ruiriam sob o ataque do salalé e o avanço do manhéu. O salalé, a formiga 
branca que edifica morros de barro como fortalezas e corrói os paus dos cercados e das 
chipacas; o manhéu, a formiga negra com cheiro a cadáver, que faz fraquejar as etangas 
com o odor antecipado da morte. Tudo metáforas, imagens de um tempo que começa a 
redesenhar-se, dos hambas que deixam de ser circuncidados e da Ombala Grande que é 
incendiada e abandonada, enquanto os exércitos do Mwene-Putu começam a estar 
perigosamente perto...

Quanto aos “vestígios das guerras do Nano”, que os viajantes de 1850, aqui referidos, 
dizem ter encontrado no Bumbo, antes de iniciarem a subida para as terras altas da 
Huíla, são sinais de conflitos ainda por sanar. De facto, no Huambo (o Nano) dessa 
recuada época, por tradição nenhum pretendente a soba (ou soma) podia tomar o poder 
sem antes demonstrar as suas habilidades nas artes da guerra, devastando os seus 
vizinhos mais próximos ou mais distantes, de preferência os mais vulneráveis. Daí que 
tenham ficado célebres entre os povos da Huíla as Guerras do Nano. Mas, enquanto o 
grande Kanina Ngonga reinou e a sua fama se foi mantendo mesmo depois da sua morte, 
os guerreiros do Nano não se atreveram a avançar para lá de Caconda. Até que um dia os 
sinais tornaram-se mais favoráveis e as Guerras do Nano avançaram mesmo até ao 
litoral, apressando ainda mais a decadência da Huíla. 

Quanto a Moçâmedes, a nova povoação do litoral sul de Angola, passaria a ser um 
polo de sustentação e de apoio a outros empreendimentos dos Portugueses mais a sul e 
para o interior. As fazendas com engenhos à maneira de Pernambuco, com o cultivo de 
cana-sacarina, café e algodão, entre outros produtos, espalharam-se até ao Munhino, 
Capangombe, Bumbo e outros locais de Serra Abaixo, levando à abertura de novas vias 
de comunicação. E as consequências estenderam-se, inclusive, às terras altas da Huíla, 
como o fortalecimento da povoação da Huíla (a antiga Alba Nova, 1768) e, mais tarde, a 
fundação das povoações do Lubango (jan. 1885) e da Chibia (set. 1885). 
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O Lubango contou, ainda em projeto, com a garra, mais do que a mão, de um 
descendente dessa gente luso-pernambucana, pois foi Nestor de Sousa, o famoso caçador 
de leões e agricultor da Bibala, que invadiu o Vale do Lubango com os seus guerreiros 
quimbares – escravos libertos e seus descendentes: de uma carta, datada de 30.04.1798, 
consta o seguinte: “Quimbares são Negros livres, ou libertos, que vivem agregados aos 
brancos” (Arquivos de Angola, I, 5-6, 1936) – (Ovi-Mbali) para intimidar o soba do 
Lubango, conhecido na historiografia colonial por Cabeça Grande, e criar um ambiente 
mais propício à chegada, entre 1884 e 1885, dos colonos que fundariam a cidade. Sobre 
estes tempos conturbados e nebulosos podemos abrir uma janela, a da literatura, e 
espreitar:

 Iéla k’Ehinga, soba do Vale do Lubango, sabia que a aliança com os outros 
sobas da nação nhaneca, ou até mesmo com os seus parentes humbes, não era 
coisa passível de se fazer rapidamente, pois todos pensavam de forma diferente e 
tinham ambições opostas. Mas o perigo, esse farejava-o no ar, misturado com o 
cheiro a absinto e a manjericão do enthilili e do ondjululo, ervas pisadas pelos 
guerreiros no ardor da peleja, como se fosse o hálito do próprio combate. Ainda 
tentou alianças com o hamba da Huíla, com o soba da Humpata, o do Jau e até o 
dos Gambos, mas tudo foi inútil. Então, voltou a chamar o ondjái para o olupale 
da sua ombala e pediu-lhe que preparasse o seu povo para a guerra. O chefe dos 
guerreiros do Vale do Lubango, surpreendido, respondeu que os seus espiões o 
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haviam sossegado, dizendo que os guerreiros de Nestor da Costa estavam calmos 
e que ainda lambiam as feridas que haviam sofrido na grande batalha da 
Mapunda. Jorge Arrimar – O Planalto do Kissonde, Luanda, Chá de Caxinde, 
66-67.

Poucos anos antes, entre 1880 e 1881, já o empenhamento inglês no Sul de África 
levava outros povos a afastarem-se das paragens que iam dominando. E a consequência 
disso foi a chegada à Huíla e instalação, nas terras altas, dos descendentes dos 
holandeses do Cabo, que ali fundam a povoação da Humpata (1881). Os recém-chegados 
eram conhecidos por Bóers, pelos falantes de português, e por Ova-Hona, pelos 
Nyaneka. Também esta realidade vai mudar a História do sudoeste angolano e vai 
contribuir, naturalmente, para uma maior diversidade temática na Literatura, como 
podemos ver, por exemplo, com Maurício Soares em Casa de sobrado (1971), com 
Pepetela, sobretudo em Yaka (1984) e O planalto e a estepe (2009), e com José Eduardo 
Agualusa, em O vendedor de passados (2004).

Pesquisador independente

jarrimar@gmail.com
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C A P Í T U L O  4

Literatura e ética em 
“Se o passado não 

tivesse asas”

Por Bianca Cardoso Batista

Considerações Iniciais

A proposta desta apresentação é, através de uma escuta hermenêutica, refletir sobre a 
obra Se o passado não Tivesse Asas (2017), do escritor angolano Pepetela, a fim de 
estabelecer relações entre a literatura, o pensamento ético e a visão de mundo do autor. 
Neste sentido, inicialmente apresento um recorte biográfico do escritor e guerrilheiro 
que, durante a guerra, lutou com o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, 
para libertar sua terra natal. 

As obras ficcionais são um meio de compreensão da constituição da alma humana. 
Assim sendo, o estudo aqui proposto investiga a transformação no comportamento das 
personagens num contexto de brutalidade, fome, violência física e psicológica. Através 
destas é possível complexificar as nuances da subjetividade humana, bem como 
problematizar o comportamento ético diante de um país que se reconfigura. O romance 
não apenas evidencia a brutalidade da guerra e os conflitos políticos e sociais de um país, 
mas enfatiza a fragilidade e as contradições do ser humano e as diferentes reações do 
mesmo diante da guerra. Assim sendo, reflito neste estudo sobre a guerra e como esta 
afeta as personagens psicologicamente. 
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Pepetela: escritor e guerrilheiro.

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ou apenas Pepetela, nasceu em Benguela, 
em 29 de outubro de 1941 (ANGOP – Angola Press. 24 de março de 2011) e é um dos 
escritores mais conhecidos e premiados do país. Descendente de uma família de 
Portugueses nascidos em Angola, o autor sempre demonstrou profundo interesse pela 
história de seu país, sendo essa a marca registrada de grande parte de sua produção 
literária. Aos 23 anos tornou-se militante do Movimento Popular de Libertação de 
Angola, MPLA. Em 1963, se estabeleceu em Argel e conheceu Henrique Abranches, com 
quem trabalhou no Centro de Estudos Angolanos – CEA que se tornou o enfoque do 
trabalho do autor ao longo da próxima década. Pepetela, Abranches e outros colegas 
trabalharam na documentação da cultura e da sociedade angolanas, e na propagação das 
mensagens do MPLA para o exterior (LABAN, 1991).

Pepetela escreveu aproximadamente 30 obras entre romances, peças, livros de 
crônicas e contos. A maioria apresenta a sua perspetiva em relação à Angola e às 
experiências que viveu como guerrilheiro. Mayombe é uma das suas principais obras e 
venceu o Prêmio Nacional de Literatura de 1980 (LABAN, 1991).

A partir da independência de Angola, em 1975, se tornou Vice Ministro da Educação 
no governo do presidente Agostinho Neto, em que exerceu o mandato por sete anos. Foi 
membro da diretoria da União dos Escritores Angolanos e após se afastar do governo, no 
final do ano de 1982, com 41 anos, dedicou-se exclusivamente à escrita, começando a sua 
obra mais ambiciosa, Yaka, que foi publicada em 1984 e ganhou o Prêmio Nacional de 
Literatura dois anos depois (LABAN, 1991).

Em 1990, a escrita de Pepetela seguiu exibindo interesse na história de Angola mas 
também começou a examinar a situação política do país com uma dosagem de ironia e 
criticismo. O seu primeiro romance da década, vencedor do Prêmio especial dos críticos 
de São Paulo no Brasil (1993), A Geração da Utopia, de 1992, confrontou muitos 
problemas já explorados em Mayombe, mas com a perspetiva da realidade de Angola 
pós-independência. 

Na década de 2000 a obra de Pepetela se apropriou de uma voz satírica na série de 
romances denominada Jaime Bunda, livros policiais que satirizam a vida em Luanda na 
nova década. O professor também escreveu e publicou outros livros como: A Montanha 
de Água Lilás (2000), Predadores (2005), O Quase Fim do Mundo (2008), O Planalto e 
a Estepe (2009), Crónicas com Fundo de Guerra (2011), A sul. O sombreiro (2011) e 
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uma seleção de textos em Crónicas maldispostas (2015) publicadas entre março de 2007 
e agosto 2015, na revista África 21 (LABAN, 1991).

Em 2016 publicou Se o Passado não Tivesse Asas, objeto de estudo deste trabalho e 
Sua Excelência, de Corpo Presente (2018). Após abandonar a vida política, Pepetela 
optou pela carreira de docente na Faculdade de Arquitetura, em Luanda, dando aulas de 
sociologia. Nunca deixou o ensino, embora se mantenha como escritor em tempo 
integral.

Ficção e História em Se o Passado não tivesse asas

A relação entre a ficção e a história na obra de Pepetela já foi reconhecida inúmeras 
vezes, inclusive pelo próprio escritor no prefácio do livro da pesquisadora Inocência 
Mata no qual ele diz que sua geração teve a vantagem de fazer escolhas dramáticas como: 
“lutar ou não lutar contra a situação colonial, pegar em armas ou trabalhar no exílio 
frio, desertar ou continuar num exército de ocupação colonial, etc., etc.” (PEPETELA, 
In: MATA, 2010, 14). Neste sentido, entende que a literatura da sua geração está 
“contaminada” por essas escolhas.

Daí o socorrer-se do passado para pensar o presente e perspetivar o futuro, daí o 
interesse pelos problemas que fraturam a sociedade, daí a ligação quase 
indispensável com o facto político. Os meus livros não podiam ser exceção (MATA, 
2010, 14).

Dessa literatura comprometida com as andanças e marcas do tempo emerge Se o 
passado não tivesse asas, em que o escritor apresenta “estórias que a História 
tece” (2017, 262) e dá continuidade a temas, questionamentos e reflexões importantes 
para Pepetela e que o mesmo aponta como intrínsecas ao seu modo de narrar. Em 
entrevista sobre o romance o autor explica que “a coisa mais difícil” foi encontrar o título 
da obra, que “quer dizer que o passado vem sempre, não se pode abandonar, não se 
pode esquecer, porque é fundamental para o futuro”, em Pepetela lança novo romance 
com casa cheia, Rede Angola.info Jornalismo independente, 06/05/2016.

Na referida entrevista, Pepetela menciona uma breve explicação sobre a obra. 
Segundo ele, trata-se de:

Duas histórias que se cruzam, que acabam por se juntar, e representam a 
situação atual do país, com esses problemas, de onde é que vieram. Escolhi a ilha 
[Luanda], porque o contraste era tremendo. A  ilha, que já foi um paraíso – cada vez 
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menos com o betão que se vai pondo lá – mas nesse paraíso havia toda essa miséria, 
essa pobreza das crianças, que lutavam pelos restos de comida, que eram 
despejados pelos restaurantes (PEPETELA, 2016, n.p.).

Ao ler sobre esse mundo das crianças que procuram a sobrevivência no lixo é 
impossível desassociar ou esquecer de uma obra brasileira ímpar neste mesmo projeto 
de engajamento social intitulada Capitães da areia, de Jorge Amado. No referido 
romance, temos acesso às praias de Salvador, Bahia, aos meninos que

[...] vestidos de farrapos, sujos, semiesfomeados, agressivos, soltando palavrões 
e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a 
conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas” (AMADO, 
2009, 27).

Assim como Jorge Amado, Pepetela apresenta a brutalidade da vida “tão curta e 
cheia de tristezas, terror, sofrimento” (2017, 233) dos “kandengues de areia” (2017, 169) 
das praias de Luanda. 

A partir da biografia do autor, percebe-se que além da intensa participação política 
no processo de criação da sociedade angolana e na busca pela independência colonial, a 
literatura é, também, um modo através do qual, o escritor se revela como revolucionário, 
no sentido de denúncia da realidade que observa.

Nesta perspetiva, é importante resgatar uma entrevista concedida a Isabel Lucas e 
publicada no Diário de Notícias, em 2005 (Pepetela, escritor angolano, fala sobre “A 
Geração Da Utopia” e suas demais obras, Portal Raízes, 2005), na qual Pepetela fala 
sobre o que o escritor deve fazer: “chamar a atenção, levar as pessoas a refletir sobre 
certas coisas. Penso que esse é o papel do filósofo. O escritor, no fundo, é um filósofo... 
Ou então inventar mundos que não existem, mas baseando-se na própria realidade”.

A ética segundo Aristóteles

Em Ética a Nicômaco Aristóteles dá continuidade a muitos temas já propostos em A 
República de Platão e são as bases que fundamentam o pensamento ocidental. Na 
referida obra, o pensador elabora ensinamentos a seu filho, defendendo que ser ético 
implica a busca pela felicidade, um bem que possui um fim em si mesmo. A felicidade 
consiste em ter uma vida teórica e contemplativa, cuja plena realização se dá pelo 
desenvolvimento da racionalidade. Neste sentido, a virtude resulta do trabalho reflexivo, 
da sabedoria, do controle racional dos desejos e paixões. A virtude está em encontrar, 
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através da prudência (phronesis) e do hábito de sua prática, a temperança ou a justa 
medida entre os extremos. É importante destacar que a ideia de virtude, proposta por 
Aristóteles na Grécia Antiga, diferencia-se da conceção atual, fortemente influenciada 
pelo cristianismo. Virtude significava agir com excelência, através da justa medida em 
cada ato, por menor que fosse.

A interpretação da obra

Se o Passado não Tivesse Asas permite a reflexão sobre temas importantes 
relacionados ao contexto social e histórico da Angola, além de possibilitar ao leitor 
compreender a perspetiva de mundo de alguém que acompanhou a guerra e os 
desdobramentos da mesma e que, através do romance, narra o impacto de uma guerra 
no desenvolvimento e comportamento das personagens por ele inventadas. Através do 
seu engajamento social, ao narrar a realidade de um país – unindo a literatura à história 
– o autor revela a profundidade da psiqué humana, mostrando que esta, definitivamente, 
não sai ilesa da brutalidade da guerra.

A estrutura capitular do romance intercala os anos de 1995 e 2012, em que o narrador 
apresenta os desafios enfrentados pela protagonista Himba, que se torna órfã aos treze 
anos, após um ataque ao carro que transportava sua família, com destino a Luanda. Lá, a 
menina encontra refúgio na amizade de Kassule, um menino de dez anos que, assim 
como ela, também é  um filho da guerra. Perdera a mãe e uma das pernas após a 
explosão de uma mina. Nesse contexto o romance se desenvolve: ambos, sem 
perspetivas, aprendem a sobreviver na capital enfrentando os mais crueis infortúnios 
como a fome, o frio, a violência física, os abusos sexuais, como é possível perceber nos 
fragmentos a seguir:

Como ia arranjar comida? Nos contentores de lixo como vira os outros fazerem? 
Sentia repugnância (PEPETELA, 2017, 32). 

O cansaço venceu e ela dormiu mesmo no cimento (PEPETELA, 2017, 33).

— Segurem só as pernas dela – mandou o mais forte, o que a abraçava.

Dois seguraram com força as pernas se debatiam, mas foram afastadas. O 
terceiro ficou a observar divertido os esforços de Kassule, se arrastando pelo chão, 
para chegar à muleta. 

O maior se deitou por cima da menina e violou-a.
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Os gritos dela se confundiram com os de Kassule. Depois se revesaram os 
quatro, seguindo uma hierarquia de grupo [...] (PEPETELA, 2017, 89).

Mas a fome era demais (PEPETELA, 2017, 130).

Fome de pobre é a única constante desta vida, pensou, muito filosoficamente, 
Himba (PEPETELA 2017, 136).

Nos capítulos que narram o ano de 2012, dez anos após a paz finalmente desdobrar 
“sua manta sobre o país” e permitir que as pessoas voltassem a sonhar, sendo que nem 
“julgavam já isso provável” (PEPETELA, 2017, 333), Sofia e Diego (as novas identidades 
de Himba e Kassule) apresentam uma Luanda contemporânea. A obra denuncia a 
superficialidade e a ostentação de alguns grupos privilegiados social e economicamente, 
através dos encontros de jovens ricos no restaurante de luxo no qual Sofia trabalha. 

Outro aspeto importante é a especulação imobiliária que fragmenta e segrega as 
classes sociais mais baixas nas margens da cidade, mantendo as mais altas no centro. 
Além da diferença temporal, a distância social é marcada no romance nos dois enredos. 
Enquanto o primeiro evidencia a falta, a carência e a miséria dos meninos de rua, o outro 
se contrapõe expondo o luxo, excesso e desperdício de um grupo mais elevado 
economicamente. O contraste é nítido, como é possível visualizar no excerto a seguir: 
“Clientes bem nutridos não podem ver crianças miseráveis e com fome, isso 
incomoda” (PEPETELA, 2017, 130).

Os pensamentos e reflexões de juízo moral também emergem no romance. A seguir é 
possível perceber um dos conflitos internos de Himba, que confronta e ameaça um 
professor – que molestava algumas de suas colegas de classe – a fim de obter as 
respostas de uma prova na qual precisava ser aprovada:

Ela fez Justiça. E lucrou com a justiça. Nada tinha de se envergonhar, a vida era 
uma guerra, como todos lhe diziam, e ela tinha aprendido nas circunstâncias mais 
difíceis. Ia agora ter remorsos?

Remorsos são para os fracos, ela era uma lutadora (PEPETELA, 2017, 320).

O fragmento anterior evidencia a auto-afirmação da protagonista em relação à 
decisão de chantagear um professor e obter benefícios próprios sob a justificativa de 
fazer justiça às colegas de classe que reclamavam do comportamento abusivo do mesmo. 
Inicialmente a personagem afirma que fez Justiça e lucrou com ela. Posteriormente 
afirma que a coerção não era motivo para vergonha, sendo que a vida é uma guerra. 
Nesse sentido, seria a guerra a justificativa para cada pequeno ato ambíguo que 
cometemos? Diante do impasse a protagonista questiona se sentiria agora remorsos e, 
mais uma vez, afirma que remorsos são para os fracos.
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Nesta perspetiva, uma interpretação válida é a impossibilidade de manter-se sempre 
com um posicionamento ético diante da vida, diante da guerra e diante do sofrimento. A 
ética pode não remanecer e ultrapassar a guerra porque ela, simplesmente, já não existe, 
muitas vezes, antes dela ou apesar dela. A atitude de Himba, assim como o 
comportamento humano, em geral, é antagônico, contraditório, paradoxal. 

Se, por um lado, a guerra pode ser utilizada como justificativa para o que é 
considerado questionável – no sentido de que obter as respostas seria errado; por outro, 
a guerra pode evidenciar possibilidades de ternura, empatia e relações de afeto que se 
estabelecem ao longo da narrativa. Himba é o exemplo disso quando, em demonstração 
de companheirismo a Kassule, recusa o emprego na casa de uma senhora para não 
deixar o amigo mutilado para trás. 

Outras personagens com comportamentos positivos apesar da guerra são: a generosa 
tia Izabel Kimba, uma moradora da Ilha que sempre auxiliava as crianças oferecendo 
comida e outros favores como as vagas num orfanato para Himba e Kassule; Noé – um 
rapaz mais velho e forte que, quando passava pela Ilha, conseguia mais comida nas lutas 
pelos restos; Kassanje, um segurança de restaurante que, sorrateiramente, dava aos 
meninos as sobras vindas diretamente da cozinha; o jovem Kaleb “prático, trabalhador, 
sério e exigente no seu trabalho” (PEPETELA, 2017, 122-123), que defendia

[...] com unhas e dentes o meio ambiente e os interesses do país, posição difícil 
no contexto atual da terra e até do mundo, regido pela ganância dos mais poderosos  
(PEPETELA, 2017, 123).

Outra possibilidade de leitura que indica uma reminescência positiva em relação à 
guerra, segundo a obra, é o nascimento de laços de amizade como o elo entre Himba e 
Kassule que se fortalece durante o livro. O amigo, inclusive faz um retrato da menina e 
surpreende-a ao contar que não precisou observá-la para criar a peça

O retrato não foi mostrado a mais ninguém e permanecia guardado no fundo da 
última gaveta, com alguns objetos por cima, escondendo-o. O pacto entre eles era o 
de ser secreto. [...] teu retrato eu fiz de cabeça. Estava numa aula chata de 
matemática (PEPETELA, 2017, 283 - 284).

A peça é um detalhe importante na obra, como será exposto posteriormente.

Uma das grandes questões éticas que emergem da obra envolvem o intenso objetivo 
da protagonista Sofia (Himba) em crescer profissionalmente no romance, diante da 
morte da sócia no restaurante, Dona Ester quando a “senhora caiu de forma fulminante 
na cozinha” (PEPETELA, 2017, 203). A sócia possuía um “filho desgovernado”, Ezequiel, 
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que “tem uma pancada mas não chega a ser maluco, traumatizado por causa 
desconhecida” (PEPETELA, 2017, 24).

Após a morte de Dona Ester, Sofia interfere na vida de Ezequiel, internando-o e 
afastando-o de uma possibilidade de envolvimento amoroso com Kiaxi. A protagonista 
assume o restaurante:

Tinha de pensar em coisas novas para o restaurante, dar uma guinada, mostrar 
a sua verdadeira face. [...] Para o futuro devia aparentar o caráter da nova 
proprietária, pois de facto ela se tornara a verdadeira dona, Ezequiel não contava. 
Quem poderia contestar?” (PEPETELA, 2017, 269).

Aos olhos de Diego (Kassule), o comportamento da irmã é movido pela ganância, o 
que resulta numa discussão em que ele acusa-a de frieza emocional, isolamento, 
incapacidade de criar laços afetivos. 

Por outro lado, o posicioamento descriminatório de Diego em relação à irmã também 
pode ser questionado no sentido de que ele não era efetivamente responsável por manter 
financeiramente a si próprio ou aos dois. Ela exercia esse papel. Seria o medo de, mais 
uma vez, não conseguir promover as necessidades básicas e se submeter aos restos de 
comida encontrada no lixo a justificativa para interferir na vida de outras pessoas, como 
Ezequiel e Kiaxi ? 

No fragmento seguinte, Diego expõe seus sentimentos em relação à irmã e abandona-
a:

— Preciso mesmo. Não posso conviver com a ganância ou o resultado dela. Não 
vou ser um escravo dessa ditadura da ganância, que parece ser o nosso destino. 
Outros sejam escravos. Eu sou diferente.

— Eu sou o que fizeram de mim. O teu país. 

— Outros sofreram tanto como tu e continuaram honestos e dignos. 
Humanos... O país é de todos e não deve ser culpado pelos erros dos seus filhos 
(PEPETELA, 2017, 354-355, grifo meu).

Diante do abandono, Sofia busca o importante objeto, mencionado anteriormente, 
que representa um retorno à antiga identidade: o retrato feito pelo amigo. Finalmente a 
protagonista fecha o livro em questionamento as próprias escolhas: “[...] é este o nosso 
futuro, a ditadura da ganância?” (PEPETELA, 2017, 356).
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Considerações Finais

A partir da interpretação realizada arrisco afirmar que a literatura, assim como a obra 
e o próprio Pepetela não oferecem soluções para o que o autor observa na Luanda 
contemporânea. O ser humano age a partir de suas experiências e crenças e, neste 
sentido, talvez para Sofia, ser ético (na perceção aristotélica de ética como busca de 
felicidade) isso implique sentir-se estável economicamente e elevado socialmente. Uma 
ingenuidade? Sim, mas uma ingenuidade que pode garantir a sobrevivência, por algum 
tempo – o que parece-me significativo para alguém que já passou fome.

O romance aqui estudado propõe reflexões para que o leitor possa criar, a partir de 
suas próprias convicções um fim deste ou daquele modo. O leitor decide o rumo de sofia 
após as reflexões da mesma expostas na página final. Será que ela volta para o 
restaurante, esquece/ignora o abandono do irmão? Ou decide, novamente, se reinventar 
em atitudes em relação às decisões tomadas até então. 

O próprio título da obra parece-me aberto, no sentido de não oferecer respostas mas 
deixar ao leitor a possibilidade de dar sentido ao que o passado pode ou não promover 
na vida do indivíduo. Na entrevista sobre o romance mencionada anteriormente o autor 
explicou que “a coisa mais difícil” foi encontrar o título da obra, que “quer dizer que o 
passado vem sempre, não se pode abandonar, não se pode esquecer, porque é 
fundamental para o futuro” (PEPETELA, 2016, n.p.). Neste sentido fica evidente que a 
guerra produz cicatrizes profundas, mas cabe ao indivíduo aceitar elas para construir um 
futuro baseado na ética e nas virtudes que considerar indispensáveis para si. Ser ético 
para Aristóteles, por exemplo, significa, entre outras coisas, encontrar a justa medida 
entre os extremos, mas onde está essa justa medida, o equilíbrio? 

No romance, Pepetela apresenta diversas personagens com éticas distintas em 
relação às reminescências da guerra. Se a ditadura da ganância é o espelho do nosso 
futuro, como isso afeta Sofia  ? Como ela age diante disso? Como agimos enquanto 
leitores e humanos, diante da ditadura da ganância?
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C A P Í T U L O  5

O Poder Tradicional 
em Angola: atitudes 

dos angolanos face aos 
sobas

Por José António Carochinho

Resumo

A origem das autoridades tradicionais africanas perde-se no tempo, mas continua a ser 
uma realidade fortemente enraizada na tradição. Aparece associada aos valores e crenças que 
exprimem a vontade dos antepassados que, por essa forma, a legitimam. Nos povos rurais e 
com baixa escolaridade, o respeito por estas autoridades é inquestionável. O presente estudo 
procurou analisar as atitudes face a estas autoridades com base numa amostra de 382 
angolanos de meios urbanos e com algum grau de escolaridade considerável. A amostra foi 
recolhida em território angolano (Luanda e província de Benguela) e junto de alunos 
angolanos a estudar no exterior (Lisboa). Os resultados obtidos revelaram que os inquiridos 
apresentam uma atitude favorável face às autoridades tradicionais, e quanto mais elevado é o 
grupo etário e maiores são as habilitações, maior é a favorabilidade da atitude. Estes 
resultados são importantes na medida em que presentemente se discute a implementação das 
autarquias locais em território angolano, e existe alguma ambiguidade sobre qual deverá ser o 
papel das autoridades tradicionais junto destes órgãos do poder local.

Palavras-Chave: Autoridades tradicionais africanas, atitudes, meio rural e meio 

urbano
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Introdução

O presente trabalho é sobre o poder tradicional em Angola e vai ao encontro da 
pluralidade de áreas científicas que podem estudar as matérias pertinentes a Angola, 
como se pretende no presente evento científico. O tema do poder tradicional angolano é 
aqui estudado com base num quadro teórico da Psicologia Social: “as atitudes”, que para 
Allport (1935, cit. por Lima, 1993) é provavelmente o conceito mais distintivo e 
indispensável da Psicologia Social. Convém começarmos por definir o conceito de 
atitude. 

Uma atitude é uma predisposição para a acção ou, se preferirmos, uma das muitas 
definições que encontramos na literatura “[...] são predisposições para responder a 
determinada classe de estímulos com determinadas classes de respostas” (Rosember & 
Hovlan, 1960, cit. por Lima, 1993). As atitudes referem-se sempre a experiências 
subjetivas (não há atitudes no vazio), são sempre referidas a um objeto (que 
habitualmente designamos por objeto atitudinal) e incluem sempre uma dimensão 
avaliativa (gosto/não gosto; concordo/discordo).

A atitude face a algo é de tal modo importante que conhecendo o seu grau de 
favorabilidade podemos antever predisposições cognitivas (o que pensam e como 
pensam) afetivas (afetos que lhe são imputados) e comportamentais (previsão de 
comportamentos que se podem antever). No presente trabalho o objeto atitudinal é o 
poder tradicional angolano, que de uma forma simplista aqui referiremos com a 
designação, porventura a mais popular, de um dos seus principais intervenientes: os 
Sobas.

 No nosso estudo presumimos não haver dúvidas de que nos meios rurais a atitude 
face às autoridades tradicionais seja favorável, e a sua aceitação inquestionável. A 
mesma certeza não se coloca quando considerados os meios citadinos e nas populações 
mais letradas, e é precisamente essa a questão que norteou esta investigação.

Angola é um mosaico que incorpora a convergência de múltiplos grupos étnicos 
distintos. Não só a sua natureza é distinta, como também essa diferença se 
consubstancia em termos linguísticos e culturais, com usos e costumes bastante 
diferenciados. A nação angolana é uma nação pluriétnica, plurilinguística e pluricultural. 
Muito antes da chegada dos Portugueses (em 1482) ao território que hoje se designa por 
Angola, já aí existiam povos e reinos. Verdadeiramente falando, os Portugueses 
chegaram ao reino no Congo uma vez que Angola, como hoje a entendemos com uma 
unidade política, não existia. A este propósito Moco (2015, 94) refere que “quando o 
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navegador português Diogo Cão estabeleceu os primeiros contactos com aqueles povos 
… aquelas populações não eram angolanas, tão simplesmente porque naquela altura, 
não existia um país chamado Angola”. A sul do Reino do Congo existiam o Reino de 
Ndongo e o Reino de Matamba, os quais, por circunstâncias bélicas e junção de sinergias 
contra o exército português de então, viriam posteriormente a fundir-se. A expressão 
reino foi utilizada pelos navegadores portugueses para se referirem aos povos que ali 
encontraram. Se quisermos fazer uma comparação com a civilização europeia, diríamos 
que esses reinos seriam uma espécie de monarquias feudais arcaicas (Dias, 2014). 
Convém esclarecer que, nos estudos africanos, além da expressão “reino”, também se 
utiliza a expressão “estado” (Vansina, 1968) ou a expressão “sítio de poder” (Santos, 
2003) ou ainda “potentados” (Silva, 2002, Nunes, 2010; Costa, 2013), entendidos 
enquanto um território que englobasse algumas aldeias que reconhecessem a autoridade 
política de um chefe. As fronteiras geográficas destes reinos “eram bastante imprecisas 
aos olhares europeus, pois estes não utilizavam a mesma forma de divisão espacial e 
política que era utilizada na Europa. Reinos, estados independentes e microestados, 
eram divisões que confundiam os Portugueses. Essas fronteiras africanas baseavam-se 
em fundamentos diferentes dos dos europeus. O Reino do Congo tinha um rei 
denominado Mâni Kôngo (senhor do Kongo) que era efetivamente legitimado como 
soberano e estabelecia um maior controlo sobre as suas possessões (Vansina, 1968), e 
que seria talvez o único capaz de exercer a sua hegemonia sobre toda a região. As 
sociedades africanas dos reinos vizinhos tinham um caráter policentrado, unidas entre si 
por uma complexa teia de redes sociais, políticas e económicas (Santos, 2003) bem mais 
frágeis que no Reino do Congo, e que viriam a ser facilitadoras da penetração dos 
Portugueses nos seus territórios. Vansina (op. cit), refere que o Ndongo não mais era que 
um conglomerado de um grande número de pequenas chefias. Tal facto levou a que 
alguns historiadores se refiram ao reino do Ndongo dizendo que o mesmo não mais era 
do que uma “província” subordinada politicamente do Mâni Kôngo. Tal facto significava 
o compromisso de enviar periodicamente tributos a esse soberano, ou seja, era um 
“reino” na órbita de influência de poder do reino do Congo. Terá sido, porventura, a 
influencia dos contactos com os Portugueses no Ndongo que teria contribuído para o 
processo que levou este reino a extinguir essa subordinação.
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Fig. 1 – Reino do Congo e Reinos vizinhos no séc. XVI. Fonte: Vansina (2010, 654)

A presença dos Portugueses por aquelas paragens fora facilitada pelo Rei do Congo 
(Rei Afonso I, 1506-1543), o qual abriu o reino a Portugal e ao catolicismo, “tendo 
transformado a igreja católica em religião do Estado, e, tendo o seu filho Henrique 
ascendido a bispo consagrado em Roma, o qual teria ficado à frente da Igreja do 
Congo” (Vansina, 2010, 657). Portugal beneficiou assim desta relação privilegiada tendo-
se dedicado ao comércio de escravos, de marfim e de tecidos de ráfia, a troco de 
missionários e de recursos que eram de interesse daquele reino: vinhos, tecidos e outros 
objetos considerados de luxo. Aliados dos Portugueses e dos seus intentos, foram as 
chamadas autoridades ditas tradicionais, nomeadamente os Sobas. Estas autoridades 
africanas encarnam a organização social dos povos autóctones dos espaços geográficos 
que hoje enformam os vários países africanos. Este tipo de autoridades e o poder que as 
legitima advém de

[...] uma perspetiva originária e está associado aos valores e crenças que 
exprimem a vontade dos antepassados, pelo que o exercício do poder está 
conjugado às forças sobrenaturais, sendo que a legitimidade não deriva da 
sociedade, mas da forma transcendental radiante no seio da comunidade [que] é 
orientadora das crenças locais [...]. O poder é exercido por intermédio de rituais que 
invocam forças sobrenaturais e antepassados, cabendo à comunidade fidelidade e 
respeito ao detentor do poder. Este poder, a ser legitimado e visto como estando 
associado aos deuses, é exercido dentro de um jogo de dominação espiritual em 
respeito dos antepassados (Massuanganhe, 2015, 111).
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...constituindo-se tal prática como um forte mecanismo de persuasão e imposição 
deste tipo de autoridades no seio das sociedades, e em particular nas relações sócio-
humanas, pautadas pela convivência entre os povos que se estabeleceram em 
determinadas regiões, e que se tem perpetuado até aos nossos dias, pela via da tradição. 

Nas áreas rurais de Angola, o poder dito central era mínimo ou inexistente, pelo que 
além dos elementos de culto referidos (com caráter sobrenatural), nas mais recônditas 
aldeias, o poder encontrava-se nas mãos das autoridades tradicionais nas quais “o 
exercício do poder goza de legitimidade decorrente das crenças associadas aos rituais e 
adoração aos deuses e [sobretudo dos] antepassados” (Massuanganhe, 2011, 115). Este 
poder tem, portanto, a sua autoridade nos direitos costumeiros, e são estes direitos que 
lhe garantem “substância” e “força” (Valeriano, 2019). São estas autoridades que ainda 
hoje asseguram a paz na aldeia, a justiça, a ordem, o incentivo da produção agrícola, pelo 
que foram e são importantes para a vida de cada comunidade, e às quais os Portugueses 
se aliaram para a obtenção dos seus intentos. 

Florêncio (s/d) refere mesmo que na atualidade o papel das autoridades tradicionais 
é bastante ambíguo, na medida em que por um lado têm a primazia da gestão da causa 
social dentro dos limites consagrados (os sobados), isto é, têm que zelar pelo bem-
comum e pela preservação das tradições, por outro, são enquadradas e controladas pelo 
poder central, por via de um subsídio pecuniário e vestimentas fornecidos pelo Estado 
angolano aos mais de 40.300 sobas (mais concretamente 40.332) contabilizados pelo 
Departamento das Comunidades Tradicionais e Instituições do Poder Local do 
Ministério da Administração do Território (MAT). A este propósito, D’Almeida (2017) 
refere que só “na província de Uíge foram contabilizados mais Sobas (7.359) do que 
polícias”.

A temática do Poder tradicional em Angola está, no entanto, na ordem do dia, uma 
vez que se discute a promoção da desconcentração e descentralização do Estado 
angolano através da implementação do poder autárquico. Pretende-se a 
institucionalização das autarquias locais, e discute-se se esta deva ser ou não gradual. A 
oposição defende eleições em todos os municípios, enquanto o Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, quer apenas em alguns. Paralelamente 
a essa discussão, existe um questionamento natural sobre qual o papel que está 
reservado às autoridades tradicionais angolanas que se sentem arredadas dessa 
discussão, e que têm vindo a reclamar um estatuto que regularize a sua atividade,  
exigindo a delimitação de poderes entre os futuros autarcas e as ditas autoridades 
tradicionais. O Soba Mário Katapy secretário-geral do Fórum das Autoridades 
Tradicionais (FAT), em entrevista à comunicação social angolana reclama que o poder 
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dos Sobas e Regedores seja contemplado aquando da implementação das autarquias 
(Luamba, 2018).

 A nossa questão de investigação, como já foi anteriormente esclarecido, pretende 
saber qual a atitude que os angolanos têm face ao “poder tradicional” em geral, e aos 
Sobas em particular, para a partir desses resultados podermos extrapolar a sua 
atualidade ou obsolescência.

 METODOLOGIA

Objetivos

Constituem-se como objetivos deste estudo, os seguintes: analisar as atitudes face aos 
Sobas de uma amostra de angolanos residentes em meios citadinos angolanos e 
residentes no exterior. Cumulativamente, pretende-se analisar de que modo varia essa 
atitude em função do sexo, do grupo etário, do nível de escolaridade, da situação face ao 
emprego e do grupo étnico com o qual o indivíduo mais se identifica ou simpatiza.

Participantes

Participaram neste estudo 382 indivíduos, 204 do sexo masculino (53.4%) e 178 do 
sexo feminino (46.6%). Em termos etários a amostra apresentava uma média 26.69 anos 
(DP=8.96), com um mínimo de 17 e um máximo de 58 anos. Se analisarmos esta variável 
por faixas etárias, verificamos que se trata de uma amostra jovem em que 56.02% tem 
idade compreendia entre os 17 e os 25 anos. Se optarmos por considerar como limite da 
juventude os 30 anos essa percentagem passa para 81.15%. No que respeita às 
habilitações literárias, 78 têm como habilitações máximas ao nível do ensino secundário 
(20.4%), 76 frequentam o 1º ano de uma licenciatura (19.9%), 36 o 2º ano de uma 
licenciatura (9.4%), 64 o terceiro ano de uma licenciatura (16.8%) e 128 já são 
licenciados (33.5%). 
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 Gráf. 1 – Percentagem por grupo etário

Gráf. 2 – Percentagem por escolaridade

Em termos de residência, 200 residem em Angola (52.4%), 150 residem em Portugal 
(39.3%) e, 32 num outro país da Comunidade Europeia (8.3%). No que respeita à 
situação face ao emprego, 168 apenas são estudantes (44%), 86 são trabalhadores-
estudantes (34.5%), 74 só trabalham (19.4%) e 8 encontram-se na situação de 
desemprego (2.1%). No que respeita à etnia de origem ou com a qual simpatizam, 108 
referiram Bakongo (28.3%), 84 Ambundu (22.0%), 118 Ovimbundo (30.9%) e 72 
referiram a opção outra (18.8%).
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Instrumento

Foi utilizado um inquérito por questionário, o qual continha uma escala de atitudes 
tipo Likert constituída por 24 itens, que correspondiam a outras tantas afirmações 
(metade favoráveis e metade desfavoráveis) respondidas numa escala de 5 
posicionamentos possíveis (1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo Totalmente). A 
medida da favorabilidade da atitude foi obtida através da média do somatório dos itens, 
tendo-se previamente invertido a pontuação dos itens desfavoráveis. Para além destes 
itens, o questionário continha ainda um conjunto de variáveis de caraterização sócio-
demográfica.

Em termos de cientificidade da escala de atitudes, aferida pelo estudo das suas 
caraterísticas psicométricas, a mesma apresenta uma aceitável consistência interna 
determinada pelo coeficiente alfa de Cronbach (α = 0,77). A adequabilidade da amostra 
para a realização da análise factorial de componentes principais foi verificada através do 
índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.82; teste de esfericidade de Bartlett = 3551.579; 
gl = 276; p = 0.00). Na sua matriz factorial é possível encontrar dois grandes fatores que 
no seu conjunto explicam 40,15% da variância dos resultados e agregam em seu redor 
cada um deles os itens desfavoráveis (eigenvalue de 5.23 e variância de 2.82%) e os itens 
favoráveis face ao objeto atitudinal (eigenvalue de 4.40 e variância de 18.33%).

Procedimento

 

A amostra foi recolhida no ano de 2017 e 2018 por estudantes angolanos que 
frequentavam a sua formação superior em Lisboa na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, e por estudantes de Mestrado em Gestão de Recursos 
Humanos da Universidade Lusíada de Angola (em Luanda) e do mesmo curso de 
Mestrado no Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela (no Lobito). Após 
recolhida a amostra, os dados foram introduzidos no package estatístico IBM/SPSS e 
procedeu-se ao tratamento estatístico julgado adequado.
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Resultados

Analisando quantitativamente a atitude face aos Sobas na generalidade da amostra, 
verificamos que a média tende para a favorabilidade atitudinal (M=3.25; D.P.=0.46) com 
um mínimo de 1.92 e um máximo de 4.58. Analisado qualitativamente essa atitude 
através da consideração aos itens mais pontuados, verificamos que foram itens que 
refletem claramente a favorabilidade atitudinal:

Item 21. É importante que o Estado angolano continue a conferir um 
reconhecimento do valor e do poder simbólico que as autoridades tradicionais 
representam para as comunidades onde se inserem (M = 3.73, DP = 1.10).

Item 1. O Poder tradicional angolano, materializado nas figuras dos Sobas, ainda 
tem bastante peso na vida dos povos angolanos (M = 3.58; DP = 1.06).

Item 5. Na sociedade angolana, os Sobas continuam a ser muito respeitados (M = 
3.55; DP = 1.03). 

Item 19. Os Sobas ainda hoje agem de forma a prevenir o aparecimento de 
problemas externos às suas comunidades (M = 3.54; DP = 1.17).

Item 13. Os Sobas são essenciais na sociedade angolana (M = 3.50; DP = 1.20).

Quanto às variáveis sócio-demográficas consideradas apresentam-se de seguida os 
resultados obtidos:

Atitudes face aos Sobas em função do sexo

Considerando o sexo dos respondentes, constatamos que não existem diferenças 
significativas na atitude face aos Sobas (t(368) = 1.67; p = 0.09). Significa tal que, homens e 
mulheres têm grosso modo a mesma atitude, favorável em ambos os casos.
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Atitudes face aos Sobas em função do grupo etário

A variável idade foi recodificada em seis categorias, tendo-se constatado que existem 
diferenças significativas na média da atitude (F(5, 364) = 9.93; p = 0.00). No entanto, na 
comparação a post-hoc das médias, verificamos que essas diferenças são entre os 
indivíduos com os dois grupos etários mais extremados, os que possuem menor idade 
(até aos 20 anos) e os que possuem idade mais elevada (idade superior a 45 anos), sendo 
a atitude sempre mais favorável aos indivíduos da mais elevada faixa etária. Há, no 
entanto, que salvaguardar que em todos os grupos etários a atitude face aos Sobas é 
positiva, uma vez que o valor médio da escala é 3.

Gráf. 3 – Média da atitude face aos Sobas em função da categoria etária

Atitudes face aos Sobas em função do país de residência

A atitude face aos Sobas foi comparada em função do país de residência do 
respondente. Para o efeito na nossa amostra foram incluídas três categorias: os que 
residiam em Angola, os que por motivos de estudos residiam em Portugal, e foi ainda 
considerada uma terceira categoria, referente aqueles que residiam noutros países que 
não Angola ou Portugal. A análise de variância efetuada revelou que em função da 
residência se encontraram diferenças significativas entre as médias dos três grupos (F(2, 

367) = 9.22; p = 0.00). A atitude face aos Sobas é mais favorável aos residentes em 
território angolano e menos favorável aos residentes em Portugal. Há, no entanto, que 
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salvaguardar, mais uma vez, que nos três grupos etários considerados a atitude face aos 
Sobas goza sempre de favorabilidade.

Gráf. 4 – Média da atitude face aos Sobas em função do país de residência

Atitudes face aos Sobas em função da situação face ao emprego

Considerando a situação face ao emprego, encontramos, mais uma vez, diferenças 
significativas entre os quatro grupos considerados (F(3, 366) = 7.02; p = 0.00). São os 
trabalhadores-estudantes que apresentam uma atitude mais favorável face aos Sobas e, 
no extremo oposto aparecem aqueles que são apenas estudantes.

Gráf. 5 – Média da atitude face aos Sobas em função da situação face ao emprego
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Atitudes face aos Sobas em função das habilitações académicas

Tendo como variável independente o nível de habilitações literárias, verificamos que 
também existem diferenças significativas na atitude (F(4, 365) = 9.35; p = 0.00). Aqueles 
que têm as habilitações mais elevadas possuem uma atitude mais favorável face aos 
Sobas que os restantes. Podemos mesmo dizer que, à medida que as habilitações 
escolares aumentam, também aumenta a favorabilidade atitudinal face a estes atores do 
poder tradicional angolano.

Gráf. 6 – Média da atitude face aos Sobas em função das habilitações escolares

Atitudes face aos Sobas em função do grupo étnico

No que respeita ao grupo étnico de pertença, foram considerados três dos que têm 
mais representatividade por, de acordo com Moco (2015, 112), serem dos mais 
numerosos na demografia angolana: Bakongos, Kimbundus e Ovimbundos.

Os Bakongos (ou Bacongo), cuja língua é o Kikongo, ocupavam o vale do rio Congo e 
hoje estão associados às províncias do Zaire, Uíge e Cabinda. Do ponto de vista político, 
a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) de Holden Roberto, representou, de 
um modo geral, os povos do Norte de Angola e em particular os de etnia Bacongo, 
durante a luta pela independência e a primeira parte da guerra civil de Angola.
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Os Ambundu (Quimbundus ou Mbundus), cuja língua é o Kimbundu, estão 
associados aos territórios de dois antigos reinos: o reino do Kongo e o Reino de Ndongo. 
Do ponto de vista político, o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) de 
Agostinho Neto, possuía neste grupo uma forte representação.

Os Ovimbundus, cuja língua é o Unbundu aparecem, por sua vez, associados a vários 
reinos, dos quais o do Bailundo terá sido dos mais representativos. Em termos 
geográficos estão associados ao planalto central de Angola, e concretamente às 
províncias de Huambo, Huíla, Bié e de Benguela. Do ponto de vista político, a UNITA 
(União Nacional para a Independência Total de Angola) de Jonas Savimbi foi a sua 
representante na guerra civil de Angola.

É importante assinalar esta ligação dos tradicionais partidos políticos às etnias, para 
que a realidade possa ser mais bem compreendida. Os três partidos políticos 
referenciados ocuparam de forma impactante todo o espaço político-partidário angolano 
desde os tempos decisivos que antecederam a independência de Angola. Por serem de 
emanação nas três maiores etnias de Angola, não sobrou muito espaço para a 
emergência de outros partidos que consigam congregar em seu redor novas ideias. Para 
compreender a realidade angolana é importante ter presente esta ideia claramente 
diferenciadora da realidade dos tradicionais partidos políticos europeus, e da dos 
tradicionais partidos políticos angolanos: se por um lado, na Europa e no Ocidente 
temos os tradicionais partidos políticos que refletem a realidade de um Estado em toda a 
sua extensão, e em que os mesmos têm pendor horizontal e transversal a todas as 
regiões, em Angola os tradicionais partidos políticos são de manifestação étnico-
regional, portanto de pendor vertical. Moco (2015,  119) refere mesmo que “no Ocidente 
em geral, os partidos políticos desenvolvem o seu jogo político dentro de um campo 
traçado e controlado por um Estado institucionalmente independente e 
suprapartidário, enquanto na África continental as regras do jogo são estabelecidas 
pelo partido-etnia única que se constitui em Estado”.

Considerando a etnia de pertença (ou a etnia com a qual o respondente mais 
simpatiza) não se encontraram diferenças significativas entre as médias dos quatro 
grupos considerados (Bakongo, Ambundu, Ovimbundus, outra) (F(3, 366) = 2.24; p= 
0.08). Nesta análise há apenas a assinalar uma ligeira tendência para a maior 
favorabilidade atitudinal face aos Sobas por parte dos que se identificaram com a etnia 
Ovimbundu. No entanto, em termos estatísticos não poderemos assumir como diferença 
digna de realce. Todos os grupos étnicos parecem ter de igual modo uma atitude 
favorável face aos Sobas.
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Gráf. 7 – Média da atitude face aos Sobas em função das habilitações escolares

Discussão dos Resultados

O poder tradicional em Angola está enraizado, desde há muito tempo, na cultura dos 
povos angolanos que habitavam as várias regiões daquilo que hoje é o território de 
angolano, e que “preservavam as suas caraterísticas identitárias comuns, alicerçadas 
em aspetos culturais específicos e numa língua igualmente comum, que os diferenciava 
claramente de outros agrupamentos semelhantes e autónomos” (Moco, 2015, 80). 
Durante os primeiros contactos com os Europeus, e no período de ocupação colonial, 
esse poder nunca foi posto em causa, muito pelo contrário, assistiu-se a uma cooptação 
que possibilitou a coabitação e, nalguns casos, a cooperação com as autoridades 
representativas do colono. Estas, após a ampliação dos contactos com os diferentes 
reinos e a transformação destes na colónia a que atribuíram o nome de Angola, passam a 
ter, como é amplamente sabido, uma instância de poder determinada pelo governo da 
metrópole, e os povos autóctones não participavam na vida política da colónia. No 
entanto, mesmo com essa instância instalada, nas várias aldeias da colónia o poder das 
autoridades tradicionais continuava a ser visto com grande legitimidade (que se 
impunha por sucessão familiar ou outro tipo de proclamação, conforme vimos na 
introdução deste trabalho). O poder tradicional, nas suas múltiplas formas e hierarquias, 
é portanto anterior à formação daquilo a que hoje chamamos Angola. Sobreviveu ao 
colonialismo, aos treze anos de guerra colonial (1961-1974), e aos vinte e sete anos da 
fratricida guerra civil (1975-2002). Na atualidade, coabita com o poder do Estado e são 
os principais responsáveis pela transmissão dos valores culturais, morais e cívicos das 
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comunidades. Nalguns casos, nos confins mais remotos do território, chegam a ser o 
único tipo de autoridade credível e intrinsecamente aceite.

No presente, discute-se a implementação do poder autárquico sem que, para o efeito, 
os líderes tradicionais tenham sido genuinamente consultados, como se os mesmos não 
existissem ou tivessem qualquer palavra a dizer sobre o assunto. É dentro deste contexto 
que surgiu o nosso estudo: questionar a atualidade ou a obsolescência das autoridades 
tradicionais uma vez que a sua atuação parece, nalguns casos, sobrepor-se ao futuro 
poder das autarquias. Quisemos, assim, saber qual é a atitude dos angolanos face ao 
poder tradicional. Por uma questão de facilidade na operacionalização desse mesmo 
poder tradicional, optámos por utilizar a designação que nos pareceu mais popular e 
consensual: a de Sobas. Os resultados obtidos revelam que, dum modo geral, a atitude 
que os angolanos inquiridos têm face aos Sobas é favorável, revelando tal que lhes 
reconhecem importância e utilidade no contexto dos diversos poderes existentes. A sua 
existência continua a merecer atualidade, e homens e mulheres revelaram ter a mesma 
atitude, o mesmo acontecendo com a pertença efetiva (ou afetiva) aos diferentes grupos 
étnicos. Também importa realçar que não se julgue que essa é uma atitude caraterística 
de indivíduos demasiado jovens ou pouco instruídos. Verificamos que à medida que a 
idade avança maior é a favorabilidade atitudinal face aos Sobas, e que os que tem 
maiores habilitações literárias são aqueles que maior favorabilidade apresentam.

Estas evidências levam-nos a afirmar que na sociedade atual os Sobas são vistos 
como elementos de respeito e de credibilidade – talvez maior do que a que gozam muitos 
dos políticos, porque a sua acção em prol do bom funcionamento das comunidades tem 
uma visibilidade efetiva, e constitui-se como o primeiro (e mais próximo) elemento de 
poder. Um outro aspeto interessante de analisar é que este estudo foi efetuado com 
indivíduos oriundos ou residentes predominantemente de meios urbanos (em Lisboa, 
em Luanda, no Lobito e em Benguela). Acreditamos que no interior do território 
angolano as atitudes sejam pautadas por um maior nível de favorabilidade e de 
aceitação, pelo que negligenciar a existência destas autoridades, ou não as incorporar na 
estrutura efetiva do poder autárquico, poderá constituir-se como um elemento de 
ulterior conflitualidade, e vir a constituir-se como promotor da ineficácia do 
funcionamento dos serviços administrativos locais a implementar – como aconteceu em 
Moçambique (Miguel, 2014). 

Naturalmente que somos apologistas de que, aquando da implementação das 
autarquias, haverá que ter as autoridades tradicionais em consideração. Deve-se tentar 
encontrar uma plataforma que as contemple, uma vez que, dada a sua popularidade, 
devem coexistir com as autoridades do Estado. Para esse entendimento as mesmas 
advogam três grandes premissas para discussão:
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✴ “Ausência de subalternidade (existência das autoridades tradicionais em 
paralelo com o poder do Estado);

✴ Legitimidade (o reconhecimento através da existência de uma lei 
estruturante e normativa que regule a sua atuação);

✴ O livre exercício do poder tradicional (que deve ser garantido por todas as 
instituições do Estado, desde o parlamento às autarquias, passando pelo 
executivo e tribunais” (Miguel, 2014).

Certamente que não se avizinha uma tarefa fácil, até porque em cada região os 
poderes e o modus operandi das autoridades tradicionais são distintos e obedecem a 
diferentes lógicas ancestrais, que se fundamentam e fortalecem na cultura dos diferentes 
povos do território angolano. Acreditamos que com muita insistência e diplomacia haja 
cedências de ambos os lados, e se possa chegar a algum consenso. Na atualidade, vários 
são os elementos e as instituições internacionais que procuram apoiar e formar 
elementos do partido no poder (MPLA) para a prática do poder local: Suécia, Brasil, 
Portugal, Colômbia, Itália, Espanha, França, Alemanha. Em nosso entender, essas 
formações e apoios não devem ser normativas, porque as sociedades africanas 
apresentam especificidades muito singulares e multivariadas, pelo que implementar um 
modelo de poder autárquico em tudo semelhante ao dos países europeus ou americanos 
poderá revelar-se não só uma conduta incompreendida pelos povos angolanos, como vir 
a carecer de funcionalidade.

Universidade Lusíada de Lisboa, COMEGI 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, CIPES
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C A P Í T U L O  6

Literatura angolana: 
educação para os 
valores na aula de 

Português
Por Carla Ferreira

 Princípios

Assume-se, no contexto do ensino não superior, a convicção de que conhecimento e 
contacto entre nações não podem ser sinónimo de indiferença face aos valores e à 
cultura. Esta valorização sublinha, pois, que uma sociedade moderna não se constrói no 
isolamento e que a educação se constitui como um dos seus pilares. 

Neste patamar, a disciplina de Português no ensino não superior, integrada no 
campo vasto das Humanidades, deverá proporcionar o conhecimento e a proximidade 
com as literaturas de língua portuguesa, atendendo a razões de ordem histórica, estética, 
mas sobretudo de cidadania. 

À semelhança de outras literaturas de língua portuguesa, a literatura angolana 
abrange autores e textos que, pelas suas caraterísticas, constituem um percurso 
privilegiado para a congregação entre aprendizagem literária e formação para a vida. 

Os autores e textos selecionados – José Luandino Vieira (1960) “Fronteira de 
Asfalto”, A Cidade e a Infância, Lisboa: Casa dos Estudantes do Império, 39-44; Manuel 
Rui Alves Monteiro (1993) “O Rei dos Papagaios”, 1 Morto & os Vivos, Lisboa: Cotovia, 
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9-20; e Ondjaki (2005) “A Libélula”, E Se Amanhã o Medo, Lisboa: Caminho, 15-21 – 
dão corpo a personagens, histórias, cenários, apresentando um diálogo com a História e 
com o imaginário de tal forma que a sua leitura, num emolduramento escolar ou mesmo 
recreativo, estimula os jovens a compreender de outra forma o mundo em que se 
encontram. 

Ao mesmo tempo, é na disciplina de Português que melhor se pode promover uma 
articulação entre a competência literária e a função formativa da escola, presente em 
todos os currículos e normativos sobre Educação. O combate pela valorização de uma 
componente humanista surge também de forma evidente no documento de referência 
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), em vigor desde 2017/18. A 
par deste, a consagração da componente curricular “Cidadania e Desenvolvimento”, o 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (homologado pelo Despacho n.º 
6478/2017, de 26 de julho, afirma-se como referencial para as decisões a adotar por 
decisores e atores educativos ao nível dos estabelecimentos de educação e ensino e dos 
organismos responsáveis pelas políticas educativas, constituindo-se como matriz comum 
para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, 
designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação 
interna e externa do ensino e da aprendizagem), o próprio desafio da escolaridade 
obrigatória até aos 18 anos (as Aprendizagens Essenciais referentes ao ensino básico 
foram homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho) e as Aprendizagens 
Essenciais (homologadas pelo Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto) de cada 
disciplina colocam o desafio de a todos ensinar, e fundamentalmente de todos 
aprenderem (de uma outra forma ou de múltiplas formas).

 Aprender de outra forma encerra um sentido muito mais aprofundado do que a 
simples aplicação de tecnologias ou até o investimento em aulas ou espaços escolares 
mais criativos e com design mais estimulante. Aprender significa olhar, compreender e 
posicionar-se criticamente num mundo que não se resume já apenas à turma, à família, à 
escola, aos amigos ou ao país de origem ou de residência.

 Os alunos e os jovens são hoje de muitos mundos, muitas vezes mais ricos do que os 
dos seus professores e pais, fator que não pode ser desprezado. Têm hoje muito mais 
segurança do que os alunos e jovens de há apenas dez anos e formam, por isso, um 
público mais exigente e mais consciente.

Colocar o texto literário no centro desse percurso, no sentido de uma participação 
cívica com elevação, constitui no panorama educacional presente o grande desafio das 
escolas. 
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Por isso, a disciplina de Português tem obrigatoriamente de se perspetivar numa 
abordagem de Whole-school Approach – Galloway 1982/1984 e Tattum 1989. Isto 
significa que compreenderá aspetos matriciais como inclusão, competências sociais, 
relacionamento social e intercultural.

Por outro lado, valores como liberdade, tópicos como pensamento crítico e criativo 
ou sensibilidade estética e artística, integram de forma indelével (espera-se) o léxico de 
orientações capazes de presidir aos projetos educativos das escolas. 

Os textos e autores aqui selecionados situam-se como emblemáticos de um espetro 
temporal muito alargado na história literária de Angola. Possuem um alcance pedagógico 
consistentemente enriquecedor por congregarem a necessidade de se atender a contextos 
históricos precisos, como o período colonial, ou o período complexo da pós-
independência, e estimularem o imaginário criativo através de um diálogo entre a 
tradição e a modernidade.

 Embora breves, proporcionam a lição maior preconizada por Vincent Jouve (2001, 
15), ao afirmar que “os valores inscritos no texto só se podem apreender através das 
relações implícitas que estabelecem com os valores exteriores ao texto”.

As narrativas apresentadas conduzem os alunos a uma nova visão do mundo, 
desfiando-se, em cada uma delas, personagens com dimensões distintas nos seus 
pensamentos, discursos e ações, prisioneiras de contextos específicos ou, pelo contrário, 
libertando-se da rede de uma existência monótona e complexa através da imaginação e 
do diálogo com a natureza, a música, a memória, o Outro. São personagens que desafiam 
o seu destino, empenhando-se em valores de cidadania.

 

 Leituras

Publicado no primeiro volume de contos do autor, A Cidade e a Infância, de 1960, 
“Fronteira de Asfalto” revela a dureza e crueldade de circunstâncias históricas que, se 
tivermos em conta o ponto de vista comprometido, assumido de modo evidente pelo 
narrador, proporcionam inevitavelmente o surgimento de uma consciência nacional que 
não pode conviver com a situação narrada. 

O narrador propõe-nos assim uma observação crítica do espaço e do tempo colonial, 
motivando a compreensão do leitor para os obstáculos colocados às personagens que, 
por injustos, são fonte de um sentimento de empatia. 

76



O título, desde logo, sugere que se encontra implícita uma abordagem das noções de 
“conflito”, “integração”, “exclusão”, “transgressão” e “punição”, colocando-se em jogo o 
universo da sociedade colonial.

A noção de fronteira instaura, na verdade, a oposição entre dois mundos, o do 
musseque – da personagem Ricardo, criança/jovem africano – e o da cidade do asfalto – 
ligado à jovem/criança Marina, menina muito loura e branquinha. Apesar de próximos, 
estes espaços orientam-se por paradigmas opostos, de vivências muito distantes entre si, 
como anota o narrador:

Virou os olhos para o seu mundo. Do outro lado da rua asfaltada não havia 
passeio. Nem árvores de flores violeta. A terra era vermelha. Piteiras. Casas de 
pau-a-pique a sombra de mulembas. As ruas de areia eram sinuosas. Uma ténue 
nuvem de poeira que o vento levantava cobria tudo. A casa dele ficava ao fundo. 
Via-se do sítio donde estava. Amarela. Duas portas, três janelas. Um cercado de 
aduelas e arcos de barril [1960, 40].

O conflito aqui sugerido origina-se num longo processo de crescimento da 
personagem Ricardo, que, na passagem para a adolescência sente o progressivo 
afastamento da sua amiga Marina, a menina loura de laços no cabelo, em casa de quem a 
sua mãe trabalhava como lavadeira. Deste modo, o sentido lógico diegético estrutura-se 
desde o início com base nos tópicos de: 

1. existência de uma situação anterior em que ele (filho da lavadeira) e ela (filha 
da patroa) brincavam juntos, frequentavam a mesma escola, conviviam, estudavam;

2. alteração desta harmonia infantil por exigência da mãe de Marina, que 
recomenda à sua filha o seguimento de uma linha segregadora, ainda que contrária 
aos sentimentos da sua filha:

— Marina, já não és nenhuma criança para que não compreendas que a 
tua amizade por esse... teu amigo Ricardo não pode continuar. Isso é muito 
bonito em criança. Duas crianças. Mas agora... um preto é um preto... As 
minhas amigas todas falam da minha negligência na tua educação. Que te 
deixei... Bem sabes que não é por mim! [1960, 42];

3. em face desta oposição/conveniência, as personagens Ricardo e Marina 
estabelecem um pacto: não abordar a raça de Ricardo no seu relacionamento, 
tentando salvaguardar de forma artificial uma relação de amizade construída ao 
longo do tempo;
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4. no entanto, Ricardo revela-se incapaz de resistir à comparação dos dois 
tempos antagónicos – a felicidade da infância e a perplexidade do presente – entre 
ambos, existe uma fronteira intransponível;

5. perante a inviabilidade de um relacionamento afetivo, saudável, Marina 
refugia-se no isolamento do seu questionamento interior, enquanto Ricardo, 
inconformado com a rotura, tenta dialogar com Marina introduzindo-se num 
espaço de transgressão – de noite, um menino escuro, no quintal de uma casa, do 
lado da cidade de asfalto. Custar-lhe-á a vida, ao ser surpreendido pelo guarda e, 
com medo, cair na fuga e no seu destino trágico.

 Podemos afirmar que o final da idade infantil, com a instauração de uma nova 
ordem de valores que separa Marina de Ricardo, motiva inevitavelmente uma 
consciencialização da problemática colonial, apresentada pela ótica de um narrador, que 
se deixa intencionalmente trair na sua empatia para com a personagem Ricardo. 
Analisada a questão no século XXI, ela não deixará de suscitar o debate sobre as 
contradições desvendadas no texto, e sobre os perigos que são, afinal, de todas as épocas. 

 Na narrativa “O Rei dos papagaios”, de Manuel Rui, os desafios e os universos são 
de outra época. 

 Apresentado de início, o conteúdo depreciativo do refrão, “Kalakata! Quem te 
comeu na orelha / foi uma rata”, dito e ritmado pelas outras crianças, com a intenção de 
chacota aplicada a Kalakata, gera algumas expetativas em torno do universo diegético. E 
estes são os dados de partida: um universo infantil, com a sua integração no espaço 
amplo da escola e da sociedade, um menino que se encontra marcado devido a uma 
deficiência física, e os colegas que, por isso, o situam num lugar também marcado pela 
diferença.

 Segundo a informação do narrador, e em contraponto com aquele défice, Kalakata 
congrega uma tríade de competências muito positivas – a execução eficaz da obrigação 
diária de trazer integralmente o pão para casa, cumprindo o que lhe recomenda a 
madrasta; a concretização com sucesso das suas tarefas escolares, com especial relevo 
para a disciplina de EVP (Educação Visual e Plástica) e a construção, muito criativa, de 
papagaios de papel. Ainda segundo a informação narrativa, tudo Kalakata cumpre sem 
queixas, sem alardes, sem vaidade, antes com a naturalidade de quem assim é e assim 
procede genuinamente, por competência inata, com a alegria compensadora de agir bem 
e com sentido de responsabilidade.

 Valorizando a personagem no seu saber-fazer (Hamon 1998), dá-se especial relevo 
ao empenho na destreza técnica e na criatividade utilizadas nos trabalhos manuais e, 

78



mais tarde, na construção de papagaios de papel, pretexto para alcançar um estatuto que 
destacará positivamente Kalakata das outras crianças, numa onda de crescimento do seu 
prestígio:

 Mas maior é nos papagaios! Depois que viu um na Feira, foi só reimaginar, 
trocar materiais nas trocas, começar o primeiro assim e já no segundo, miúdos 
mais que bué e também crescidos do bairro a ver o sábado à tarde enfeitar-se no 
céu com aquele papagaio lindo [1993, 14].

No seu percurso diferenciador, o narrador sublinha a responsabilidade, a contenção e 
humildade, o respeito pela família, a imaginação criativa e a eficácia da sua 
concretização. 

 Testemunhando o reconhecimento do seu mérito, concretizado na beleza dos seus 
papagaios e na consequente obtenção de um prémio num concurso, Kalakata é o sujeito 
de uma conquista que se repercute num espaço de influência geográfica 
progressivamente alargado, desde a escola até “lá onde começavam as casas boas e 
acabava aquela mistura de musseque com a cidade” (Monteiro, 1993, 15) e, finalmente, 
num espaço aberto (por onde andam os papagaios e as mensagem da rádio que falam 
dos papagaios). 

 E este constitui um primeiro momento de consagração, tornado famoso, não por 
motivos efémeros, mas no reconhecimento da sua arte. O sucesso da personagem inverte 
o seu estatuto de vítima, tornando-se admirado por todos, particularmente no espaço 
familiar e escolar, patamar que se deve exclusivamente à sua competência, aliada ao 
pilar de valores cívicos que enquadram a ação da personagem. Kalakata ascende, desta 
forma, ao estatuto de rei de verdade, abandonando os tempos de “estiga” e 
desconsideração. Neste percurso, o texto torna contudo palpável a distribuição 
dicotómica da abundância e, por outro lado, da escassez, anotando o contraste entre os 
filhos do político para quem Kalakata constrói papagaios e o menino artista. De maneira 
subtil, vai-se inscrevendo a situação de injustiça social, não a discutindo, questionando, 
mas simplesmente dando testemunho dela. 

 Situando-se a narrativa em período de racionalização de bens, Kalakata cumpre a 
obrigação de integrar as longas bichas para aquisição de alimentos, assegurando com 
empenho o seu lugar nas filas. Num desses momentos, atacado pelos “gregos”, não hesita 
em defender os pães que traz para a família, debatendo-se com coragem contra o grupo 
dos “malfeitores”. Ao chegar a casa sem o pão inteiro, a madrasta admite que Kalakata o 
havia comido, castigando-o por isso. Ao largar o que restava dos pães, Kalakata mostra 
os ferimentos nas mãos, facto que motiva o reconhecimento da madrasta de que o 
menino havia sido atacado pelos gregos, concluindo que o pão em falta não fora comido 
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por ele. A madrasta revela, nesse momento, a dignidade de reconhecer o seu erro e 
injustiça (face à criança), chorando de arrependimento. A criança expõe o fundamento 
da sua também dignidade: “[...] Sou o rei dos papagaios”.

 Oferecendo leituras diversas, não se pode, nesta narrativa, deixar de exaltar a 
dignidade das personagens do povo e como, mesmo em contextos e momentos 
desafiantes, a compensação dos valores se revela superior à força física ou ao poder 
social.

 São de outra ordem os estímulos da leitura do conto “A libélula”, de Ondjaki, 
publicado no volume E se amanhã o medo (2005). 

 Sendo um escritor da nova geração, não se trata exatamente nos seus textos de se 
exercer uma ação pedagógica por via da literatura, no sentido de um combate à opressão 
colonial ou mesmo de denúncia política ou social. 

 O investimento projeta-se de forma mais relevante na construção de universos 
imaginários e de uma linguagem literária criativa, poética, marcada pela subjetividade. O 
texto insere o leitor numa esfera onírica que se conjuga com elementos da realidade, 
conotados com a expressão da solidão, da nostalgia, da musicalidade, da compreensão e 
do amor pela natureza, que apelam a uma leitura com os sentidos, convidando o leitor a 
atentar em cada palavra e a integrá-la no universo convocado pela diegese:

 Um som fluido abandonava a casa, roçava na poeira das trepadeiras do 
jardim, influenciava as mangas e os mamões no seu processo de maturação, 
arrepiava uma libélula inebriada que ali adormecera, fazia o sol abrandar e 
chegava, ainda forte, ainda nítido, ao ouvido da mulher [2005, 15].

 Partindo de um encontro motivado pelo pedido de água para matar a sede de uma 
mulher que, sentindo-se atraída pela música de Adriana Calcanhoto, se abeirou do 
portão da casa do Doutor, a narrativa propicia o regresso ao passado. No quintal, há a 
música, a libélula que habita esse espaço e uma pedra misteriosa preservada numa 
redoma. 

 A conversa desenvolve-se. A mulher destaca-se pela curiosidade. Atentando na 
pedra, consegue que o Doutor lhe conte a origem do objeto, símbolo afinal de uma 
história de sobrevivência: o soldado que tira a pedra do sapato, deixando-a ao médico 
que lhe salvara a vida:

 Era uma operação muito delicada, ainda hoje penso nisso. Tive que fazer 
tudo muito devagar, enquanto o homem sofria com as dores, e ambos tínhamos 
que ser pacientes. Quase no fim, o soldado disse-me: deixa-me morrer, tou muito 
cansado já. Eu respondi: já te deixo morrer, deixa-me só salvar-te primeiro.
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 — Ele morreu?

 — Não, a operação correu bem. Ele, no fim, quis dar-me uma prenda. Como 
não trazia nada, descalçou a bota e disse: agora já sei porquê que a pedra anda a 
me incomodar há dois dias. Toma lá, doutor, só pra não esquecermos esta nossa 
conversa de hoje. Você ficas com a pedra, eu fico com a cicatriz [2005, 21].

 Desta forma breve, retoma-se a sabedoria e a simbologia pedagógica do conto 
tradicional. Apresenta-se a essência da palavra e de toda a poesia nela contida: é a voz da 
memória trespassando o presente; celebrando o encontro entre a vida e a fantasia, o 
sonho e a realidade, o impossível e o plausível. Este cruzamento entre imaginação, 
tradição e realismo, proposto pela narrativa, poderá, em contexto de exploração didática 
e pedagógica, propiciar múltiplas atividades de pesquisa, reconstrução ou criação de 
outras produções literárias capazes de dialogar com a narrativa de Ondjaki, 
concretizando o potencial de aprofundamento dos sentidos da vida, considerando que a 
literatura “attempts to enlarge our human sympathy in a world increasingly 
dominated by complicated triviality” (Quinn 1992, 242).

Nota final

 São diálogos improváveis, ou talvez não, que consistentemente transmitem à aula 
de literatura uma dimensão de encontro com o Outro, incontornável neste tempo 
presente de conflitos, incompreensões e, paradoxalmente, de esperança numa dimensão 
fraternal, verdadeiramente atenta ao ser humano, ou seja, o milagre da literatura: ver e 
escutar o mundo.

 A circulação do texto não pode, pois, confinar-se ao espaço da aula, da escola ou, 
muito menos, a abordagens de valorização teórica. Deve promover aprendizagens de 
significação globalizante, pelo que a experiência do encontro do Outro através das 
literaturas de língua portuguesa, e assim da literatura angolana, será uma dimensão 
privilegiada no enriquecimento formativo. Para tal, torna-se necessário o investimento 
na edição e na formação de professores, tanto inicial como ao longo da vida, bem como 
em formas de presença da literatura em outros ambientes mais comunicativos, como o 
recurso a plataformas presentes na internet ou clubes de leitura, que dinamizem a 
experiência individual de cada aluno ou leitor.

 Apenas num percurso de abertura, de comunicação e de atenção ao mundo poderá 
a literatura continuar a conquistar novos públicos e concretizar a transmissão de valores, 
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motivando os jovens leitores para uma reflexão crítica sobre si próprios e sobre a 
sociedade. 

 Neste contexto, a multidisciplinaridade convocada pelo 1º Congresso Internacional 
de Angolanística institui um novo paradigma de perspetivação dos estudos literários no 
ensino não superior: ler é compreender o Eu e o mundo.
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C A P Í T U L O  7

A afirmação do semba 
na Luanda colonial ‒ 

entre tradição e 
modernidade, entre 

distinção e 
discriminação

Por Pedro David Gomes

Introdução

Em abril deste ano [2019], uma sessão de homenagem ao Duo Ouro Negro, por 
ocasião de uma reedição do álbum Blackground, foi realizada no Museu Nacional de 
Etnologia, em Lisboa, pretendendo celebrar a “longa viagem do folclore de Angola” pelo 
mundo. Apesar do repertório folclorista da banda, este grupo soube, segundo Marcos 
Cardão (2017), subverter a grande narrativa nacional/imperial à qual vários agentes 
pretenderam condicionar a sua receção musical, ao mesmo tempo que soube 
reconfigurar o “entendimento sobre modernidade”. Em Luanda, também os conjuntos 
de semba dos anos 1960 e 1970 lideraram uma transformação social do panorama 
musical de angola que se caraterizou por romper com a fixidez identitária com que o 
poder colonial tentou enquadrá-los.
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Sugiro que a tensão entre “tradição e modernidade” no campo musical angolano 
entre finais dos anos 1950 e 1975 é um processo tributário da relação entre a “música 
moderna” (e.g. pop-rock, yé-yé) e a música popular urbana de Luanda, designada então 
oficialmente de “folclore”, e consagrada, de modo mais genérico, como “semba”. Esta 
tensão viu-se refletida na disputa e negociação de categorizações e de significados 
atribuídos a este estilo. A afirmação do semba aconteceu, portanto, dentro de um vasto 
campo de lutas, reunindo diversos agentes e influenciado por significativas mudanças 
políticas e culturais.

Este estudo parte da análise do trajeto e das memórias de músicos de semba e de 
pop-rock, incluindo artistas que interpretaram ambos os géneros musicais, bem como de 
discotequeiros e de um proprietário de salão de baile. Amparado na história oral, mas 
também na consulta de alguns periódicos dedicados à cultura e ao turismo, procurou-se 
observar a disseminação do pop-rock e do semba pela malha urbana de Luanda a partir 
das suas práticas expressivas, consumos e diferenciação social (económica, espacial, 
racial), ao mesmo tempo que se procurou articular as fronteiras, conflitos e parcerias 
registados ao longo deste processo com as políticas culturais do poder colonial. Os 
agentes ligados a este poder esforçaram-se por vigiar e interferir nas lógicas de acesso a 
este campo, porém agindo em conformidade com a derradeira missão de manutenção 
das suas possessões territoriais dentro de uma configuração de nação una, integral, mas 
também multirracial e moderna. Para esse desígnio era crucial a subalternização da 
produção musical urbana de raiz africana, remetida para o processo de folclorização 
(Castelo-Branco e Branco 2003, 1) da música popular da nação. A evolução do campo 
musical revelou, porém, a debilidade da grelha de análise dicotómica baseada nos eixos 
explicativos urbano/suburbano e moderno/tradicional.

Convém, neste introito, esclarecer o que se entende por semba. Massemba, plural de 
semba, era uma tradicional dança de umbigada, executada por pares de dançarinos, de 
onde advém o termo ‘rebita’ seu sinónimo mais difundido (Bettencourt 1965, 121-123). 
Segundo o músico Lito Graça, a kazukuta e a kabetula são os estilos que mais 
influenciaram a rebita, cujo instrumento principal é o reco-reco. Quando acompanhada 
pela percussão, derivou no estilo kaduke. Todos estes estilos, segundo ele, “acabaram 
por influenciar o semba. O Liceu Vieira Dias acabou por transportar isto para uma 
escala ocidental na guitarra. É a espinha dorsal da massemba que depois deu nome ao 
semba” (Yetu-BDA. s/d). Na visão do etnólogo português José Redinha, a rebita tinha 
uma origem europeia, sendo “uma espécie de contradança cerimoniosa, muito predileta 
das aristocracias africanas evoluídas, sem desenraizamento tradicional” (1968, 31)

Toma-se aqui, todavia, a designação polissémica do semba sugerida por Marissa 
Moorman: a do género performativo angolano formado na região de Luanda, surgido 

84



entre as décadas de 50 e 60 e que passou assim a ser popularmente chamado após o 
avigoramento do “capitalismo sonoro” promovido pela rádio e pela indústria do vinil, 
que fomentaram a circulação de “um novo som e sensibilidade através do 
território” (Moorman 2008, 7). Para esta historiadora, mais do que uma definição 
ancorada no processo rítmico, a palavra semba refere-se, na sua obra, ao seu significado 
social mais amplo e mais popular, que

 [...] inclui outros géneros de música popular urbana (rumba, kabetula, 
kazekuta, e rebita, entre outras) tocadas e redefinidas nos anos 1960 e 70” e que 
“simboliza aquele momento crucial na história angolana do período colonial tardio 
em que uma nova conceção de angolanidade emergiu e engajou com a nação (ibid., 
7-8). 

A partir da fase final dos anos 1960 em diante, o boom do yé-yé, e dos Beatles em 
particular, esmoreceu. Concomitantemente, assistia-se à consagração do semba. O 
consumo dos géneros musicais refletia hierarquias de gostos, novas formas de estar e 
estilizar a vida, enfim, compósitos de ideias e traços identitários com que cada jovem se 
podia associar. A oposição expressa entre “música moderna” e “folclore” não significa 
que o semba fosse menos moderno e urbano do que a primeira. As narrativas sobre o 
folclore angolano, ao articularem continuadamente a diferença, tinham o condão de 
celebrar a diversidade étnico-musical do território ‘ultramarino’, ao mesmo tempo que 
reforçavam hierarquias culturais. 

Entre outros fatores, os palcos e bares citadinos afiguram-se como excelentes 
observatórios das (mudanças nas) tendências musicais da cidade. 

Estratificação dos espaços de sociabilidade musical

Luanda das matinés, cinemas e cabarés 

Entre a década de 1940 e 1950, (res)surgiram associações recreativas como a Liga 
Nacional Africana (LNA) e a Anangola, onde a música e da literatura serviam de veículo 
para a expressão de ideais nacionalistas que animavam a elite (sobretudo mestiça) de 
Luanda. Como nos conta Fernando Correia, nos encontros musicais da LNA, “o que a 
‘malta’ queria ver e gostava de ouvir era o dedilhar da dicanza de Fontes Pereira e da 
viola do Liceu Vieira Dias” do conjunto Ngola Ritmos: “o seu compasso musical, quando 
dolente, marcava as tristes recordações do passado e, quando rápido, dava alegria na 
dança e na esperança de melhores dias” (Correia 2015, 58-59). 
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A música popular do subúrbio, rechaçada inicialmente dos históricos cineteatros da 
Baixa, como atesta a história dos Ngola Ritmos, seria depois de 1961 gradualmente 
aceite. O grupo passaria a ser dos mais requisitados, inclusive no espaço social europeu, 
como o café Majestic, o Cine Nacional ou a residência oficial do governador. Assim, entre 
finais da década de 1950 e até 1974, observar-se-ia a transição do “aval 
civilizatório” (Kuschick 2016, 48), com o qual a elite europeia sancionava os músicos 
“assimilados”, para uma situação de institucionalização e afirmação do semba 
impulsionado pelo capitalismo sonoro, mas também pela abertura política que se 
materializava numa tentativa de captura política deste género. 

O semba desenvolveu-se com influência e diálogo sincrético com vários outros estilos 
e instrumentais de circulação “globais”. Além do mais, muitos conjuntos viam-se na 
contingência de interpretar fados (“estilizados”) ou músicas yé-yé nos seus reportórios 
de atuação ao vivo. Com o tempo, nessa relação com os clubes e salões do asfalto, os 
conjuntos de semba mais populares conseguiram ganhar um estatuto que os legitimava a 
(co)definir as regras de jogo, sobre que estilos e músicas tocavam.

Farras no musseque

Em pouco mais de uma década, a movida musical suburbana disseminou-se do 
Bairro Operário e Bairro Indígena para cerca de uma dezena de musseques. Com a 
proliferação dos clubes e salões de baile pelos bairros suburbanos, gerou-se, 
simultaneamente, uma estratificação da clientela num processo permeado por lógicas de 
mercado semelhantes às do centro urbano.

Se, de acordo com Correia (ibidem), nos “bailes dançantes” da LNA os rapazes 
vestiam “fato à europeia, sapatos de verniz ou de camurça, cabeças untada com doses 
maciças de brilhantina” e as suas acompanhantes eram, “lindas raparigas do burgo, de 
cabelo liso ou alisado com ferro quente, [que] vestiam longos vestidos de tafetá escuro 
ou rosa festas”, outros clubes do musseque parecem ter seguido códigos de apresentação 
idênticos. Mas, evidentemente, não todos.

Na década de 1950 surgiram, já no espaço suburbano, dois importantes clubes 
ligados a destacadas figuras do nacionalismo angolano: o Espalha Brasas, o Botafogo e o 
Ginásio F. C. O Botafogo, situado no Bairro Indígena, tinha como clientela típica a classe 
média negra e mestiça do bairro, parte dela oriunda de outras localidades do interior, e 
onde, nos finais de semana, se organizavam matinés dançantes a preços acessíveis 
(Moorman 2008, 71-72; Bittencourt 2010, 11; Bosslet 2014, 27-28, 57-61). Funcionou 
entre 1951 e 1961, quando foi mandado fechar por suspeitas de aí se promoverem, na 
clandestinidade, atividades independentistas. Segundo M. Bittencourt (ibid.), o clube 
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reunia uma razoável quantidade de indivíduos oriundos de “Catete, Golungo Alto e 
Malange, [o que] permitia o cruzamento de gerações e regiões”.

No Sambizanga, desde finais da década de 1950 que o Ginásio Futebol Club se 
destacava como um dos clubes mais conceituados, onde uma festa podia exigir o melhor 
fato e, para alguns, a melhor gravata. Outro clube, o Sporting de Maxinde, situava-se no 
Bairro do Marçal, paredes meias com o Bairro Indígena. Segundo um assíduo 
frequentador: “quem fosse ao Maxinde tinha ‘que olhar a roupa, a camisa, o sapato, 
senão não tens aceitação. Tu não podias vir para uma festa destas mal 
vestido!’” (Entrevista ao Sr. Santana, realizada em janeiro de 2018 em Luanda).

Além do Ginásio e do Maxinde, surgiram no início da década de sessenta o São Paulo 
F. C. (entre o bairro São Paulo e o Bairro Operário) e o Grupo Desportivo União de São 
Paulo (Bairro Indígena): o primeiro era mais associado à população negra dos bairros 
circundantes, ao passo que o segundo acolhia gente de todos os bairros. Como refere 
Lomelino Batalha, dono do salão Giro-Giro, no Bairro Marçal “passou a haver 
recreações em Luanda a semana inteira. Para ricos, pobres e remediados”. A ordem de 
interação que governava esses espaços era franqueada por marcadores sociais e, por 
vezes, étnico-raciais (à semelhança do asfalto, embora com graus muito distintos).

Um dos músicos dos Jovens do Prenda resume a relação imbricada entre os clubes de 
bairro, artista e clientela, ao afirmar que um salão da elite

 [...] dava azo ao senhor chegar lá de casaco e gravata… [o que] é diferente da 
rádio Xama, a rádio Puxa, o salão Botomona em que você mesmo de chinelo entra. 
No Las Palmas não era qualquer um que aparecia, nem era qualquer agrupamento 
que lá ia. […]. É totalmente diferente do Grupo Desportivo de São Paulo; é diferente 
o [salão] Braguês, é diferente o [Sporting de] Maxinde (…). Mas temos outro 
critério. Havia salões em Luanda, onde o África Show e onde os Negoleiros do 
Ritmo não iam tocar. Mas são conjuntos de negros (…). Está a entender? Mas 
Jovens do Prenda, Kiezos, Dibangola, Ngoma Jazz, os Ébanos, iam. Porquê? É a 
diferença das etnias” (Entrevista realizada em fevereiro de 2018, em Luanda).

Importa dizer que, em certos contextos, por estarem muito imbrincadas, traçar as 
fronteiras de classe e raça nas ações discriminatórias afigurava-se demasiado complexo.

Tal como na cidade asfaltada, dentro do circuito musical do musseque também as 
casas de espetáculo escolhiam bandas e também as bandas escolhiam as casas, segundo 
as regras do mercado, num jogo de permanente negociação, reprodução e distinção (de 
estatuto) social. 
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A descrição das festas no Salão dos Anjos, no Sambizanga, pelo músico Dionísio 
Rocha como incluindo público da baixa “de todo o tipo”, incluindo turistas, remete-nos 
para a desagregação (ainda que parcial) das tradicionais linhas de fronteira – territoriais, 
raciais e de classe – desenhadas pela dicotomia asfalto/musseque. Assinala também uma 
mudança na cultura musical de Luanda, que se opera no fluxo de jovens (moradores, 
turistas e militares) do “asfalto” em direção às pistas de dança do musseque.

Da fixação à diluição das dicotomias

Da codificação da música popular angolana e sua folclorização ocupava-se 
institucionalmente o Centro Internacional de Turismo de Angola (CITA). Organizaram-
se então vários ‘Festivais do Folclore’, entre outras iniciativas e intercâmbios folcloristas 
na metrópole e colónias. Mas a imprensa desempenhou também um papel assinalável.

Em meados da década de sessenta surge um jornalismo dedicado à vida cultural da 
cidade, às “atualidades” e ao turismo. A revista Noite e Dia, em maio de 1966, (quase) ao 
mesmo tempo que expressava a sua insatisfação pela rádio angolana não transmitir 
música folclórica suficiente (Revista Noite e Dia, semana de 28 de maio a 03 de junho 
1966, Luanda, ano 11, nº18) teceu uma crítica mordaz à comodificação da música 
popular angolana, receando as consequências que a mistura de estilos e a exploração 
comercial trariam à sua “autenticidade” (Anónimo, 1966, Quintal com consumo 
mínimo”, Noite e Dia, Luanda, semana de 21 a 27 de maio, Ano XI, nº17). Vislumbrava-
se um desconforto perante a eminência de uma dupla cisão; por um lado, com um 
imaginário de África feita de cubatas, indígenas e folclore com o qual António Ferro teve 
de “vestir o Império” (Júdice 2017, 74); por outro, com a ideia, vingada desde as 
primeiras décadas do Estado Novo, de que “se devia salvar e desenvolver a riqueza 
musical indígena, depois de civilizada pela racionalidade do colonizador” (Silva 2014, 
113). Mas, em vez de uma ruptura, será mais apropriado falar em tensão. 

Ainda em 1973, na revista Turismo, J. F. de Matos Gomes mostrava o seu incómodo 
perante o que apelidava de “cabriolas folclóricas”, isto é, as manifestações artísticas que 
englobavam tanto as “inovações” da Rebita, como o caso “das bailarinas isoladas, em 
‘duos’ ou em ‘trios’” e “os cantores, e os grupos instrumentais etc., etc. como que a fugir 
para a ‘pop-música’ e a ‘pop dança’”. Expressões estas que, segundo ele, se arredavam 
do “conceito real de Folclore” e que o CITA devia melhor regular. Ao assistir, num 
restaurante-bar da ilha de Luanda, a uma manobra de um jovem dançarino de rebita, o 
qual “não hesitou, por mais de uma vez, antes de ‘cumprir a massemba’ de se agarrar 
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ao varão, mediante um salto giratório, do qual se desprendia velozmente… para ‘dar a 
umbigada, acrobaticamente’ no baixo ventre da sua dama!”. Perante a indignação da 
insólita manobra, chamou a atenção do “junto de dois ‘elementos’, bons intérpretes da 
Rebita a sério do grupo dos velhos. Prometeram-me que chamariam o ‘bailarino’ ao 
bom caminho ou que mesmo o expulsariam do grupo”.

Passo a citar o excerto do artigo em causa:

 Disse-lhes de quanto estimávamos a “sua nobre dança de salão” e o que ela 
representava, como expressão raríssima em toda a África, em resultado de uma 
longa conivência participante e amiga de dois Povos e duas Raças tão diferentes 
mas que tanto conseguiram “realizar em comum”: A REBITA era disso uma prova 
indestrutível… se os “novos bailarinos” a não adulterassem. Caberia, em grande 
parte aos “velhos da Rebita”, que vi algumas vezes dançarem nos próprios terreiros 
das casas de Musseque, incutirem nos novos o significado da dança e preservar-lhes 
a sua pureza, tal como há mais de um século foi conhecida e vem sendo executada!

Do ponto de vista do Folclore social, como uma das manifestações culturais de 
um povo em constante dinâmica de aculturação, a Rebita é como que um padrão 
que marca uma opção ou uma transição eminentemente cultural; a aceitação do 
africano evoluído, de “modos e maneiras evoluídas” ocidentais: gosto, requinte, 
delicadeza, cortesia pelas senhoras, não deixando de parte o ritmo da música, a 
vibração entusiástica e progressiva dos corpos e a junção culminante, repetida, do 
“homem e da mulher” como eterno laço procriador – tema sempre presente na 
expressão animista das culturas africanas. Mau seria que se perdesse esta ingénua 
constante.

Aqui, o folclore é recreio, sendo Cultura. Sendo este apenas um dos vários 
aspetos do FOLCLORE. [...] este aspeto, dizíamos, essencialmente virado ao recrio, 
é, justamente aquele que mais nos interessa e incumbe preservar, se quisermos 
honestamente, respeitando os princípios, poder um dia apresentar para o Turismo 
interno ou externo, um verdadeiro espetáculo de FOLCLORE angolano (Gomes 
1973, 50-51).

Mas a portugalidade nos trópicos não estava mais circunscrita aos processos 
assimilacionistas das expressões culturais europeias ou lusitanas, seja em movimentos 
coreográficos da rebita, seja nas danças folclóricas regionais (como o vira minhoto ou o 
corridinho do Algarve) reinterpretadas ocasionalmente por grupos de dança africanos. 
As novas linguagens musicais emanadas da periferia urbana passaram a ser agregadas à 
narrativa imperial. Incluindo aquelas que recuperavam, de forma moderna e 
cosmopolita, as músicas tradicionais do interior angolano.
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É assim que a Câmara Municipal de Luanda irá escolher a boate Ngoma, segundo 
Cirineu Bastos a boate da “fina-flor do musseque”, dirigida a um “tipo de público do 
asfalto”, para receber a equipa do Sport Lisboa e Benfica quando esta veio jogar a Angola 
pela Taça de Portugal. É também conectado com este processo que, fora de portas, em 
1972, a RTP levaria o espetáculo Blackground dos Duo Ouro Negro ao concurso da 
‘Gaivota de Ouro’ realizada em Knokke, na Bélgica. Além do nome do álbum, 
Blackground foi um projeto de espetáculo musical para teatro de 1h40m (40m na versão 
para TV) que pretendia “interpretar a divulgação da raiz musical africana que se 
transformou em blues, gospel, soul, jazz, samba, etc. e que voltando a África 
influenciou a própria matriz” (Fernando Cascais, 1972, Blackground: o Umbigo de 
Iemanjá, Flama, 14.7.1972, nº 1271, ano XXIX, 41-43). Segundo o articulista da revista 
Flama,

 [...] a Gaivota de Ouro é atribuída à televisão nacional que melhor realização 
obtém num programa de variedades que ela própria transporta e filma no local. 
(…). Assim, Blackground deverá ser levado – além de a Angola, a Moçambique e ao 
Brasil – às televisões de vários países europeus. Do ponto de vista musical, poderá 
ser a nossa primeira (e talvez das melhores) exportações para o novo Mercado 
Comum. (…) Mas será que Iemanjá foi compreendida por todos?

Por esta altura, em Luanda, já não são apenas os conjuntos de semba que tocam pop-
rock. São também os conjuntos pop-rock que tocam “merengues” e acompanham 
músicos do semba em palco. As mais chiques casas de diversão da baixa, como a Tamar e 
a Dom Quixote, contavam já por várias temporadas com jovens negros do musseque 
como artistas residentes.

A evolução do campo musical da cidade revelava, deste modo, a debilidade da grelha 
de análise dicotómica baseada no eixo explicativo urbano/suburbano e moderno/
tradicional que fazia corresponder, rigidamente, o centro da produção legítima da 
cultura moderna ao “asfalto”, e a da cultura tradicional ao “musseque”. Para isso foi 
também crucial espetáculos musicais que juntassem o “tropical” e o “nacional”, o 
“exótico” e o “moderno”, oferecendo assim um retrato turístico de um Portugal além-mar 
compaginável com o argumentário lusotropicalista.
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C A P Í T U L O  8

Já temos as leis, só nos 
falta ter direitos!

Por Alex Ferreira Magalhães

INTRODUÇÃO

Um primeiro olhar contrastante a respeito das lutas das classes populares pelo 
direito à cidade, nas favelas do Brasil e nos musseques de Angola.

Os países da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) constituem um 
campo de expansão de uma pesquisa que desenvolvo há vários anos no Brasil, na qual 
busco aprofundar a compreensão a respeito da configuração do que designo 
genericamente como bairros urbanos autoproduzidos (ou autoconstruídos), que 
procuro conhecer nos aspectos físico, socioeconômico e jurídico, especialmente esse 
último, como o título já antecipa.

Tal esforço tem uma tradução inicial importante na obra O direito das favelas (Rio 
de Janeiro, Letra Capital, 2013), que deu origem a uma série de outros artigos e projetos, 
culminando no projeto de pesquisa de pós-doutoramento, desenvolvido entre 2018 e 
2020.

Diferentemente de muitos dos trabalhos que foram apresentados nesse I Congresso 
Internacional de Angolanística, essa expansão a que me refiro acima constitui um 
esforço recente, de maneira que não trago aqui mais do que resultados iniciais (conforme 
indico no título), ainda longe de uma consolidação. Essencialmente, trago hipóteses e 
reflexões, e não pretendo apresentar “conclusões” propriamente ditas, mas no máximo 
alguns possíveis caminhos para o avanço da reflexão aqui apresentada.

Trata-se de um trabalho que decorre de uma pesquisa que, até aqui, reputo de caráter 
exploratório, no que se refere a Angola e aos demais países da CPLP nela abarcados 
(Portugal, Cabo Verde e Moçambique). Este trabalho me levou para uma temporada de 
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um mês em Luanda, para realização de trabalhos de campo, observações, entrevistas, 
participação em colóquios acadêmicos, atividades com estudantes, encontros com 
gestores públicos, além de acompanhamento do trabalho de advogados e ativistas sociais 
atuantes no país.

Mais especificamente, o foco da pesquisa está voltado ao centro urbano mais 
importante de cada um desses países, que, como regra coincide com sua cidade-capital.

O atual trabalho, que finalizo em abril/
2020, provavelmente se desdobrará em 
novo projeto, a fim de propiciar a análise do 
vasto material que venho levantando em 
campo, que reputo de potencial significativo 
para o trabalho científico, momento em que 
emergirão trabalhos de maior fôlego 
analítico.

Meu pensamento é que futuros projetos 
venham a se dar em parceria com 
instituições, associações e/ou pesquisadores 
como aqueles(as) reunidos(as) no âmbito da 
Angola Research Network.

Sinto-me bastante contemplado pelas 
colocações feitas ao longo desse I 
Congresso, especialmente em sua mesa de 
abertura, quando foi ressaltada a relevância 
da questão da urbanização em Angola como 
uma das questões que devem estar 

presentes no espectro dessa rede de angolanistas. Apenas me permitiria acrescentar 
que, dentre as várias disciplinas que ela potencialmente pode articular, há que incluir 
aquelas duas que notadamente marcam o meu lugar epistêmico: o direito e o 
planejamento urbano.
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O DIREITO À CIDADE AINDA NÃO INSTITUÍDO, MAS EM PROCESSO 
DE INSTITUIÇÃO 

Proponho, no título dessa apresentação, uma 
disjuntiva que me parece fundamental numa 
abordagem dialética de questões que 
remetam ao campo jurídico, qual seja, entre 
LEI e DIREITO, o que me tem sido sugerido 
tanto à luz do caso brasileiro, como dos 
demais países da CPLP.

Ela pode servir como ponto de conexão entre 
experiências com muitas singularidades, em 
que pese a semelhança formal que alguns 
fenômenos guardam entre si.

No caso angolano, este contraponto me 
ocorreu, especialmente, a partir do contraste 
entre depoimentos, de um lado, de gestores 
públicos, e, de outro, de moradores de uma 
área objeto daquilo que em Angola – na 
esteira de Portugal, segundo me parece – se 
c o s t u m a c h a m a r d e p r o g r a m a d e 
reconversão. Além destes dois sujeitos 

sociais, levo também em consideração os depoimentos que colhi com quadros técnicos 
de organizações sociais que têm atuado no sentido de arguir o que seriam os direitos 
fundiários, de moradia e/ou direitos urbanos dos aludidos moradores.

Como ouvi literalmente de um ex-integrante da alta administração nacional de 
Angola: “a legislação que temos não é má, o problema não é de legislação, mas sim de 
ausência de administração publica de qualidade que aplique essas leis, sobretudo na 
esfera local; é um problema de políticas públicas”. Referia-se a peças normativas tais 
como a Constituição angolana, a sua Lei de Ordenamento Territorial, a Lei de Terras, a 
chamada Lei de ‘Realojamentos’, a Lei de Fomento Habitacional, dentre outras em vigor 
no país.
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Mais do que meramente arguir, minha hipótese é a de que a categoria mais adequada 
para definir o que se passa hoje em Angola, no âmbito dos movimentos sociais que 
emergem a partir da base social, e que tem contado com o importante apoio / 
assessoramento de organizações sociais, outras de perfil de ativismo técnico-político, 
seria instituir. Em outras palavras, me parece que estamos diante de um movimento de 
caráter instituinte de direitos, ou seja, de afirmação de algo que ainda não existe 
enquanto relação social material, muito embora possa ter uma alusão, ainda que 
incompleta e insuficiente, na legislação em vigor no país. Tal alusão, por mais que muitas 
vezes seja interpretada (quer em Angola, quer noutros países da CPLP) como “letra 
morta”, não me parece ser destituída de importância ou mero artefato retórico, uma vez 
que já pode ser apropriada – e, concretamente, vem sendo apropriada! – por este 
movimento instituinte, como suporte normativo legitimador do movimento político de 
afirmação de um possível novo padrão de relações sociais, notadamente entre Estado e 
classes populares. Não é estranha aos teóricos das ciências sociais a noção de que os 
padrões estabelecidos na ordem normativa estatal constituem uma importante forma de 
legitimação de valores, ideias e posições sociais. Os ativistas acima referidos parecem já 
ter se apercebido desse fato.

Observei em Luanda a existência de importantes esforços no sentido de utilizar os 
mecanismos institucionais do Estado – a exemplo do clássico direito de petição – no 
sentido de ir conformando progressivamente o que poderíamos considerar como direito 
de moradia e/ou de um incipiente direito à cidade.
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Os relatos colhidos apontam para alguns resultados palpáveis e atuais desse esforço e 
para uma luta dramática pela superação de uma espécie de tradição de invocação das 
chamadas “ordens superiores” (reais ou supostas), que teriam um poder ab-rogatório de 
quaisquer limites legais aos poderes do Estado, bem como de suplantar quaisquer 
instituições.

ALGUMAS NOTAS A RESPEITO DA ASSIM CHAMADA ‘RECONVERSÃO’

Chamou-me muita atenção o fato 
– ou a aparência dele – de que 
este tipo de medida, bem como a 
ideologia a respeito dela, possui 
g r a n d e f o r ç a n o p a í s , 
r e p r e s e n t a n d o a p r i n c i p a l 
resposta articulada até aqui pelo 
Estado Angolano a fim de fazer 
face ao que é representado como o 
p r o b l e m a d o s m u s s e q u e s . 
Supostamente, são intervenções 
realizadas no sentido de melhorar 
as condições de moradia neles 
c o m u m e n t e e n c o n t r a d a s , 
e s p e c i a l m e n t e n a q u e l e s 
originados no período pós-
independência, via de regra 
classificados no planejamento 
urbano caluanda como não 
estruturados. No entanto, as 
e x p e r i ê n c i a s r e l a t a d a s n o s 

induzem à crença de que, paradoxalmente, a intervenção do poder público pode piorar 
as condições existentes anteriormente, uma vez que nelas, a par da precariedade, já 
teriam se constituído algumas importantes mais-valias sociais (expressão que nos 
ocorreu ao longo dos trabalhos de campo) decorrentes do processo coletivo de 
autoprodução do espaço, desenvolvido dia-a-dia pelo conjunto dos moradores dos 
musseques.
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Pareceu-nos evidenciado que, no âmbito dos projetos de reconversão, adota-se o 
pressuposto de que os musseques constituem solução provisória para a questão da 
moradia, visão que é, inclusive, compartilhada por segmentos de moradores destes 
bairros. Com base nesse pressuposto, preconiza-se a gradativa substituição dos 
musseques por novas edificações, promovidas pelo Estado, em associação com empresas 
privadas.

Dentre várias considerações que se poderiam fazer a respeito dessa construção, a 
título de reflexão crítica parece-me que ela não considera devidamente a escala do 
fenômeno que deseja enfrentar. Há que se considerar o fato de que os musseques 
representam o modo predominante – quiçá, estrutural – de produção do espaço urbano, 
o que demanda uma inversão da perspetiva hegemônica e tradicional que os trata como 
exceções ou casos especiais, e não a regra, dentro do planejamento e da regulação 
urbana. 

Na experiência de reconversão com a qual tivemos contato, inclusive visitando in loco 
o empreendimento de moradia social dela decorrente, constatamos os seguintes 
problemas:

✴ O nº de apartamentos entregues é significativamente menor do que o nº de 
famílias a serem atendidas;

✴ A produção desses apartamentos é demorada, em ritmo menor do que o da 
autoconstrução;

✴ Há inúmeros problemas de adaptação à nova morfologia da moradia, além de 
problemas construtivos, resultantes de má execução dos projetos;

✴ Os moradores contraem dívida antes inexistente, passando a ser devedores do 
pagamento pelo novo imóvel;

✴ Muitos deles retornam aos locais de origem, abandonam, vendem ou alugam o 
imóvel que haviam recebido, em suma, buscam uma outra solução, mais adequada 
às suas necessidades. Alguns declaram que, se pudessem, voltariam ao imóvel 
original.

As operações de reconversão, e a ausência de medidas que garantam direitos 
fundiários aos moradores de musseques, parecem estar produzindo um efeito bastante 
negativo sobre os moradores destes, consistente no desestímulo sistêmico a que eles 
mesmos invistam na melhoria de suas condições habitacionais, sendo vítimas de um 
ciclo vicioso perverso em que precariedade e insegurança da posse se retroalimentam 
reciprocamente.
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O INEVITÁVEL LINK COM CASO BRASILEIRO

N a e x p e r i ê n c i a b r a s i l e i r a , a s 
t e r m i n o l o g i a s r e m o ç ã o e / o u d e 
erradicação são aquelas comumente 
adotadas para designar as intervenções 
do Estado em favelas de molde a 
desconstituí-las, pura e simplesmente, ou 
de maneira conjugada ao deslocamento 
populacional forçado, via de regra em 
direção às franjas urbanas das cidades. 
Trata-se de uma prática conhecida desde 
o final do século XIX, período em que 
aconteceu, no Rio de Janeiro, a demolição 
do maior cortiço (uma tipologia de 
habitação popular muito comum no séc. 
XIX, que precedeu às favelas) então 
existente na cidade, conhecido como 
Cabeça de Porco, no qual então se dizia 

habitarem 4 mil moradores. Situava-se no coração da cidade, na área conhecida há 
algumas décadas como “Central do Brasil”, em virtude de aí se encontrar a principal 
estação de trem que liga o centro metropolitano aos subúrbios da cidade do Rio de 
Janeiro e dos municípios a ele conurbados, sendo utilizada diariamente por centenas de 
milhares de pessoas. Reiterada até hoje, ela representa um tipo de medida que nos 
parece bastante aproximada ao que em Angola se nomeia como reconversão.

Na década de 1960, a remoção de favelas volta a ser uma política oficial de Estado, 
tanto no nível local quanto nacional, sendo aplicada especialmente na cidade do Rio de 
Janeiro que então era a principal “vitrine”, ou “cartão postal”, ou “caixa de ressonância” 
do país em todo o mundo. Observe-se que se trata de uma política dirigida apenas às 
favelas, jamais a outros espaços da cidade, como na chamada “cidade formal”, ou no 
“asfalto” como os cariocas gostam de dizer.

Esse retorno se dá com grande força, sendo uma política que recebeu vultosos 
recursos, além de estruturas administrativas do Estado responsáveis por executá-la, 
coroando-se com grande apoio político e midiático, sem falar no apoio da pequena 
burguesia carioca, a chamada “classe média”, que sempre viu com bons olhos esse tipo 
de medida.
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Por vários pontos de vista, pode-se afirmar que se trata de uma experiência frustrada, 
pois ficou muito longe de alcançar os objetivos a que ela própria se propunha – 
notadamente, a eliminação das favelas da paisagem da cidade – além de ter suscitado 
problemas que não existiam, seja devido à violência sofrida diretamente pelas favelas 
atingidas, seja pelo medo espalhado naquelas que não o foram, sem falar das inúmeras 
perdas e danos, de todas as ordens, infligidas à população realojada nas franjas urbanas. 
Tais perdas e danos jamais foram devidamente apurados e compensados pelo Estado, 
em tempo algum se levantando o debate a respeito da devida reparação desses danos. 
Num esforço de arrolá-los, podemos falar nos seguintes:

✴ perda de postos de trabalho;

✴ desarticulação de relações de vizinhança (capital social fundamental das classes 
populares) e todas as consequências socioeconômicas daí advindas (trata-se das 
mais-valias sociais, a que me referi acima);

✴ moradia inadequada às necessidades habitacionais de seus ocupantes;

✴ alto grau de inadimplência (vale destacar que as remoções transformaram em 
devedores do sistema financeiro moradores que não tinham dívida alguma, onerando 
o imóvel em que residiam);

✴ revenda dos imóveis;

✴ rápida precarização dos conjuntos habitacionais construídos mediante 
investimento público significativo;

✴ aumento do número de moradores de favelas.

Ao contrário dos ciclos anteriores de remoção de favelas, a respeito deste aqui 
referido, que compreende, basicamente, o período 1960 a 1977, ele encontra-se 
fartamente documentado, havendo condições de conhecimento e análise cabais dessa 
experiência, o que se traduz na vasta literatura científica disponível a respeito. Uma das 
referências mais importantes reside na clássica tese, convertida em livro, de autoria de 
Lícia do Prado Valladares, publicada em 1978 (ver foto acima).

Ao menos desde o final da década de 1970, podemos afirmar que ficaram 
amplamente evidenciados os problemas acarretados por esse tipo de intervenção 
territorial urbana, longamente escaneados na pesquisa de Valladares, e reiterados por 
uma série de outras que se acumularam desde então, uma vez que o tema tem angariado 
a atenção dos pesquisadores.

Desse modo podemos afirmar, em primeiro lugar, que há aproximadamente quatro 
décadas não há mais qualquer suporte empírico que legitime o desenho de politicas de 
remoção ou outras correlatas a essa, tais como aquelas intituladas como reassentamento, 
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realojamento, reconversão, etc. O Brasil serviu de laboratório para o mundo com relação 
aos efeitos perversos dessa espécie de intervenção.

Em segundo lugar, dado que a ordem normativa brasileira e internacional 
caminharam, ambas, no sentido de reconhecer uma série de proteções legais à moradia, 
independentemente da presença ou ausência de titulação jurídica que atribua direito 
sobre a terra, a política de Estado aqui debatida representa, hoje em dia, uma das mais 
graves modalidades de violação de direitos fundamentais, reconhecidos pelo Estado 
brasileiro e, até onde percebi, também pelo angolano.

CONCLUSÕES (OU APENAS PALAVRAS FINAIS)

A título de encerramento desse breve ensaio, cabe, em primeiro lugar, expressar a 
hipótese (talvez ainda um tanto aquém disto) de que os volumosos recursos sociais – 
despendidos quer pelo Estado, quer pelos moradores dos musseques (ao construírem 
suas casas, ao dotarem o sítio em que residem de algumas infraestruturas urbanas e ao 
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darem início a ações coletivas e iniciativas de atendimento às suas próprias demandas), 
quer pelas empresas envolvidas nas intervenções de reconversão – empregados nessas 
mesmas intervenções poderiam ser muito melhor empregados em projetos de 
desenvolvimento urbano do próprio bairro que se buscou erradicar, com melhores 
resultados e menores custos. Aqui me refiro tanto aos recursos do orçamento do Estado, 
aos recursos humanos do Estado e das empresas, aos recursos de natureza técnica, e, last 
but not least, ao capital social acumulado pelos moradores dos musseques em suas 
dinâmicas internas de sociabilidade coletiva, que designei por mais-valias sociais. Em 
suma, antes de tudo, as ações de erradicação de favelas e de musseques constituem um 
incomensurável desperdício de recursos, o que, em sociedades em que eles parecem ser 
muito escassos, soa como dupla ou multiplamente perverso. Nada mais antieconômico, 
portanto, do que tal tipo de ação.

De outro lado, já são bastante conhecidas alternativas muito melhores em relação às 
medidas aqui criticadas – reconversão, realojamento, remoção e/ou erradicação, 
conforme o caso – nas quais há condição tanto de aproveitar de modo mais adequado as 
forças sociais e econômicas disponíveis em cada sociedade, como também atender de 
maneira mais justa as demandas dos moradores dos bairros autoproduzidos, levando em 
conta o conjunto de seus interesses. Tais alternativas vêm sendo testadas e aprimoradas 
desde a década de 1960, em vários países do mundo, especialmente na América Latina, 
trazendo um contributo importante na direção do provimento de moradia adequada e de 
conformação de cidades com justiça territorial e social. Arrolarei abaixo algumas das 
linhas de ação alternativas que vislumbro, com inspiração na experiência brasileira mas 
levando em conta a realidade angolana, como tópicos para uma futura retomada e 
aprofundamento da presente reflexão:

✴ parcerias entre Estado e organizações populares de base;

✴ programa de oferta pública de lotes urbanizados;

✴ financiamento às cooperativas populares, associações e mutirões, ou seja, 
organizações de base que produzam habitação por métodos autogestionários;

✴ urbanização associada a outras políticas públicas;

✴ investimento público em urbanização: contínuo, de longo prazo e de escala;

✴ adequação dos instrumentos de gestão urbana às particularidades das áreas 
autoproduzidas, como no caso das zonas de especial interesse social (ZEIS);

✴ aplicação de medidas de reforço à segurança da posse, uma vez que a incerteza 
quanto à permanência é determinante da ausência de investimentos em melhorias 
habitacionais realizadas pelos próprios moradores;
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✴ política de Estado orientada para o (re)conhecimento da racionalidade imbuída 
nos processos de formação dos bairros autoproduzidos;

✴ fortalecer a noção de função social da terra e dos direitos de propriedade sobre 
ela incidentes;

✴ buscar as respostas não nos modelos globalmente hegemônicos, mas sim em 
políticas do tipo bottom-up, baseadas nas forças e potencialidades sociais próprias de 
cada sociedade, notadamente dos moradores e organizações emergentes nos próprios 
bairros autoproduzidos.

Em que pese o conjunto de experiências acumuladas localmente e globalmente nas 
últimas quatro a cinco décadas, parece verdade que em grande parte da CPLP:

✴ estamos a repetir erros antigos e a não aprender nem com a nossa própria 
história, e nem com a história dos países da mesma comunidade;

✴ estamos reféns de modelos globalmente hegemônicos, que aprofundam um 
processo de despossessão – ou destituição – da cidade que, bem ou mal, as classes 
populares vinham constituindo através de favelas, musseques e outras configurações 
urbanas similares.

Tais processos de despossessão têm um inescapável sentido jurídico: são, ao mesmo 
tempo, processos que negam, violam e/ou fragilizam direitos sociais e coletivos, não 
vendo os moradores desses bairros autoproduzidos como sujeitos de direito, problema 
que a sociologia do direito vem estudando há algumas décadas como uma questão 
crucial para as sociedades contemporâneas. É o que teóricos do porte de Jürgen 
Habermas classificam como juridificação.

Tais direitos, muitas vezes, são indevidamente confundidos com acesso à propriedade 
da terra, quando na verdade trata-se de direito de moradia e de direito à cidade, 
entendidos estes como totalmente independentes daquele.

Não custa acrescentar o que, para alguns, seria o chamado “óbvio ululante”: 
problemas como aqueles tratados nesse ensaio tornam-se ainda mais dramáticos quando 
ocorrem em sociedades com o passado colonial e seu legado de desigualdades e 
acumulação de violências de todas as ordens (a exemplo do racismo, igualmente tratado 
neste congresso de angolanistas).

Para quem está em busca de um sentido para a CPLP, eis aí um bom ponto de 
partida. Daí a importância de congressos como esse, de fortalecimento de redes como a 
Angola Research Network. Que espaços como esse possam cumprir o papel tanto de 
intercâmbio e aprofundamento da reflexão sobre Angola, quanto de ciar as disposições 
para as urgentes ações transformadoras desta sociedade que buscamos conhecer. É o que 
a solidariedade humana nos exige.
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C A P Í T U L O  9

A tributação do 
consumo em Angola e 
a transição para o IVA 

– uma abordagem 
comparativa

Por Maria Luísa F. C. de Almeida Pais
e Pablo Alian Lamorú Torres

RESUMO

À semelhança de outros países do continente africano, nos últimos anos as leis fiscais em 
Angola evoluíram, as autoridades fiscais tornaram-se mais sofisticadas e tem-se trabalhado no 
sentido de se aplicar uma abordagem mais unificada relativamente à aplicação de impostos. 
Assim, o governo angolano aprovou este ano a Lei do IVA, que entrará em vigor a partir de 1 de 
outubro de 2019, alterando o atual sistema de tributação em Angola.

Nesta comunicação discute-se o potencial de aplicação do IVA em Angola em comparação 
com o IVA em Moçambique, tendo em conta o que se projeta ser a realidade angolana, em sede 
do IVA. Como ponto de partida, colocou-se a seguinte questão: Quais as adaptações efetuadas 
aquando da elaboração do código do IVA para Angola, tendo em conta as experiências 
observadas em outros países?. Para a sua concretização foi utilizada uma metodologia 
qualitativa e de base documental, considerando o facto de se tratar de um estudo 
interpretativo, descritivo e comparativo. Os resultados obtidos evidenciam que efetivamente 
foram feitas algumas adaptações à implementação do IVA em Angola, tendo em conta a 
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realidade angolana e o que se considera serem as necessidades, nomeadamente a criação da 
figura do IVA cativo, a criação de uma conta bancária destinada exclusivamente aos 
reembolsos em sede do IVA, entre outros. Salienta-se as similaridades existentes entre os 
códigos a adoptar em Angola e adoptado em Moçambique, e as grandes dificuldades a 
enfrentar em Angola na implementação do IVA devido ao expressivo mercado informal 
existente. Tendo em conta as dificuldades detetadas e que foram observadas na realidade 
económica moçambicana, aquando da implementação do IVA, são feitas algumas 
recomendações que se consideram pertinentes, para a realidade angolana poder fazer face aos 
desafios que a esperam, principalmente na fase inicial da transição do IC para o IVA. 

Palavras-chave: Consumo; IVA; Sistema Fiscal; Moçambique; Angola

INTRODUÇÃO

Atualmente, o debate sobre uma Reforma Tributária em Angola tem adquirido 
crescente repercussão em vários círculos, nomeadamente entre as classes empresarial, 
contabilista, economistas e até nos meios de comunicação. A Reforma Tributária é um 
pacote de mudanças que ocorrem na atual estrutura e na legislação de impostos, taxas e 
contribuições vigentes. Entre as sugestões apresentadas está incluso o Imposto sobre o 
Valor Agregado (IVA), que é um imposto indireto, para a tributação do consumo em 
geral, incidente sobre a cadeia produtiva, de distribuição de mercadorias e de serviços 
para o consumidor final. Originalmente o IVA foi introduzido na França, na década de 
cinquenta do século XX (1954), como uma das primeiras medidas da harmonização 
tributária. Depois da Europa rapidamente o IVA se espalhou pelo mundo, inclusive em 
África.

O IVA tem predominado em diversas comunidades económicas – União Europeia, 
Mercosul, SADC – com o intuito de facilitar a tributação nas transações realizadas entre 
os países desses blocos económicos. Na SADC, Angola era o único país que ainda não 
havia introduzido o IVA na sua economia.

No âmbito da passagem no sistema tributário angolano do Imposto do Consumo para 
o IVA, constata-se a necessidade de se conhecer melhor a proposta e a forma de 
aplicação do Imposto sobre Valor Agregado em Angola. Sobre esse tema, teve-se como 
base a seguinte questão, para a qual se pretende encontrar resposta: Que adaptações 
foram efetuadas aquando da elaboração do código do IVA para Angola, tendo em 
conta as experiências observadas em outros países?

106



CONCEPTUALIZAÇÃO TEÓRICA

O IMPOSTO

A realidade fiscal assumiu-se na vida dos cidadãos e das empresas, de modo 
definitivo, como um assunto de primeira grandeza.

A atividade financeira do Estado desdobra-se em três tarefas: obtenção de meios 
necessários para a satisfação das necessidades coletivas de satisfação passiva, na sua 
satisfação e na coordenação entre os meios e as necessidades. Para que as entidades 
públicas possam realizar as despesas necessárias para a satisfação das necessidades do 
País, têm de se financiar através de receitas adequadas. Algumas dessas receitas são 
obtidas pela via de exploração do património do Estado, e outras têm caraterísticas 
inseparáveis do setor público, o caso dos impostos. (Martínez, 1997, 4).

Segundo Sanches (2002, 9) “o imposto é uma prestação pecuniária, singular ou 
reiterada, que não apresenta conexão com qualquer contra-prestação retributiva, e de 
que é titular uma entidade pública que utiliza as receitas assim obtidas para a 
cobertura das suas despesas” (Sanches, 2002, 9).

O imposto consiste numa prestação pecuniária, de pagamento coercivo, unilateral e 
definitiva, normalmente não consignada a nenhum tipo de utilização em particular, 
sendo uma prestação devida ao Estado, estabelecida por lei sem caráter de sanção, tendo 
como objetivo a realização de fins públicos (Teixeira, 1985, 36 apud Silva, 2010, 5).

Portanto, constata-se que o imposto é um tributo que tem por finalidade principal 
custear as operações do Estado. Existem diversas formas de tributação, de entre as quais, 
o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que será apresentado no capítulo seguinte.

O IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

De acordo com Derzi, a França foi o primeiro país industrializado a aperceber-se das 
desvantagens de um imposto cumulativo, como o imposto de consumo, uma vez que é 
incidente sobre todas as fases de produção industrial e de circulação. Em 1936, fizeram-
se as primeiras tentativas de mudança, mas apenas no ano de 1954 se criou a Taxe sur la 
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Valeur Ajoutée, tributo ajustado, posteriormente, mas ainda hoje vigente em França. 
(Julliot de la Morandière et al. Droit Commerciel et Droit Fiscal des Affaires, tomo II, 
Paris, Dalloz, 1965, 628 e seg.) apud (Derzi, 1995). Segundo Palma (2012) apud 
Cambanje (2014), em 1970 o imposto foi adoptado por todos os países membros da UE 
(União Europeia).

A partir de um começo pouco auspicioso na segunda metade do século XX, o imposto 
sobre o valor acrescentado é agora, pouco mais de cinco décadas depois, um 
componente-chave da base de receita em jurisdições em todo o mundo. Um imposto 
sobre o consumo final que é visto como o modelo preferido para a tributação do 
consumo. A sua taxa de aceitação em África não é semelhante à das outras jurisdições, 
mas a experiência africana prova ser única em alguns aspetos.

De acordo com Palma (2016), prevê-se que na UE seja pouco provável que, num 
futuro próximo, “se possa progredir significativamente no sentido da passagem ao 
regime de tributação no país de origem, pelo que, a curto prazo, a estratégia deverá 
centrar-se em quatro objetivos essenciais: simplificação e modernização das regras 
existentes, aplicação mais uniforme das disposições atuais e nova execução da 
cooperação administrativa” (Estratégia para melhorar o funcionamento do sistema do 
IVA no mercado interno, COM (2003) 348 final, 07.06.2003 apud Palma, 2016).

O IVA EM ÁFRICA

De acordo com o relatório anual The African Economic Outlook de 2016 (AEO), os 
países africanos exigem, ainda, uma forte acção política que promova um crescimento 
mais rápido e inclusivo. Segundo Charles de Vet, no seu prefácio da obra VAT in Africa 
(pwc, 2017), três em cada quatro africanos ainda vivem em más condições humanas, o 
que é pior comparativamente com o que acontece no resto do mundo, onde isso se 
verifica à escala de um indivíduo em cada cinco. Os países africanos devem aprofundar 
as reformas estruturais e regulamentares para alcançar objetivos de desenvolvimento 
definidos pelas instituições africanas e pela comunidade internacional.

Nos últimos anos as leis fiscais evoluíram, as autoridades fiscais tornaram-se mais 
sofisticadas e tem-se trabalhado no sentido de se vir a aplicar uma abordagem mais 
unificada relativamente à aplicação de impostos e de se criarem regulamentos nesse 
sentido, sobretudo no que respeita aos impostos transacionais e como eles são aplicados 
em todo o continente.
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O IVA já existe em muitos países e, dadas as suas qualidades, reconhecidas por 
alguns autores, é considerado como sinónimo de modernidade fiscal (Terra & Kajus 
apud Cambanje, 2014, 40). Contudo, e segundo Kloeden (2011) apud Cambanje, 2014, 
40), dos 19 países da África anglófona, 15 já o adoptaram com sucesso, mas a eficiência e 
gestão do imposto não teve o mesmo impacto, uma vez que em alguns deles não correu 
como era esperado.

Cottarelli, (2011, pág. 36) apud Cambanje (2014, 40), afirma que a eficácia do IVA 
nos países em desenvolvimento tem encontrado muitas dificuldades, cuja causa é a 
ineficaz preparação dos operadores, a existência de inúmeras taxas e isenções. Para 
Peacock (2008, 459) apud Cambanje (2014, 40), em África, qualquer que seja o modelo 
de IVA adoptado, deve ser adequado à realidade desse país para que possa ser eficiente.

O IVA NA SADC

O grande objetivo na SADC está diretamente relacionado com a implementação e 
concretização da Zona de Comércio Livre (ZCL), cuja pretensão é a liberalização das 
trocas comerciais entre os Estados Membros (EMs). Este processo teve início em 2008 e 
teve a adesão imediata de doze dos quinze EMs: África do Sul, Botswana, Lesoto, 
Namíbia. Malawi, Maurícias, Madagáscar, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia 
e Zimbabue (CGD, 2014).

De acordo com a AGT (2019, AGT, conferência proferida no Lobito em 05/02/2019), 
são três os países que até à data não implementaram o acordo à ZCL: Angola, Comores e 
RDC (Republica Democrática do Congo). Segundo a mesma fonte, espera-se que Angola 
e RDC se juntem à ZCL num futuro muito breve. De acordo com Almeida (2018), Angola 
foi um dos 44 países que assinou o Tratado que deu origem à ZCL africana, que poderá 
garantir a integração económica do continente (Almeida, 2018).

Segundo Beatriz Sambo, diretora do Centro de Estudos Tributários, numa 
conferência promovida pela empresa de consultoria Ernest Young Global (EY), e citada 
por Isabel Dinis, “Nos países que fazem parte da SADC, Angola é o único que ainda não 
implementa o IVA [...]” (Dinis, 2018). Ainda segundo a mesma fonte, o FMI tem vindo a 
sugerir a introdução deste imposto há já algum tempo, considerando que será uma 
importante fonte de arrecadação de receitas.

De acordo com a técnica da AGT, Djamila Sebastião, “se Angola não implementar o 
IVA e aderir à Zona de Comércio Livre da SADC e à zona de comércio continental 
correrá o risco de registar perdas de receitas tributárias” (Dinis, 2018). 
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ASPETOS METODOLÓGICOS

A abordagem para a investigação sobre o tema carateriza-se por ser qualitativa e de 
base documental, sem recurso a métodos e técnicas estatísticas, por ser um estudo 
interpretativo e comparativo. Quanto aos objetivos é explicativa, pois visa aprofundar o 
conhecimento da realidade. Como procedimento técnico, para a obtenção de dados e 
informações, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica com o intuito de averiguar e analisar 
as caraterísticas dos factos em torno de experiências anteriores de aplicação do IVA em 
diferentes realidades económicas. 

O universo da pesquisa é constituído por dois países – Angola e Moçambique. Para 
selecção desses países levou-se em consideração a sua proximidade e semelhanças 
relativamente aos antecedentes coloniais, assim como as questões problemáticas a que 
ambos estiveram expostos, nomeadamente uma guerra civil que destruiu muitas das 
suas infraestruturas e causou o êxodo de muitos quadros qualificados.

O levantamento de dados para esta pesquisa ocorreu através de consultas a livros, 
publicações especializadas, artigos, sites da internet e legislações a respeito do tema. 
Com base neste levantamento, foi elaborado um quadro-comparativo dos procedimentos 
relacionados ao IVA nos países objeto deste estudo. A técnica de análise de conteúdo 
aplicada neste estudo iniciou-se de forma qualitativa por meio da leitura e interpretação 
dos textos, e posteriormente compararam-se de forma resumida os dados encontrados 
na pesquisa.

ANÁLISE DE DADOS

O IVA EM MOÇAMBIQUE

Em Moçambique o IVA foi introduzido em 1998, através da lei nº 3/98 de 8 de 
janeiro, e, pouco depois, o Decreto nº 51/98, de 29 de setembro promulgou o primeiro 
código do IVA. Devido à aprovação da nova Constituição da República em 2004, que 
instituiu que todos os códigos fiscais fossem aprovados por lei, em 2007 foi aprovado o 
novo Código do IVA, através da lei nº 32/2007, de 31 de dezembro, que substituiu o 
Decreto 51/98 e, posteriormente, emendada pela lei 3/2012, de 23 de janeiro, 
juntamente com a aprovação dos seus regulamentos, através do Decreto 4/2012 de 24 de 
fevereiro (pwc, 2017, 83). 
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De acordo com Palma (2015), o IVA adoptado em Moçambique segue muito de perto 
aquele que é aplicado na UE, mas com algumas adaptações à realidade nacional, 
nomeadamente a existência de regimes especiais e específicos adaptados a pequenos 
contribuintes e um maior número de isenções abrangendo bens de consumo essenciais e 
bens destinados à agricultura e pescas.

Alguns dos motivos que levaram à adoção do IVA em Moçambique, baseiam-se 
essencialmente no facto de este modelo de tributação já estar a ser utilizado por um 
grande número de países, e de o mesmo permitir a integração internacional das 
economias, garantir receitas fiscais adequadas, acolher a desoneração fiscal total dos 
produtos nacionais destinados à exportação e porque apresenta três virtudes: 
produtividade, neutralidade e eficiência (Palma, 2015).

Segundo Lucília Marques (consultora da OCAM, Ordem dos Contabilistas e Auditores 
de Moçambique, em entrevista na rádio LAC-Luanda Antena Comercial, em Luanda, no 
programa "Contas na Hora", da responsabilidade da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e 
Peritos Contabilistas de Angola, no dia 20/03/2019), o IVA em Moçambique já se 
encontra efetivamente implementado em todo o território nacional desde 2013. 
Contudo, devido à grande influência da economia informal, têm-se debatido com 
algumas dificuldades e limitações.

O IVA vigente em Moçambique é similar ao IVA da UE, com adaptações à realidade 
moçambicana; é um imposto indireto, plurifásico, relativamente simples, modelo IVA 
tipo consumo, incide em todas as fases do circuito económico, tem limitação do universo 
de contribuintes do regime normal e criação de regimes especiais para pequenas e 
médias empresas, é um imposto economicamente neutro a nível interno e internacional, 
de elevado rendimento, administrativamente eficiente, utiliza o método do crédito de 
imposto, um imposto de taxa única (17%) e taxa nula para as exportações, tributação no 
destino, para as operações internacionais, adopta o método do reporte do imposto como 
regra geral e apresenta três níveis de enquadramento dos sujeitos passivos: regime geral, 
regime de pequenos contribuintes e regimes específicos (Palma, 2015).

O IVA EM ANGOLA

Richard Krever (Krever, 2008) afirma que atualmente muitos países têm adoptado 
aquilo a que ele denomina como IVA moderno, que, no fundo, é diferente do IVA 
tradicional, como é o caso do IVA europeu: por um lado o IVA tradicional tem várias 
taxas ao passo que o IVA moderno tem uma taxa única. Por outro lado, os sistemas 
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tradicionais têm várias isenções e os modernos têm muito menos. Ainda de acordo com o 
mesmo autor, essas diferenças são cruciais para os principais aspetos dos dois sistemas, 
onde se destacam os seus custos administrativos para as autoridades fiscais, os custos de 
cumprimento para os contribuintes, a eficiência económica, os custos de aumentar a 
receita para os governos e a taxa geral do imposto.

Os países que adoptaram o IVA recentemente escolheram o IVA moderno (Krever, 
2008) e, segundo a proposta apresentada para o Código do IVA (CIVA) em Angola, e 
aprovada a 6 de fevereiro de 2019, na Assembleia Nacional, Lei nº 7/19 de 24 de abril, é 
este modelo de IVA que estará em vigor em Angola, com uma técnica legislativa clara e 
simples. A Lei supracitada foi alterada através da Lei 17/19 de 13 de agosto, que visa a 
criação de condições para a integral implementação do imposto. 

Esta Lei (17/19) veio alterar a data de entrada em vigor do IVA, inicialmente prevista 
para 1 de julho de 2019, para 1 de outubro de 2019.

A reforma tributária em curso, o contexto socioeconómico que Angola vive e as 
experiências internacionais estudadas, aconselham a adoção de um imposto, sem 
efeitos de cascata, adequado às condições locais e ao mesmo tempo simples e 
suficientemente moderno para lidar com a economia globalizada, cobrado pelo 
método do crédito do imposto e que tenha uma única taxa e um número reduzido 
de isenções, baseado nas melhores práticas tributárias (Lei nº 7/19, 2019).

No mesmo Diploma, (Lei nº 7/19, 2019), a aprovação da Lei pela Assembleia 
Nacional, teve como base o facto de que a sua implementação em Angola permitirá o 
alargamento da base tributária, a atracção de investimentos e a eliminação da dupla 
tributação que se verificava no imposto de consumo. Ainda de salientar que com a 
implementação do IVA se espera um melhor enquadramento da economia informal, que 
predomina em Angola, assim como o combate à evasão e fraude fiscal.

Com a aprovação do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), foram 
revogados o Regulamento do Imposto de Consumo (Decreto Legislativo Presidencial nº 
3-A/14, de 21 de outubro) e o Imposto de Selo (previsto na verba nº 15 a que se refere o 
Decreto Legislativo Presidencial nº 3/14, de 21 de outubro e artigo 2º da Lei que aprova 
o CIVA - Lei nº 7/19, 2019). Segundo o artigo 7º da mesma Lei, ficam isentos do Imposto 
de Selo previsto na verba nº 23.3 da tabela a que se refere mesmo o Decreto Legislativo, 
os sujeitos passivos do IVA enquadrados no regime geral e na tributação simplificada 
durante o período transitório.

Neste âmbito, e de acordo com o mesmo Diploma, os sujeitos passivos do IVA, 
abrangidos pelos regimes geral ou transitório, ficam isentos do Imposto de Selo, previsto 
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na verba 23.3 da tabela a que se refere o Decreto Legislativo Presidencial nº 3/14, de 21 
de outubro. Ainda no que se refere ao Imposto de Selo, ficam isentas as operações de 
financiamento, locações financeiras, reporte, seguros e resseguros que sejam sujeitas e 
não isentas do IVA.

No que se refere ao Imposto de Consumo, os sujeitos passivos que se enquadrem no 
regime geral, e que até à data da entrada em vigor do CIVA (1 de outubro de 2019), 
tenham suportado o IC nas suas aquisições, não deverão incorporá-lo no preço de venda 
dos bens, mas deverão incorporar apenas o IVA. A fim de se evitar a distorção dos 
preços, o IC suportado será deduzido, na totalidade, à matéria coletável do Imposto 
sobre o Rendimento, no exercício económico em que efetuar a transmissão de bens. 
Contudo, esta recuperação somente é válida até ao exercício de 2022. 

Em 24 de abril de 2019 foi aprovada e publicada a Lei nº 8/19 de 24 de abril que 
aprovou o Código do Imposto Especial de Consumo (IEC) que tributa, de forma 
autónoma os bens de luxo e que se configuram nocivos para a saúde e meio ambiente 
que figuram no anexo I do mesmo código, assim como os produtos derivados do 
petróleo, constantes do anexo II. (Lei 8/19, 2019). A aplicação deste imposto não os 
isenta de estarem sujeitos ao IVA.

Em 24 de maio de 2019 foi aprovado e publicado em Diário da República (DR) o 
Decreto Presidencial 180/19 de 24 de maio que aprova o Regulamento do Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, que define as regras do reembolso e restituição do 
IVA assim como cria, no atual Plano Geral de Contabilidade e o Plano de Contas das 
Empresas de Seguros, o código de contas e nomenclaturas assim como define regras de 
movimentação para o registo das operações ativas e passivas do IVA, com vista a 
padronizar a utilização de contas contabilísticas, de modo a facilitar o acompanhamento 
e controlo deste imposto.

O IVA entrou em vigor em território angolano em 1 de outubro de 2019 com caráter 
obrigatório nessa data para: (i) Sujeitos passivos cadastrados na Repartição dos Grandes 
Contribuintes e (ii) As importações de bens. No entanto, os sujeitos passivos que estejam 
cadastrados em outras Repartições Fiscais poderão aderir ao regime geral desde que 
reúnam cumulativamente os requisitos previstos no art. 62º do CIVA (que trata dos 
requisitos à adesão do regime geral): (i) Possuir contabilidade organizada e cadastro no 
sistema do Registo Geral do Contribuinte; (ii) Não possuir dívida fiscal e aduaneira; (iii) 
Possuir os meios necessários para a emissão de faturas ou documentos equivalentes 
através de sistemas de processamento de dados, de acordo com o respetivo Regime 
Jurídico; e (iv) Ter os meios adequados para a submissão, por transmissão eletrónica de 
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dados, das declarações fiscais a que está sujeito, assim como os elementos da sua 
faturação e contabilidade. 

A partir de 1 de janeiro de 2021, o regime geral tem caráter obrigatório para todos os 
sujeitos passivos, sejam grandes ou pequenos contribuintes. No período de 1 de outubro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2020, coexistirão quatro regimes de tributação: o regime 
geral, o regime transitório, o regime da não sujeição e o regime de caixa.

São enquadrados no regime geral do IVA todos os contribuintes inscritos na 
Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes, as importações e os contribuintes que, não 
estando cadastrados naquela Repartição Fiscal, reúnam cumulativamente os requisitos 
previstos no artigo 62º do CIVA, já acima mencionado. Os contribuintes que não 
optarem pelo regime geral, estarão enquadrados no regime transitório, estando sujeitos 
a uma tributação simplificada nos exercícios de 2019 e 2020, desde que tenham atingido 
no exercício económico anterior, um volume de negócio o de importações, superior, em 
Kwanzas, equivalente a 250.000,00 USD (duzentos e cinquenta mil dólares americanos). 
Os contribuintes que não tenham atingido, nos 12 meses anteriores, um volume de 
negócios ou operações de importação igual ou inferior ao previsto para as Micro 
Empresas, conforme a alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 30/11, de 13 de setembro 
(250.000,00 USD), são enquadrados no regime da não sujeição, ou seja, não se 
consideram sujeitos passivos do IVA. 

O IVA no regime geral é (i) Plurifásico (pagamentos ao Estado em todas as fases do 
circuito económico, proporcional ao preço de venda a retalho, à taxa de 14%); (ii) Não 
cumulativo (permite a dedução total do IVA suportado); (iii) É exigível no momento da 
fatura ou pelos adiantamentos; (iv) É de periodicidade mensal; (v) É reembolsável e (vi) 
Obriga submissão da declaração periódica e anexos mensal. Por outro lado, o IVA no 
regime transitório é (i) Similar ao imposto de selo, com uma tributação simplificada à 
taxa de 3% sobre o valor dos recebimentos obtidos mensalmente (que não poderá ser 
transferida para o adquirente do bem ou serviço, constituindo assim um custo da 
empresa); (ii) É fundamentalmente cumulativo, com efeito em cascata pois apenas 
permite a dedução de 4% do IVA suportado, mediante submissão de anexo de 
fornecedores; (iii) Tem periodicidade mensal; (iv) Não é reembolsável; e (v) Obriga à 
apresentação da declaração simplificada trimestral e anexo mensal de fornecedores (Lei 
nº 7/19, 2019).
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Tabela 1: Simulação comparativa da utilização dos dois regimes: geral e transitório. Fonte: 
Elaboração própria, 2019

Interpretando a tabela, verifica-se que o imposto a entregar ao Estado, pela empresa 
seria diferente: 

Regime transitório: = a entregar ao Estado

Regime geral: a receber do Estado

O regime da não sujeição consiste na não liquidação do IVA nas transmissões de bens 
e prestações de serviços efetuados pelos sujeitos nele abrangidos, sendo que suportam o 
imposto nas importações, bem como na aquisição de bens e serviços, sem haver direito à 
dedução do imposto suportado. As faturas ou documentos equivalentes dos 
contribuintes enquadrados por este regime, devem conter a menção “IVA - Regime de 
Não Sujeição”. Pela submissão do mapa de fornecedores, os sujeitos enquadrados neste 
regime, podem deduzir, até ao limite de 10% do imposto suportado nas suas aquisições 
de bens e serviços que constem do mapa de fornecedores, à coleta do imposto sobre o 
rendimento. Em qualquer momento, os sujeitos passivos enquadrados neste regime, 
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podem passar ao regime geral desde que satisfaçam as condições expressas no artigo 62º 
do CIVA, anteriormente citado (Lei nº 7/19, 2019).

O Regime de Caixa (RIC - Regime de IVA de Caixa) adapta-se a sujeitos passivos cujo 
volume de negócios ou operações de importação seja igual ou inferior ao limite máximo 
definido para as Pequenas Empresas (Lei 30/11 de 13 de setembro) e que não realizem 
operações isentas, e ainda entidades cujo objeto social seja exclusivamente distribuição 
de água potável e energia elétrica. As instituições de crédito em que os sujeitos passivos 
que adiram a este regime tenham contas bancárias devem comunicar à AGT todas as 
movimentações efetuadas nas referidas contas, mediante a devida autorização, para 
efeitos de fiscalização e controlo. O IVA é exigível no momento do recebimento total ou 
parcial do preço mesmo no cenário de recebimentos antecipados (Lei nº 7/19, 2019). O 
apuramento do IVA pelo regime de caixa faz-se pelo método de crédito do imposto, com 
base na data da emissão dos recibos, conforme sintetizado na tabela 5:

Tabela 2: Apuramento do IVA pelo Regime de Caixa. Fonte: elaboração própria, 2019

ANÁLISE COMPARATIVA DO IVA EM MOÇAMBIQUE E EM ANGOLA

Durante a pesquisa, constatou-se que entre o IVA implementado em Moçambique e 
aquele que foi recentemente implementado em Angola, existem muitas semelhanças 
mas, também, algumas diferenças que se mostram bastante relevantes e importantes. 
Angola, para desenhar o IVA a adoptar, teve de recolher toda a informação possível nos 
países que já implementaram o imposto há alguns anos a fim de poder adaptá-lo à 
realidade do país, sendo Moçambique um dos países de referência.

No quadro abaixo, apresenta-se um resumo sobre aplicação do IVA em Angola e em 
Moçambique, realçando as principais diferenças existentes eles ambos. Nos restantes 
parâmetros contidos nos respetivos Códigos, são similares.
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Tabela 3: Principais Diferenças entre o IVA Moçambicano e o IVA Angolano. Fonte: elaboração 
própria, 2019

Assim, como resultado da comparação efetuada é possível observar que:

O IVA implementado em ambos os países são similares nos seguintes aspetos: 
incidência subjetiva; territorialidade, facto gerador e exigibilidade; valor tributável, 
liquidação, pagamento e dedução, assim como no que respeita às obrigações dos sujeitos 
passivos;

Apresentam algumas diferenças no que respeita a: incidência objetiva; regimes de 
tributação; taxas; número de isenções; existência de conta bancária específica, destinada 
aos reembolsos (somente Angola contempla); IVA cativo (figura apenas em Angola) e 
prazos de reembolso.

Por outro lado, existem outras questões em que há similaridade.

A autoridade tributária moçambicana (AT), segundo Lucília Marques, tem alguma 
falta de informação e de formação dos seus funcionários, o que origina que sejam dadas 
explicações diferentes sobre uma mesma matéria, por vezes contraditórias, dependendo 
da repartição de finanças. Situação similar se vive em Angola, em sede de outros 
impostos e, sendo o IVA um imposto novo, o risco de isto acontecer é muito maior 
(Marques, 2019).
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À semelhança do que se passa em Angola, o setor informal em Moçambique é muito 
elevado. De acordo com Lucília Marques (2019), em 2013, com a finalidade de captar o 
setor informal da economia, o Governo criou um novo imposto – o ISPC – Imposto 
Simplificado das Pessoas Coletivas, no intuito de minimizar o problema (Marques, 
2019). Em Angola, a situação da informalidade da economia é semelhante à de 
Moçambique. Contudo não se verificam, ainda, medidas para salvaguardar esta situação.

De acordo com a mesma fonte, mais de 60% do território moçambicano não tem 
água, luz ou internet. Em Angola verifica-se a mesma situação, o que poderá acarretar 
muitos constrangimentos aos contribuintes que tenham a sua empresa nessas regiões, 
no que tange ao cumprimento da obrigação de submissão eletrónica das obrigações 
declarativas em tempo útil e legal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado, o objetivo da pesquisa foi apresentar um estudo o código do 
IVA em Angola e Moçambique, e identificar as principais semelhanças e diferenças entre 
ambos, considerando as adaptações que foram efetuadas aquando da elaboração do 
CIVA angolano. O estudo abordou as principais caraterísticas na forma de tributação do 
IVA nos países pesquisados, bem como, suas alíquotas, facto gerador, incidência, entre 
outras. Por meio da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível constatar que a 
utilização de um Imposto sobre o Valor Agregado traz muitos benefícios para o Sistema 
Tributário, já que através dele é possível simplificar todo o sistema. 

Constata-se que com a implementação do IVA, se enfrentarão alguns grandes 
desafios: 

✴Disponibilidade técnica e tecnológica por parte dos diferentes atores no processo 
económico; 

✴Informalidade - legislação e implicações sociais, e

✴Necessidade de reforço nas relações entre os diversos intervenientes. 

Pensa-se que, apesar de todas as vantagens económicas que a implementação do IVA 
trará a Angola, inicialmente acarretará muitas desvantagens, sobretudo para aos 
consumidores finais.

Com a implementação do IVA, na fase inicial espera-se que, considerando as 
experiências observadas em outros países, como Moçambique, haja uma baixa de 
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receitas. O Estado quando legisla tem como fim cativar receita e se não houver cuidado, 
essa receita poderá não acontecer, podendo acarretar mais despesas em auditorias 
tributárias sobre os diferentes agentes económicos e fiscalizações. É, pois necessário 
adoptar uma estratégia preventiva tendo em atenção a realidade do país que neste 
momento ainda não está totalmente preparado, sobretudo nos aspetos tecnológicos.
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C A P Í T U L O  10

Novos caminhos para 
Angola, novos rumos 

para a pesquisa
Por Justin Pearce

Agradeço bastante a possibilidade de estar presente para partilhar algumas reflexões 
sobre o estudo de Angola. Aceitei o convite com bastante humildade, não sendo 
angolano, e tendo beneficiado ao longo dos anos do apoio generoso da parte de amigos e 
colegas angolanos que me receberam nas suas casas, e que aceitaram com muita 
paciência serem entrevistados. Antes de mais, quero reconhecer e agradecer tudo esse 
apoio.

O que pretendo oferecer nesta palestra é uma série de reflexões sobre os temas que 
tenho encontrado durante os últimos anos, e também uma leitura provisória do 
programa desta conferência. Se eu fosse fazer esta palestra no final da conferência em 
vez de no início, é muito provável que ela fosse diferente e mais rica.

A minha própria pesquisa fica entre as disciplinas da história e da ciência política, 
com algumas referências à antropologia e sociologia. Peço, pois, desculpa, se a minha 
palestra for inclinada para estas disciplinas, e espero que os nossos colegas vão 
preenchendo as áreas como estudos literários e culturais, assim como económicos. 

Penso que esta conferência representa um momento em que o estudo de Angola 
amadureceu até ao ponto onde conseguimos terminar de falar de Angola como algo 
excecional, e tratar de Angola como paradigma, com o potencial de iluminar futuras 
investigações noutros casos para além de Angola. Estou a pensar, por exemplo, nas obras  
de António Tomás, Gilson Lázaro, Sylvia Croese, Claudia Gastrow, que demostram como 
é que Luanda passou a ser um laboratório para o estudo do urbanismo, um paradigma da 
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cidade no mundo contemporâneo. Luanda é uma cidade que cresceu exponencialmente 
dentro dum conjunto de circunstâncias que marcam tendências globalmente conhecidas 
– neoliberalismo, globalização económica e as possibilidades e as armadilhas da 
economia petrolífera. Esta caraterização de Luanda como modelo de urbanismo, e de 
Angola como modelo económico no mundo contemporâneo, fica igualmente na base do 
resultado definitivo da economia política de Angola pós-guerra feita por Ricardo Soares 
de Oliveira. Ainda em Luanda, o livro recente do Jon Schubert abordou novos rumos no 
estudo de identidade política, e as relações entre Estado e sociedade num estudo 
antropológico de encontros entre cidadãos e o chamado ‘sistema’. Na Universidade 
Agostinho Neto, o Doutor Paulo Faria tem sido um pioneiro no estudo da esfera pública. 
No programa desta conferência é claro que questões de gênero já estão a ser abordadas, 
mais um passo muito positivo e talvez um reflexo dos esforços do movimento feminista, 
embora ainda novo mas corajoso, na sociedade civil angolana. 

Contudo, tendo reconhecido estas iniciativas maioritariamente enraizados em 
Luanda, pretendo abordar uma outra questão. Em qualquer iniciativa acadêmica, um 
problema fundamental trata da questão dos limites do objeto de estudo. Em janeiro 
passado ouvi a socióloga angolana Cezaltina Abreu a abordar a questão de periodização 
da história recente de Angola: as perspetivas diversas que se impõem se o nosso ponto 
inicial seja, por exemplo, 1975, 1977, 1992, ou 2002. Do modo semelhante, o pesquisador 
angolano Claudio Tomás também na sua pesquisa de doutoramento analisou o 
cruzamento de momentos históricos como passos no processo de construção do poder 
enquadrado no Estado-nação de Angola.

E assim como o enquadramento temporal é essencial, também o é o enquadramento 
espacial. Estamos aqui reunidos numa conferência de angolanística. Pois a questão que 
se impõe é, o que é a angolanística, e de aí, o que é Angola? Esta questão não é piada, na 
medida em que a contestação da própria identidade da nação tem sido sempre uma fonte 
de tensão no processo da construção da nação e da cidadania. Olhando o programa, vi 
que própria questão de identidade nacional há de ser abordada nesta conferência por 
Paulo Inglês, entre outros. 

Todavia, apesar de esforços no sentido de analisar questões de identidade nacional, 
as desigualdades entre as regiões de Angola têm uma longa historia. Como acadêmicos 
cabe-nos ainda a responsabilidade de reconhecer Angola na sua totalidade. Se voltamos 
às obras clássicas do John Marcum e do Franz Wilhelm Heimer, lá se reconhece a 
existência de três correntes de nacionalismo enraizados, como sabemos, em Luanda, no 
Norte e no Planalto Central. Contudo, a história continuou a privilegiar Luanda e os seus 
arredores como região-chave de Angola, e nesta palestra estou a defender a necessidade 
de uma perspetiva mais abrangente.
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A maior parte da minha própria pesquisa tem sido localizada no Planalto Central. 
Deste modo, tenho seguido nos passos de historiadores como Conceição Neto e Linda 
Heywood. São Neto tratou da história do Huambo como centro urbano, contestando 
deste modo uma perspetiva de Angola centrada em Luanda, Linda Heywood, e mais 
recentemente Didier Péclard e Vasco Martins, investigaram questões da construção da 
consciência política e nacional no Centro do país. Acho que já se pode falar de uma 
concentração regional de pesquisa sobre o Planalto Central, embora seja ainda uma 
concentração secundária. 

Mas, claro, há ainda erros de uma perspetiva que olhe Angola como se fosse 
simplesmente um eixo entre Luanda e o Planalto Central. Há um risco que os 
antagonismos da guerra ainda delimitem a nossa perspetiva como pesquisadores sobre 
Angola, de igual modo como delimitam a própria vida política de Angola, onde o MPLA e 
a UNITA continuam a ser os partidos principais. 

Alguns anos atrás, fiquei muito emocionado quando ouvi a acadêmica angolana 
Maria Cristina Pinto a falar sobre a sua pesquisa doutoral que tratava das origens sociais 
da União  das Populações de Angola. Na história que temos de Angola no vigésimo 
século, o norte de Angola quase desapareceu como fonte de iniciativa política – um facto 
que se pode associar à derrota do FNLA em 1975. Também posso referir à pesquisa 
recente do historiador norte-americano Aharon di Grassi que considera a história de 
lutas políticas na província de Malange, abrindo novas perspetivas, por exemplo sobre a 
rebelião de Kassange. Malange, claramente, é um cruzamento importante para Angola, 
que de um certo modo sempre permanecia na sombra de Luanda, e cuja história merece 
mais investigação. 

E igualmente, naquela outra esquina de Angola quase esquecida, mas de máxima 
importância económica e cultural – estou a falar, claramente, das Lundas. Penso que o 
esquecimento das Lundas nos anais históricos é uma consequência lamentável da 
priorização da organização política nas nossas narrativas históricas – os três fios de 
nacionalismo associados com os três movimentos de libertação – as Lundas não deram 
luz a um próprio movimento anticolonial, pois ficam nas sombras. As Lundas, tal como 
outras regiões, sofreram pelo facto de a pesquisa na área de economia política em Angola 
preocupar-se com petróleo, e com o impacto da economia petrolífera na criação do 
Estado e da sociedade. Estou muito ansioso por ver a publicação da pesquisa doutoral de 
Mathias de Alencastro que trata das relações entre economia e Estado nas Lundas ao 
longo do vigésimo século.

Eu poderia continuar assim neste apelo para preencher os espaços vazios do nosso 
conceito de Angola – ou ainda de alargar as fronteiras do espaço sociocultural como Jess 
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Auerbach tem feito num estudo de ligações angolano-brasileiras. Ainda não falei do Sul 
de Angola – e quando digo o sul, quero dizer Cunene, Namibe e Cuando Cubango. É 
pena que a palavra ‘sul’, mais uma vez por razões históricas claras, tenha passado a 
significar o Planalto Central, o que esconde a própria existência do verdadeira Sul. 

Em conclusão, queria sublinhar duas áreas onde saudei mudança e prevejo a 
possibilidade de novos desenvolvimentos produtivos. Por um lado, pôr fim ao 
excecionalismo de Angola, integrando assim Angola em conversas acadêmicas globais. 
Necessitamos de defender e salvaguardar a liberdade acadêmica em Angola, de forma a 
que pesquisadores angolanos baseados em instituições angolanas, possam participar no 
diálogo e intercâmbio internacional como parceiros iguais. Por outro lado, o que 
importante é felicitar que já começámos esta tarefa de alargar o nosso conceito de 
Angola, mas também reconhecer que isto é apenas o início de um longo caminho. A 
história será sempre um processo de diálogo, e a busca de um resultado definitivo 
sempre será em vão. É preciso, pelo menos, reconhecer que qualquer tentativa de falar 
de ‘Angola’ será de um certo modo paroquial, e reconhecer simultaneamente a 
possibilidade de uma pluralidade de perspetivas.

justin.pearce@gmail.com

University of Cambridge
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C A P Í T U L O  11

L’Angola, 4ème 
producteur mondial 

de diamants
Por David Renous

Honorable et distinguée audience, mesdames et messieurs,

Mon exposé aujourd’hui nous éclairera sur la position privilégiée et le rôle central et 
géostratégique des diamants en Angola. Partant d’un clin d’œil sur l’Histoire, les diamants 
vont nous faire voyager dans le temps. La géopolitique, les caractéristiques qui leurs sont 
propres, les stratégies mises en place pour leur contrôle, feront apparaître une image 
complexe, néanmoins claire, reflet d’une réalité et d’un constat engagé.

Des colonies à la guerre civile

Depuis la présence coloniale portugaise sur le territoire angolais au XVème siècle, les 
diamants jouaient un rôle économique stratégique pour la puissance coloniale. Ils 
intervenaient directement dans l’effort d’expansion des colonies et faisaient partie 
intégrante du commerce triangulaire qui régulait son économie. En 1498, le voyage de 
Vasco de Gama allant de Lisbonne aux Indes allait ouvrir une toute nouvelle route 
commerçante reliant Lisbonne et Anvers. La ville d’Anvers était alors déjà un centre de 
l’industrie de taille du diamant, elle disposait de nouvelles facilités commerciales et de 
communications, faisant de la ville un endroit idéal pour le commerce du diamant. La 
destinée des trois pays allait se jouer et être liée autour d’un même dénominateur 
commun : les diamants. La guerre d’Indépendance et les 27 ans de guerre civile, ont fait 
des diamants la raison et la matière stratégique du financement et de l’alimentation des 
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conflits. Après la fin de la guerre froide, le rideau de fer tombe, mais pas les conflits qui 
leurs étaient liés. « Proxy War », guerre par procuration dans le jargon militaire, l’Angola 
servait de terrain facile sur lequel s’affronteraient deux Géants «  Maîtres de 
l’hégémonie  » qui cherchaient à garder le prestige du contrôle des richesses, face au 
grand défi mondial : la Globalisation ! Vu les réserves colossales en diamant estimées sur 
le terrain angolais, deux miniers allaient se livrer bataille, les deux plus grands 
producteurs mondiaux de diamants: De Beers (l’Anglo-American) et Alrosa (le Russe).

Après la signature du Protocole de LUSAKA le 20 Novembre 1994, l’espoir de mettre 
fin à la guerre civile entre le MPLA (Russe) et l’UNITA (américain) paraissait vain. Le 
mouvement rebelle contrôlait déjà les régions diamantifères hautement stratégiques de 
Lunda Norte et Lunda Sul. Très bien structurée politiquement et diplomatiquement, 
l’UNITA garantissait la commercialisation de sa production via la MIRNA (le Ministère 
des Ressources Naturelles). Entre les mines artisanales à ciel ouvert et la production 
industrielle (le groupe belge Forrest opérait à Lucapa-Lunda Sul), ce sont pas moins de 
2/3 de la production nationale qui était sous le contrôle du mouvement dirigé par Jonas 
Savimbi, soutenu par Washington et appuyé par la CIA.

Travailleurs forcés sous la contrainte, les creuseurs « Garimpeiros », étaient tous des 
illégaux originaires principalement du pays voisin et frontalier, le Zaïre / RDCongo). Les 
conditions d’extraction des diamants brut se résumaient à : esclavage – exactions – 
tortures, précarité, insalubrité, désolation, misère totale et absolue. Les incontrôlables et 
indomptables petites pierres allaient donner naissance à un trafic important entre les 
deux pays voisins frontaliers.

« L’effet aspirateur », les prix imposés à l’achat fortement sous-évalués provoquent 
un effet de transfert de l’autre côté des frontières. Les comptoirs de diamants basés du 
côté congolais se fournissent en quantité impressionnantes de pierres brutes de qualité 
supérieures à des prix défiant toute concurrence. Les pierres brutes finissaient leur 
voyage à Anvers en Belgique. Sans aucune retombée socio-économique positive en 
Angola sur les régions et leur populations locales, tous les profits générés de 
l’exploitation des diamants partaient sur les comptes à l’étranger de l’UNITA, après avoir 
transité via les opérateurs économiques alliés qui se chargeaient d’écouler les gemmes 
sur Anvers, le plus grand marché boursier mondial en Belgique. Lesdits profits servaient 
ainsi à fournir toute la logistique nécessaire a l’alimentation du conflit. «Diamonds for 
cash $» les armes atterrissaient dans les Lundas, livrées à bord des « coke » Antonov 24, 
26, 32, des « curl » Antonov 26 russes, et des « Cline » Antonov 32 Ukrainiens (nom de 
code de l’OTAN), en provenance des voisins Kinshasa - Zaïre (Congo-K), Pointe Noire 
(Congo-B). À Huambo, on appelait cela l’effort de guerre, de quelle guerre s’agissait-il ? 
La guerre du diamant faisait rage. 
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Une opération supervisée et sécurisée sur le terrain en parfaite coordination avec 
l’appui des services secrets du président-dictateur zaïrois en fin de parcours, le maréchal 
auto-proclamé Mobutu Sese Seko. Ces derniers garantissant et sécurisant la présence sur 
le terrain des acheteurs de diamants à la solde des bureaux anversois partenaires de 
l’opération « pillage & Co ». Parenthèse: Le Conseil de sécurité des Nations unies ne 
constitua pas de réelle force de maintien de la paix dans la région, allant jusqu’à retarder 
son plein déploiement qu’à la fin de l’année 1996.

Présence des financiers du terrorisme et blanchiment sur le marché 
international 

1997: entre l’abandon du leader de l’UNITA, Jonas Savimbi par les Etats Unis et sa 
mort en 2002, une période nébuleuse et trouble de plus prend le relais, propice aux 
opportunistes et aventuriers de grands chemin, le chaos généré ouvre une brèche rêvée 
dont vont profiter les opérateurs financiers du groupe terroriste Hezbollah. 

Nous sommes loin avant l’idée de se pencher sur la problématique de ces pratiques 
criminelles. Ce n’est qu’en 2000 qu’est née l’initiative des Nations Unies de rassembler 
autour d’une même table les nations productrices pour plancher sur la définition de 
Diamants de conflits «  Blood Diamond  », dans la ville symbolique de Kimberley, le 
certificat Kimberley CK (du KPCS), ne sera lui effectif qu’en 2003.

Le temps pour Dubaï de finir de construire ses tours, et faire du petit Emirat arabe le 
hub, la plaque tournante incontournable de l’officialisation de tous les manipulations et 
détournements – Dubaï le mirage devient la nouvelle oasis du monde de la finance grise, 
noire et rouge, du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme globalisés.

En utilisant le système financier international pour transférer de l’argent en vrac et 
blanchir de l’argent, et en mélangeant activité légitime et opérations criminelles, le 
Hezbollah collecte des millions de dollars sur le plan international pour financer ses 
activités. Les diamants servent de véhicule idéal, se ménageant une place centrale pour 
les activités africaines du mouvement chiite soutenu par l’Iran qui profite de sa diaspora 
en Afrique pour recruter des jeunes opportunistes, à la recherche du facile et vite gagné, 
manne rêvée. 

Leurs sociétés aux raisons sociales variées, s’organisent et se gèrent à l’identique des 
plus complexes structures multinationales. Elles travaillent exactement sur les mêmes 
schémas opérationnels ce qui rend leurs activités criminelles très difficiles à détecter et à 
cibler. Déterminer la frontière entre le légal et illégal, trouver la faille entre opération 
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licite et illicite et renvoyer les acteurs devant la justice relève d’un vrai casse-tête chinois 
pour les autorités des pays concernés et affectés.

Exemple : ce n’est seulement que le 08 aout 2019 que l’homme d’affaires et financier 
du Hezbollah Kassem Tajideen, a été condamné aux Etats-Unis à 5 ans de prison et $50 
millions de dollars d’amende pour son soutien financier au groupe terroriste Hezbollah 
après avoir été extradé du Maroc en 2017. Le Trésor américain avait désigné Kassim, Ali 
et Hassan Tajeddine comme “terroristes mondiaux” pour leur collecte de fonds pour le 
Hezbollah en 2009. Kassem Tajideen a été expulsé d'Angola en 2011, mais a continué ses 
activités en toute quiétude à partir de la RDC (Congo Futur) et de la Gambie (Les actifs 
de leurs sociétés - Arosfran, Golfrate et Afribelg – (pour rappeler son activité au départ 
de la Belgique) considérées comme ayant des liens avec le terrorisme international ont 
été saisis par le juge de la Cour suprême d'Angola) [sic: Tajideen et ses co-conspirateurs 
ont sciemment conclu des transactions en dehors des États-Unis, impliquant des 
transmissions allant jusqu'à 1 milliard de dollars par le biais du système financier des 
États-Unis à partir d'endroits situés en dehors des États-Unis…]. Complexité du dossier : 
il reste toujours ouvert, les autorités américaines souhaitent voir clarifier cette affaire 
car, selon elles, il existe des preuves d'activités de financement du terrorisme en cours, 
car les sociétés héritières d'Arosfran (ALLCOMERCE, FOOD ANGOLA, etc.) sont 
passées à la direction du Sidney Manita Ferreira (représentant son père, le juge Rui 
Ferreira) et Moahmed Tajideen (représentant son père Kassem Tajedeen). L'allégation 
de “poursuite des activités de soutien à la Hezbollah” serait fondée sur le fait que la 
famille Ferreira rapatriait les dividendes des bénéfices commerciaux communs à 
«Hamed», un frère de Kassem Tajideen basé en Belgique. Le programme d'envoi 
d'argent à Hamed provient de «Ango-Alimentos», une entreprise alimentaire qui négocie 
des produits alimentaires au nord de la frontière de Luvo, dans la province du Zaïre, en 
RDCongo. Ici encore la géographie frontalière entre l’Angola et la RDC joue fortement 
son rôle stratégique, ainsi que la triangulation avec la Belgique, une évidence même.

Le montage « légal » (same, same, but different)

Fin 1999, alors que la guerre civile faisait encore rage en Angola (l'accord de cessez-
le-feu de Lusaka est signé le 10 juillet), les dirigeants de Omega Diamonds, société Belge 
installée à Anvers s’associent à la fille du président. Ils créent en Angola un Monopole 
pour l’achat et l’export du diamant angolais. La société ASCORP nait au sein de la société 
d’Etat SODIAM / ENDIAMA  ; Ils mettent en place un système complexe, opaque faits, 
de sociétés offshores, de sociétés écrans, d’hommes de paille, et de lieutenants 
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exécutants. A DUBAI est créée TULIP DIAMONDS - le Mécanisme se fonde sur le 
«Commerce Triangulaire» ASCORP (Luanda) – TULIP (Dubai) – OMEGA (Anvers).

Ce Monopole permet au groupe formé d’acheter les diamants à des prix planchers, les 
sociétés minières et les négociants du secteur artisanal obligés et contraints de se plier au 
dictat de la liste de prix établie à partir d’Anvers par Omega, forcés de vendre jusqu'à 
40% du prix réel. Sans compter les grosses pierres, « Specials » bradées, jusqu'à a 200% 
en dessous de leur valeur marchande. Sur le terrain, la même situation que du temps du 
Chaos, les pierres arrivent dans le village de Tshikapa dans le Kasaï Occidental et la 
capitale Kinshasa, où sont positionnés deux faux concurrents  : les bureaux de Omega 
Diamond, et les acheteurs du Hezbollah. Les diamants sont exportés officiellement et 
légalement de Kinshasa vers Dubaï pour finir leur course à Anvers, au QG de Omega 
Diamond pour les uns et les bureaux du Hezbollah pour les autres.

Les diamants achetés par ASCORP étaient, corruption aidante, fortement sous-
évalués  ; la comptabilité simulait une vente fictive et établissait une fausses facture, en 
contrepartie le CK – Certificat Kimberley – était délivré avec mention : Origine : Angola 
Qualité: Original. 

Le colis était alors présenté aux douanes pour l’export et exporté chez TULIP à Dubaï 
– HUB – plaque tournante ; TULIP s’adonnait à une technique simple, dénommée dans 
le jargon international : Back to Back… Sans même ouvrir les enveloppes et analyser le 
contenu des colis, l’employé de TULIP simulait lui aussi une vente fictive à OMEGA 
DIAMONDS, il émettait a son tour une fausse facture, en contrepartie de laquelle un 
faux certificat Kimberley était émis par Dubaï (et puis plus tardivement Genève & Ramat 
Gan) avec mention : Origine : Dubai (U.A.E.) – Qualité : Mélange. Ni Dubaï ni Genève ni 
Ramat-Gan ne sont des pays producteurs. La cargaison s’envolait alors avec la Brinks 
destination JNB INTL AIRPORT en Afrique du Sud pour un transit furtif… les pierres 
atterrissaient enfin en Belgique, surévalués, sur les plateaux de tri d’Omega Diamond à 
Anvers. L’État angolais spolié à la source, des revenus dérisoires pour l’Etat belge, la 
totalité du butin accumulé se retrouvait à Dubaï. Les Dollars alors disponibles en cash, 
alimentaient le Kick-Back qui lubrifiait les rouages du mécanisme de corruption à 
Luanda. 

Calcul fait sur 10 ans d’actif d’ Ascorp (2003*-2013), plus de 8 milliards $ ont été 
siphonés à l’Etat angolais par l’organisation criminelle internationale. Avant pas de 
record du KPCS figures, Offshore Leaks – Swissleaks – HSBC – Panama Papers – Malta 
Papers – Paradise Papers, le « Money laundering and terrorist financing through trade 
in diamonds  » (FATF) GAFI, les dossiers ouverts pour «  corruption  » auprès du 
« STAR » Stolen Assets Recovery Initiative de la World Bank, et les « Résumés annuels 
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de Production du KP » : Angola & Dubai et le rapport de l’organisation C4ADS (Center 
for advance defense study) Dubaï serait devenu un paradis du le blanchiment d'argent. 
Aucune différence – ML (money laundering) equal FT (finance terror). 

Les généraux de l’armée et les proches du pouvoir kleptocrate profitent eux aussi de 
l’abandon de gouvernance du pouvoir. Il se servent en opérant des concessions alluviales 
acquises on ne sait comment. Un vrai pillage organisé qui a fini par affecter directement 
la sécurité économique de l'Etat, et qui a porté atteinte à l’image et la crédibilité de 
l'Angola en quête d’attirer de nouveaux investisseurs internationaux. La corruption 
tue !!! Un constat désastreux plus de 30 ans de gâchis total ! Ce n’est pas une catastrophe 
humanitaire que subit l’Angola, mais un véritable drame humain. Dans les régions riches 
des Lundas, très peu de retombées positives pour les populations. Les conditions de 
travail se rapprochent plus de celles de l’esclavage moderne, le prix Humain se paye au 
prix fort, il est de couleur rouge ! Des hommes et enfants meurent ensevelis dans 
l’indifférence totale, dans des puits à ciel ouvert creusés à la pioche et qui s’effondrent. 
Est-ainsi ce que l’on définit le secteur artisanal ?

Les limites du CK 

La légèreté de la définition de « Diamant de Conflit », les droits et conditions pour 
l’octroi de l’émission du certificat Kimberley CK par les pays souverains et membres du 
Club KPCS ont fait de ce certificat le document idéal pour légitimer les opérations liées à 
la grande criminalité financière et terroriste et ce dès sa mise en application. Fini la 
possibilité de retracer l’origine et la provenance réelle des diamants bruts. le CK a permis 
de voir naître et légitimer de nouvelles routes peu claires qu’empruntent les cailloux 
noirs et rouges. il est un leurre de transparence pour le consommateur en droit d’être 
informé sur l’origine du produit qu’il achète, faille que Dubaï a exploité à son plus grand 
profit. En sept ans à peine, partie de dunes sablonneuses, Dubaï était devenue un 
Jaggernaut qui pesait 35 milliards de dollars de chiffre d’affaire par an. Grâce a ses lois 
laxistes écrites sur mesure, une fiscalité à zéro, son secret des affaires total et son opacité 
comptable généralisée, Dubaï se positionne en acteur géopolitique central, à cheval sur le 
vieux monde des diamants, Anvers, et le nouveau monde, de Bombai à Shanghai. 
L’ambiguïté du CK est telle qu’il est confronté aujourd’hui a un véritable défi existentiel : 
sa crédibilité.
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Le Block-Chain

Une nouvelle technologie pourrait répondre aux lacunes et faiblesses du CK, la 
technologie Block-Chain, son application garantirait de traçabilité des diamants bruts. 
Déjà implantée au sein des « sight-holders », les clients privilégiés de la De Beers et de 
Alrosa. Les deux ennemis d’hier se sont unis aujourd’hui autour du thème des 2T’ 
«  Traçabilité & Transparence  » pour préserver leur hégémonie  ? Généralisée à 
l’ensemble du secteur producteur et marchand brut, la block-chain pourrait également 
participer positivement aux demandes des consommateurs sensibles sur les conditions 
d’extractions des minéraux.

Privatisation et libéralisation 

Décembre 2017, c’est la fin du monopole sur la vente des diamants de la société 
d'Etat SODIAM associée à Victoria Holding, cette société offshore basée à Dubaï, dirigée 
par la fille de l’ex-président vendait les diamants produits par les miniers a ses 
«  acheteurs préférentiels  » à un prix convenu, fixé en dessous de celui du marché 
international (de -33% à -27% de différence  ; sources  : ALROSA, qui détient 41% de la 
mine de diamants de CATOCA et opère le site, a cédé ses pierres plus de 130 $ le carat, 
quand la Sodiam les lui achetait 90 $.). Aujourd’hui les miniers peuvent vendre jusqu'à 
60% de leur production comme ils le souhaitent. Ce système leur permet d’accroître leur 
marges. La hausse des prix obtenus grâce à la libération paraît être attribuée au nombre 
accru d'acheteurs lors des ventes aux enchères, mais en fait il n’est le reflet que d’une 
triste réalité qui a duré presque 20 ans, la sous-évaluation systématique des prix à l’achat 
des diamants angolais avant leur export.

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement angolais avec l’opération 
Transparence, la privatisation de son secteur minier et la libéralisation du secteur 
marchand [ENDIAMA-SODIAM] nouvellement ouvert, la hausse de l’actionnariat 
étranger (le capital Endiama serait partiellement dispersé sur le marché boursier), les 
opérations bancaires facilitées, propulsent l’Angola vers un avenir prometteur et voit 
naitre à l’horizon de nouveaux défis et chalenges.

L’australien Rio Tinto a confirmé avoir engagé des discussions avec Luanda sur les 
diamants, et le russe Alrosa a signé déjà un MOU avec les autorités de Luanda, mais des 
réformes doivent encore être adoptées pour convaincre les groupes étrangers d'investir 
en Angola.
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Chalenge numéro 1 : - obtenir le droit pour une société privée de détenir la majorité 
des intérêts dans un projet.

Chalenge numéro 2 : - obtenir des garanties sur le rapatriement en Angola des fonds 
en monnaie étrangère.

Du fait du manque de devises détenues par les banques angolaises, les sociétés 
transférant des fonds de l'extérieur du pays vers des comptes à Luanda en vue d'investir 
dans leurs projets voient souvent leurs dollars, euros, etc., changés en kwanzas, monnaie 
extrêmement volatile et inutilisable hors du pays. Les coopératives (production 
artisanale) sont fortement réduites et passent de 750 à 241. 

Le gouvernement de Luanda subit de nombreuses pressions de la part des ONG 
internationales engagées pour une meilleure visibilité prenant toutes la défense des 
droits de l’Homme. Plusieurs options pourraient contribuer à diminuer les risques en 
rendant plus efficace le contrôle et la gestion de ce secteur. 

1. la décentralisation (déjà engagée). Développement d’un réel secteur de production : 
relancer une économie régionale ; en établissant des tailleries – usines à bijoux.

2. Respect d’un cahier des charges stricte [outils professionnels, travailleurs légaux, 
conditions de travail-sécurité, salaires] condition d’octroi de la concession et de la 
licence d’exploitation.

3. Instauration d’un marché interne sous licences. 

4. Création d’une bourse du diamant, passage obligatoire pour les non-miniers avant 
l’export.

Un « Diamond Stock Exchange » - pourquoi pas le Angola World Diamond Bourse 
AWDB- clin d’œil à la vieille Anvers. Q  sans R: Le secteurs artisanal serait-il victime 
d’une stratégie définie et bien pensée, est-ce celle du « tout au minier » ?

Production annuelle mondiale de diamant

En 2018, la production mondiale équivaut à 147 millions de carats et la valeur des 
ventes de brut atteint 15,7 milliards de dollars. L’année 2018 présente une certaine 
baisse de la production de brut par rapport à 2017 : de 2,5 % en volume et de 1 % en 
valeur. Cela laisse penser que l’industrie de l’extraction de diamants dans le monde 
aurait atteint un pic. Les calculs simples, basés sur la part pondérée des cinq principales 
sociétés d’extraction de diamants, qui représentent environ les trois quarts de la 
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production effective de diamants dans le monde en carats et les quatre cinquièmes de la 
valeur des ventes de brut en dollars, montrent les résultats prévus.

Vu que marché mondial du brut est durable et que la demande de brut est élevée, il 
est peu probable qu’il se produise un grand changement dans les pays d’extraction et les 
centres de négoce dans le monde en 2019. La Russie et la société ALROSA maintiendront 
donc leur place prédominante dans la production de diamants.

L’Angola a produit en 2017 quelques 9 millions de carats de brut (7 milliards venant 
de Catoca) pour une valeur approchant les 1 milliards deux cent millions $USD. En 
Juillet 2017, L’Angola dispose de réserves de brut évaluées à un milliard de carats, 
d’après des recherches géologiques menées ces cinq dernières années par ALROSA. 
D’après Victor Ustinov, chargé des études scientifiques et de l’exploration géologique 
chez ALROSA, 950 millions de carats ont été découverts et on estime que ces réserves 
pourraient passer à 1,5 milliard de carats si les recherches se poursuivent. Pour l’étude 
réalisée par des géologues russes et angolais, le pays a été divisé en quatre zones, avec 
différents niveaux de réserves, a précisé l’agence Prensa Latina.

Evolution du prix du diamant (source : Bain&Company): la croissance de l'industrie 
du diamant se réparti principalement entre trois pays, les Etats-Unis, la Chine et l’Inde. 
En comparant entre les diamants et les autres matières premières, le prix du diamant se 
montre plus stable que celui de l'argent, du platine et d'autres matières premières, 
notamment l’or. En cause, la spéculation sur l’or, opérée par de nombreux investisseurs, 
qui provoque des fluctuations de prix imprévisibles.

Les diamants ne sont toutefois pas totalement exempts de fluctuations de prix. Au 
seuil de la crise économique, le prix du diamant a chuté, en raison d’une baisse de la 
consommation. Le cours du diamant s’est rapidement redressé lorsque l'économie est 
repartie. Par le passé, le marché du diamant s’est toujours rapidement rétabli. Lors de 
grandes crises macroéconomiques, les prix commencent à repartir à la hausse dans une 
période comprise entre 18 et 24 mois.

Les mines de diamants bénéficient d’une très forte position et placent leurs produits 
sur le marché, ce qui favorise les vendeurs (tender-auctions). Pour autant, les 
consommateurs sont de plus en plus conscients des prix, ce qui incite les détaillants à 
peser sur les fabricants tailleurs de diamants. A cet égard, c'est un marché maîtrisé par 
les acheteurs.

[… Prévision d’une croissance annuelle de l’ordre de 3 à 4 % de la demande de 
diamants bruts pour les 15 prochaines années. le vieillissement et l’épuisement des 
mines existantes, va cannibaliser 1 à 2 % annuellement du ravitaillement entre 2015 et 
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2030, causant une brèche entre l’offre et la demande qui s’intensifiera à partir de 2019. 
Malgré une contraction prévue et due à la faible croissance économique ainsi qu’au 
ralentissement de l’essor des classes moyennes et supérieures, le marché chinois devrait 
conduire à une croissance annuelle de 4 à 5,5 % jusqu'en 2030].

Avenir brillant et défis multifacetés 

L’Angola a de grandes ambitions  et possède toutes les capacités de doubler sa 
production en 5 ans. Son l’objectif serait de passer de 9 millions de carats à dix huit 
millions de carats annuel, en valeur égale d’aujourd’hui, l’export des diamants pourrait 
atteindre au moins les 2,5 milliards de dollars et ainsi propulser le pays au rang de 
troisième producteur mondial de diamant (et pourquoi pas premier producteur africain 
en dépassant le Botswana  ?) … quel chalenge (estimation sur base des prix valeurs 
actuels, il y a tjs des fluctuations liées aux demandes du marché qui peut-être volatile, 
mais dans l’ensemble les diamants augmentent et baissent de valeurs comme tout autre 
matière première et ont plutôt tendance a évoluer positivement à long terme.

Le Laboratoire Frankenstein – une nouvelle stratégie de contrôle ? 

Le 16 février 1953 à Stockholm en Suède, nait le projet QUINTUS de l'entreprise 
d'électricité ASEA. La technique, conçue par Baltzar von Platen et le jeune ingénieur 
Anders Kämpe, sera gardée secrète. Un an plus tard, en 1954, Tracy Hall de General 
Electric, répète l'opération et publie ses résultats dans le magazine Nature. Le premier 
diamant synthétique a été créé.

À la fin de 1950, De Beers, les Russes et les Chinois lancèrent la fabrication de 
diamants synthétiques pour l'industrie. Cela eut pour conséquence de faire chuter la 
valeur des diamants naturels destinés à l'industrie (plutôt positif). Dans les années 80, 
des chercheurs russes de Novossibirsk, en Sibérie, ont mis au point un appareil de la 
taille d’un lave-vaisselle, capable de transformer le carbone en diamant.

La première véritable utilisation des diamants de synthèse en joaillerie débute vers le 
milieu des années 90’. En janvier 2006, deux entreprises se partageaient principalement 
le secteur, Gemesis (basée à Sarasota en Floride) et Apollo Diamonds (basée à Boston 
dans le Massachusetts). Ils sont aujourd’hui 32 pour la joaillerie et 8 de plus spécialisés 
dans l’industriel. De Beers aussi s’y est mise, avec Element Six et son Brand Name 
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LightBox, ce qui lui permet en même temps de développer plusieurs techniques pour 
détecter ces nouveaux diamants: .

Ils sont trois les méthodes de création: HPHT, CVD, Ethanol . Faire la différence 
entre un diamant synthétique et naturel est souvent difficile et peut demander un 
matériel spécifique très sophistiqué, couteux et encore très peu performant (le temps de 
vérifier un colis de 10,000 carats de -7, ce sont des centaines d’autres qui passent à côte, 
un peu comme les scanners anti- drogue dans les ports).

Dernièrement les marchés boursiers internationaux du diamant tremblent, un intrus 
se serait glissé à l’intérieur d’un secteur sous forte pression, le Lab-Grown Diamond, 
Diamant de synthèse. De dureté et constitution cristalline identique aux diamants 
naturels, ils sont souvent très purs, mais restent encore aujourd’hui de petite taille (mais 
des pierres taillées de 3 ct et 4 ct sont déjà présentées sur les blocs de tri), seraient-ils 
pour les diamants naturels si menaçants que cela ? Pour l'instant, le diamant synthétique 
ne représente que 3 % de la production mondiale mais la production grimpe en flèche. 
D’à peine 350,000 ct en 2014, elle est 4,2 millions de carats en 2016, (rappel la 
production mondiale est de 147 millions de carats pour le naturel - 9 millions de carats 
pour l’Angola 9) et elle devrait croître encore très vite.

Éthique et impact écologique 

Créé par l’ingéniosité créatrice de l’homme, résultat de recherches scientifiques le 
Lab-Grown est le pur produit d’une manipulation laborantine, un exemple même 
d’avancée technologique. Aux applications multiples (aérospatial-médical-industriel-
joaillerie) il a été introduit dans les marchés du taillé par l’Homme, tout naturel. Pour les 
diamants naturels, l’impact environnemental de la production minière est aujourd’hui 
fortement critiqué  : pour chaque carat de diamant extrait, il faut déplacer 3,10 tonnes 
de terre et consommer 2.500 litres d'eau. Pour les diamants synthétiques, les machines 
incubateurs et les réacteurs de croissance, consomment beaucoup d’électricité, quel 
impact cette nouvelle industrie en plein essors aura-t-elle sur l’environnement de notre 
planète ? Quelques stars de Hollywood ont pris activement parti. Seront-ils vraiment ces 
ambassadeurs engagés pour un réel changement sociétal ?
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Interrogations et perspectives

Les marchés boursiers spéculent et jouent au Yoyo, Nous sommes dans un nouveau 
monde, il est passé de globaliser a éclater Le Lab-Grown aura réussi son pari, celui- 
d’avoir eu l’audace de réajuster au niveau du réel, la valeur des pierres taillées de petit 
calibre; il régule aujourd’hui le marché international des mêlées brut à tel point que les 
tailleries de Surat se sont mises à l’arrêt, un grand défis pour l’industrie indienne qui 
subit de plein fouet ce nouveau venu, mais elle aussi ne s’y est-elle pas mise ? (Mittal-
Hiraco-Fiona-Radhey Krishna).

Sous forte pression, le secteur diamantaire affronte les plus grands scandales liés a la 
grande criminalité financière de son histoire. Les chaines de fabrication et 
d’approvisionnement subissent l’effet domino et, touché de plein fouet, le secteur 
bancaire réagit par manque de confiance et gèle ses financements jusqu'à dissoudre leur 
département diamant, quel avenir ? L’économie évolue, de nouveau pays émergent, de 
nouveaux consommateurs naissent et de nouveaux besoins de consommation sont 
proposés. Les diamants de synthèse, ne représentent pas de Danger Existentiel pour les 
diamants naturels.

Secteur géostratégique clé, que représenteront les diamants naturels pour l’Angola 
qui mute de son héritage marxiste face à cette nouvelle réalité  ? Garderont ils encore 
cette place centrale stratégique privilégiée pour l’économie du pays qui évolue vers le 
néolibéralisme ? Relanceront ils la croissance, créeront ils enfin de véritables richesses 
vectrices de retombées socio-économiques et de développement durable pour un Angola 
qui regarde fièrement vers l’avenir  ? Exploiter et gérer intelligemment les ressources, 
trouver de nouvelles routes, sonder de nouveaux marchés, inventer de nouveaux 
débouchés… Demain reste inconnu …

Une seule une évidence : Diamonds are forever!

Pour en savoir plus

https://books.google.be/books?
id=tdfm51LGrn0C&pg=PA234&lpg=PA234&dq=histoire+de+la+bourse+du+diamant+li
sbonne#v=onepage&q=histoire%20de%20la%20bourse%20du%20diamant%20lisbonn
e&f=false

http://archive2.grip.org/bdg/g1824.html
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participer-Victoria-Holding-Limited-Joalheiro-Grisogono,2be11141-26dc-4966-
b529-7528c88ca719.html

https://www.africaintelligence.fr/amf/exploration-et-production/2019/02/19/quel-
bilan-pour-l-aggiornamento-diamantifere-de-jo%C3%A3o-lourenco,108345364-eve

https://www.africaintelligence.fr/amf/pepites/2018/07/10/la-vente-des-diamants-
definitivement-liberalisee,108316302-bre

https://www.africaintelligence.fr/AMF/demain/2017/12/26/diamantino-azevedo-
doit-concretiser-l-ere-post-isabel-dos-santos-dans-les-diamants,108287309-bre

https://fr.africanews.com/2018/06/14/gestion-des-mines-quand-l-angola-brade-
ses-diamants//

https://www.club-k.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=36760:angola-vai-privatizar-empresa-de-
diamantes-e-coloca-la-em-bolsa&catid=5&lang=pt&Itemid=1070

https://www.africaintelligence.fr/amf/exploration-et-production/2019/02/19/quel-
bilan-pour-l-aggiornamento-diamantifere-de-jo%C3%A3o-lourenco,108345364-eve

http://eng.alrosa.ru/alrosa-and-endiama-signed-a-memorandum-of-understanding/

https://www.club-k.net/~clubknet/index.php?
option=com_content&view=article&id=36919:governo-licenciou-apenas-241-das-750-
cooperativas-que-pretendem-explorar-diamantes&catid=5&lang=pt&Itemid=1070 

https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/09/2004-Oct-Le-riche-et-
le-pauvre-diamant-de-developpement-et-diamants-de-la-pauvrete.pdf

http://worldpolicy.org/kimberleys-illicit-process/

https://cointelegraph.com/news/worlds-largest-diamond-producer-alrosa-joins-de-
beers-blockchain-pilot

https://www.rough-polished.com/en/analytics/113772.html?print=Y

http://www.rubel-menasche.com/fr/industrie/brut/estimation-de-la-production-
mondiale-de-diamants-en-2018/

https://kimberleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/
2018/2018Charts.pdf
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O general Mapache e 
o hacker Maxim 

Djalma
Por Pedro Garcia Rosado

Há cerca de oito anos, um general angolano conhecido pelo nome de Manuel 
Mapache veio a Portugal para fazer investimentos. Entregou milhões de euros a 
dirigentes autárquicos de um concelho situado cem quilómetros a norte de Lisboa para 
lhe aprovarem um investimento turístico de grande escala na costa do Atlântico. Na 
capital portuguesa comprou empresas diversas e um pequeno grupo jornalístico.

O general Manuel Mapache era uma figura importante na hierarquia político-militar 
angolana desde 1974. Emergiu como chefe de uma ala mais jovem dos guerrilheiros do 
MPLA em 1974, soube acompanhar de perto e ganhar a confiança de quem detinha o 
poder, desde o almirante português Rosa Coutinho em 1975, aproximando-se (mas 
muito brevemente) de Nito Alves em 1977, até ao presidente José Eduardo dos Santos. 
Foi, entretanto, consolidando a sua posição nas Forças Armadas, chegou a ser 
embaixador de Angola em Cuba (onde recebeu treino militar em 1975) e, quando se 
tornou clara a inevitabilidade da mudança de poder, afastou-se. 

Hoje, tanto quanto se sabe, é um investidor em várias atividades comerciais, legais e 
ilegais, viajando com frequência entre Angola, Portugal, os Estados Unidos e a Suíça.

Maxim Djalma não o terá conhecido pessoalmente. Nascido com o nome de Máximo 
em Luanda, Maxim era um estudante universitário militante do MPLA em 1976. No 
âmbito do intercâmbio entre a antiga União Soviética e os países que dispunham de 
governos “amigos”, Máximo Djalma foi estudar para Moscovo. Especializou-se, com 
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elevadas classificações em matemática, engenharia e eletrónica e depois em ciências da 
computação e informática.

Já com o nome de Maxim, fez escala em Lisboa no regresso a Luanda e aqui ficou. Os 
pais haviam morrido na guerra civil e o ambiente de violência em Angola não o atraía. 
Fazer a Revolução já não era o seu ideal. Apaixonou-se, desapaixonou-se e estabeleceu 
um contacto fácil com imigrantes russos que se estabeleceram em Portugal, acabando 
por vender os seus serviços e conhecimentos a empresas legais e a dirigentes de grupos 
criminosos altamente especializados. 

Não conheci pessoalmente o general Mapache e Maxim Djalma. Mas talvez os 
pudesse ter conhecido.

O meu tio materno, de nome José Gregório, esteve em Angola durante muitos anos, 
onde foi proprietário de um restaurante chamado “Pólo Norte”, em Luanda. Era um 
comerciante como tantos outros, a vida correu-lhe bem e nunca lhe ouvi observações ou 
comentários que hoje pudessem levar o labéu de “racistas”.

Vinha, com a mulher e a filha, numerosas vezes a Portugal e passava o Natal em casa 
do pai, meu avô. Foi aí, em dezembro de 1973, que me fez o convite para ir passar o Natal 
de 1974 a Luanda com eles. Suponho que deve ter pensado que eu poderia ficado a 
trabalhar com ele. Poderia ter sido interessante. 

Não foi o que aconteceu, claro. Tudo mudou, em Portugal e em Angola, com o 25 de 
Abril e, como muitos outros portugueses, o meu tio veio para Portugal com a família. 
Aplicou cá o que sabia fazer e tentou sobreviver. E eu deixei de ter como futuro a ida para 
uma guerra com a qual não podia concordar e também o risco de fugir à incorporação 
militar. E, claro, a hipótese de ir a Luanda, a Angola ou ir para Angola. 

Mas não foi por isso que não conheci o general Mapache e Maxim Djalma. Eles nunca 
existiram (que eu saiba…) a não ser na ficção. Na minha ficção, nos meus thrillers.

Cronologicamente, foi Maxim Djalma o primeiro a entrar em cena. 

Em Ulianov e o Diabo (Temas e Debates/Círculo de Leitores, 2006) que tem como 
personagem principal um ex-militar do KGB e das forças especiais russas, conhecido por 
Ulianov, Maxim ajudou o herói na cruzada de vingança do assassínio da irmã à beira do 
Tejo. Maxim regressou anos mais tarde, noutro livro, Vermelho da Cor do Sangue (Asa/
Leya, 2011), no seu papel de especialista em tecnologia, a trabalhar para outro grupo 
criminoso e fascinado pela antiga União Soviética e, mais uma vez, a colaborar com 
Ulianov.
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O general Mapache entrou em cena em Morte com Vista para o Mar (20|20/
TopSeller, 2013). O seu investimento turístico fracassou e um dos principais culpados foi 
o advogado que o representou e que, tendo sido principescamente pago, acabou por ser 
executado pelo conselheiro e chefe de segurança do general, um antigo militar cubano 
chamado Diego. (Se esta parte, onde intervém o general Mapache, é ficção, o resto não é: 
no concelho de Caldas da Rainha, onde resido, um grupo de investidores estrangeiros 
quis realmente montar um gigantesco complexo turístico num investimento milionário. 
Os políticos locais apoiaram tudo e de uma maneira pouco clara. O projeto, no entanto, 
fracassou).

Neste livro, explico também a origem do nome “Mapache” que o general ostenta 
como apelido. É a palavra sul-americana para o pequeno mamífero chamado guaxinim e 
o general ganhou-o em Cuba, onde se destacou na formação militar que as autoridades 
cubanas ministraram a um grupo de militares angolanos.

O apelido “Mapache” fui, no entanto, retirá-lo a outra obra de ficção. É o apelido de 
um general mexicano, malfeitor e arrogante, que entra no admirável filme A Quadrilha 
Selvagem, de Sam Peckinpah (1969). O Mapache do filme é castigado, e bem castigado, 
mas o Mapache de Morte com Vista para o Mar não é. Não voltamos a saber dele, mas 
talvez um dia pudesse regressar ao palco da ficção. O seu adjunto Diego, que ficou por 
Portugal, acabou por morrer num confronto violento noutro livro meu, Morte na Arena 
(20|20/TopSeller, 2014).

Passados quase inteiramente em Portugal, os meus romances evoluíram como 
thrillers na tradição anglo-americana. Foi nesse panorama cultural que o género melhor 
se definiu e estruturou. É um género que mantém linhas clássicas e uma delas é a de ter 
personagens de forte presença. Para heróis extraordinários são necessários inimigos 
extraordinários. No cinema, na televisão ou na literatura.

O general Mapache entrou em Morte com Vista para Mar nessa perspetiva. Era 
necessário um “mau da fita” extraordinário. O protagonista, um polícia reformado, acaba 
apenas por ajustar contas com os seus homens-de-mão nacionais e o general desaparece. 
Quis mantê-lo vivo no meu universo ficcional por isso mesmo: poderia desempenhar um 
papel importante noutras circunstâncias. Seria um adversário formidável. 

O desaparecimento de muitas fronteiras trouxe ao thriller ocidental criminosos 
poderosos da antiga Europa socialista, do Islão, da China. Mas de África, continente 
pobre e de praças-fortes de luxo aparentemente mais recatadas, poucos terão vindo. E 
eu, que sempre quis ser original no respeito pelos cânones do melhor género de todos os 
géneros literários, fui buscar… um angolano. Até por outro motivo, muito sugestivo: o 
investimento angolano em órgãos de comunicação social portugueses. 
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Pelo menos, o grupo a que pertencem o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e o 
grupo a que pertenceram o Sol e o i tiveram investidores angolanos. Entraram, saíram. A 
imagem que deixaram não foi a de salvadores da melancólica imprensa nacional. Foram 
expostos quase como malfeitores, o que nunca aconteceu com os seus pares brancos e 
nacionais.

Estas intervenções financeiras são naturais e não vêm delas mal ao mundo. Aliás, 
neste domínio da comunicação social, o mal está na ausência de transparência, a 
começar pelos seus accionistas e investidores. A entrada de capital angolano em Portugal 
é tão natural como a entrada de capitais de outras nacionalidades. A compra de ativos 
portugueses, de empresas de vários setores, por parte de cidadãos angolanos é tão 
normal como o facto de haver cidadãos de outros países a fazerem o mesmo. Mas note-se 
como, num caso de homicídio recente em Portugal, uma mulher acusada de ter 
assassinado a tiro o marido disse que os assassinos tinham sido “uns angolanos”.

Estas intervenções vêm sempre rodeadas de um certo mistério, de um enigma de 
intenções, origens duvidosas. Das notícias, com aspas ou sem elas, aos sound bytes, há 
uma imagem sombria que envolve os angolanos dos negócios. Ainda há pouco dias a ex-
deputada europeia Ana Gomes, do PS, acusava a angolana Isabel dos Santos de andar a 
lavar dinheiro através de um banco em que esta é accionista. Esperam-se as provas desta 
acusação, claro. Sem elas, será um simples caso judicial de difamação.

As personalidades angolanas que assim se destacam não beneficiam de boa imprensa. 
O que temos visto, de processos judiciais a investimentos-relâmpago na imprensa, 
passando pelo “caso BES”, traz-nos uma galeria de personagens que a imprensa destaca 
negativamente. É certo que este mundo da comunicação social onde quase tudo se reflete 
é críptico e misterioso: ataca-se alguém da concorrência, com motivos ou não, só porque 
é da concorrência. 

A inexistência de uma ficção policial portuguesa (que os editores portugueses, na sua 
maioria, tendem a menosprezar por preconceito) não favorece, naturalmente, a presença 
assídua destes cidadãos angolanos, ou de outras origens, na ficção mais sombria. Mas, 
numa lógica cultural contemporânea, devia existir uma literatura do género no nosso 
país e essa presença até seria saudavelmente natural.

Há uma questão de imagem, que rodeia as pessoas que são cidadãs angolanas em 
Angola que não é boa. Não tem a ver com racismo ou xenofobia, mas mais com o mundo 
sombrio onde capitais de origens duvidosas convivem com o mundo do crime, violento 
ou de “colarinho branco”.
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Haverá decerto motivos para isso e os especialistas da comunicação saberão explicar 
a situação A ficção e os autores de ficção podem anotar a particularidade, aproveitar 
(sobretudo os que têm uma perspetiva de atualidade) o que ela traz à luz do dia e usar a 
sua imaginação.

Mas a realidade dessa imagem já, tem a ver, como sempre, com outros mundos. A 
literatura poderá, um dia, refleti-la, bem como aos esforços feitos por outros, por muitos 
outros, para corrigirem o que está mal e reduzir à ficção todos os impérios do crime.

http://pedrogarciarosado.blogspot.com

pedro.garcia.rosado@gmail.com
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Da negritude à 
realidade do negro 

nos poemas de 
Agostinho Neto e 

Geraldo Bessa Victor
Por Salvador B. D. Tito

Resumo

A negritude foi um ideal bastante importante nas literaturas africanas escritas em 
português. Estas literaturas nasceram do contato entre duas culturas, a africana e a 
portuguesa. Enquanto desenvolvidas, elas assumiram diversos papéis, os quais serviram para 
contestar os males horrendos causados, principalmente, pelo colonialismo, e para apresentar 
a realidade do negro. Deste modo, o escopo desta comunicação é explicar a trajetória da 
negritude, circunscrevendo o seu percurso na literatura angolana, e, além disso, descrever a 
real situação do negro a partir dos poemas “Velho negro” de Agostinho Neto, “O menino negro 
não entrou na roda” e “A lua, não!” de Geraldo Bessa Victor. Portanto, a realização da análise 
dos poemas permitirá verificar como os dois autores, que se revestiram do espírito da 
negritude, exprimem a realidade do homem negro.

Palavras-chave: Negro; Negritude; Realidade; Agostinho Neto; Geraldo Bessa Victor.
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Abstract

Blackness was a very important ideal in African literature written in Portuguese. These 
literatures were born from the contact between two cultures, the African and the Portuguese. 
While developed, they assumed various roles, of which they served to contest the horrendous 
evils caused mainly by colonialism and to present the reality of the black. Thus, the scope of 
this communication is to explain the trajectory of blackness, circumscribing it’s path in the 
Angolan literature, and, furthermore, to describe the real situation of the black from the poems 
“Velho negro” by Agostinho Neto, “O menino negro não entrou na roda” and “A lua, não!” by 
Geraldo Bessa Victor. Therefore, the analysis of the poems will allow us to verify how the two 
authors, who put on the spirit of blackness, express the reality of the black man.

Keywords: Negro; Blackness; Reality; Agostinho Neto; Geraldo Bessa Victor.

O propósito deste artigo é, em primeiro lugar, elucidar o percurso que a negritude 
teve. Desde a sua chegada ao espaço francófono às zonas limítrofes da África Lusófona, 
lugar onde se desenvolveram as literaturas africanas escritas em língua portuguesa; e, em 
segundo lugar, apresentar a realidade do negro nos poemas de dois autores angolanos. 
Por uma questão de economia foram delimitados três poemas “O menino negro não 
entrou na roda” e “A lua, não!”, da autoria de Geraldo Bessa Victor, e “Velho negro”, de 
Agostinho Neto, para que se pudesse descrever a real situação do negro.Todavia, com 
este corpus procurar-se-á demonstrar melhor as sucessivas realidades poéticas a que nos 
referimos; antes preferiu-se reter a obra, enquanto vínculo entre o poeta e uma situação 
específica, da qual ele, como ator, sabe transmitir a validade do testemunho de um 
determinado tempo.

Este, sem dúvida, não é um trabalho pioneiro que aborda a questão da negritude 
africana de língua portuguesa. Pelo que se verifica, atualmente, são conhecidos vários 
autores que trataram detalhadamente deste assunto. Conhecem-se nomes, por exemplo, 
como os de MARGARIDO (1980), TRIGO (1986), FERREIRA (1977, Vol. I e II, 1997), 
LARANJEIRA (1995) e et alii. Não é sem motivação que voltamos a remexer neste tema. 
Há que referir que, apesar dos estudos realizados, ainda há muito terreno a desbravar 
para que se amplie o conhecimento sobre a poesia de diversos autores africanos, 
particularmente os de língua portuguesa, que se centraram no homem negro como tema 
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fundamental para a criação poética; realidade evidente em Agostinho Neto e Geraldo 
Bessa Victor.

Os dois poetas angolanos, doravante Neto e Bessa Victor, formam um importante 
pilar para a conhecida literatura angolana. O primeiro, que fez parte dos poetas da 
revista Mensagem, “é natural do Bengo, Kaxikane, nascido em 1922 e pereceu em 1979 
na antiga União Soviética (Rússia)”, (CRISTÓVÃO et. alii., 2005: 30-31). Cf. também 
Gomes e Cavacas (1997) Dicionário de autores de literaturas africanas de língua 
portuguesa, Lisboa: Editorial Caminho, 23-24. Neto representa uma grande figura em 
Angola, por um lado por ter um lugar reservado no panteão da poesia nacional e 
internacional (LARANJEIRA, 1995) e, por outro lado, por ser o primeiro presidente 
angolano. A nível de África, é um dos poucos poetas-presidentes. Das obras publicadas, 
destacam-se Sagrada Esperança, obra traduzida em diversas línguas, que pode ser lida 
como um fresco ou uma saga exortativa do povo angolano à conquista da sua identidade 
e independência. Os poemas da Sagrada Esperança foram escritos aproximadamente 
entre o ano de 1945 e o de 1960 (LARANJEIRA, 1995: 92), e também Renúncia 
impossível e Amanhecer; sem esquecer as publicações dispersas que Neto fez ao longo 
dos anos. Do outro lado, Bessa Victor, nasceu em Luanda em 1917 e faleceu em Portugal 
em 1990. Como escritor foi poeta e ensaísta, desempenhou ainda a atividade de jornalista. 
“Fez os estudos liceais em Luanda, seguidamente rumou à Lisboa onde fez a 
licenciatura em Direito, que lhe permitiu desempenhar a carreira de 
advocacia” (FERREIRA, 1997: 53). Ambos os poetas construíram poemas com um 
protótipo negritudinista, quer dizer, o negro é o ponto de partida para a criação literária 
de alguns poemas; nos quais fica evidente a situação do negro. Desta maneira, Neto e 
Bessa Victor centram-se intensivamente num negro universal, identificando a sua 
realidade quer a nível social, quer a nível psíquico.

A negritude desencadeia sempre “um tropel de paixões e provoca, em todo o caso, 
estranhos mal-entendidos” (SOW, 1977: 14); isto deve-se ao seu caráter ideológico. 
Entretanto, é indubitável que ela, a negritude, desempenhou um papel fundamental para 
o desenvolvimento da poesia negra na África Lusófona, particularmente em Angola, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe. Entenda-se, aqui, “África Lusófona”, como uma 
expressão suavizadora que tende a ostentar cada vez mais, mesmo que de maneira 
latente, o poderio da língua e da cultura portuguesas nos territórios africanos. Para um 
maior esclarecimento sobre a presença dos Portugueses no território africano lusófono 
vide Armelle Enders, 1994. E, por assim ser, deve assumir-se a responsabilidade de que a 
negritude é resultado do peso da colonização, ato que tratou de inferiorizar, ou mesmo 
desumanizar, o indivíduo negro. Por isso, o mesmo tinha de passar por um processo de 
civilização (MARGARIDO, 1980: 11).

146



Embora possa ser “vista e analisada em muitas perspetivas, no âmbito político, 
cultural, filosófico e literário” (MATUMONA, 2011: 51), as ideias que aqui se resumem 
sobre a negritude são, especificamente, de pendor literário, sobretudo na poesia. 
Paralelamente a uma prática amiúde da narrativa, a poesia serviu ampla e marcadamente 
como um postulado social para o crescimento da negritude.

De onde começa a ser postulado o ideal da negritude? Em que período ela chega ao 
espaço das literaturas africanas escritas em português, particularmente à literatura 
angolana? E o que se pretendia cabalmente com a ideologia da negritude? Mesmo sem o 
compromisso de responder a estas perguntas, achou-se conveniente fazê-las, pois 
refletindo em torno delas conseguem-se motivos para que se faça uma reflexão sobre a 
figura do negro nas literaturas africanas escritas em português.

O vocábulo negritude é um substantivo que apresenta um sentido bastante vasto, 
muito além do que se pensa. Ela resulta da composição das palavras negro + itude, com 
efeito “itude corresponde ao latim itudo” (SANTOS, 1975: 7). 

Muito antes da sublimação da negritude já se observava um interesse em se conhecer 
as sociedades negras. Missionários, pesquisadores europeus e norte-americanos, 
antropólogos, arqueólogos, etnólogos, historiadores, paleontólogos, sociólogos e até 
linguistas demonstravam interesse em entender e estudar na sua pureza e autenticidade 
a realidade dos negros africanos, e não só. Embora, como se constata, existam ainda 
muitas proposições que dissipam dúvidas sobre a historicidade da civilização negro-
africana.

O contacto entre África e Europa, que se intensificou no século XV, colocou em risco 
a cultura dos povos negros. A cultura e a língua dos indígenas não foram respeitadas 
pelos colonizadores. Estes tencionavam claramente dizimar toda a manifestação cultural 
do homem negro. Assim sendo, assiste-se a uma autêntica degradação dos costumes dos 
negros, fossem estes africanos ou não. Revoltado, o negro sente a necessidade de 
rebuscar os seus ideais culturais, a sua identidade, que já estava quase perdida, fruto da 
assimilação. Entretanto, procurava-se exaltar o prestígio da personalidade negra. Foi 
com esta aspiração, que se corporizou o ideal da negritude; realidade que está associada à 
saudade. Porque se sentia a falta da razão e da autenticidade negra. E assim sendo, 
projetou-se a recuperação da individualidade consciente do homem negro.

Quanto ao seu surgimento, “a negritude teve a sua génese fora do continente 
africano. Nasceu na América e surge entre os negros deste continente” (NEVES, 2002: 
263), destacando-se duas personalidades: Jean Price-Mars (Haiti) e René Maran 

(Martinica). René Maran é apontado como o percursor mais direto da negritude, cf. 
(SANTOS, 1968: 112). Inicialmente, o ideal da negritude foi adotado por membros de 
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profissões liberais, estudantes, eclesiásticos, intelectuais e políticos. No começo obteve 
uma audiência muito restrita.

De origem francesa (vide AA, VV. (2001), Dicionário da língua portuguesa 
Contemporânea – Academia das Ciências de Lisboa. Vol. II, Editorial Verbo. Lisboa, 
2586), s.v. “negritude”, o vocábulo negritude funcionou como uma verdadeira ideologia e, 
pelo que se constata, disso não se libertou. Nunca chegou a ser considerado como um 
movimento, pois “o contexto histórico do aparecimento da negritude não a possibilitou 
que se desse a conhecer como um movimento organizado por um grupo perfeitamente 
identificado, e em pleno uso livre da palavra e da ação” (LARANJEIRA, 2000: 8). 
Apesar desta particularidade, depois da negritude se ter desenvolvido em França, ela 
propagou-se em quase toda a África. 

No território francófono, em França,

[…] a negritude ganha expressão em 1935 com a edição do jornal L’Étudiant 
Noir organizado por Léopold Sédar Senghor e Léon Damas. Mas o termo foi 
adotado pela primeira vez em 1939 por Aimé Césaire, no seu longo poema «Cahier 
d’um retour au pays natal», publicado na revista Volontés (MARGARIDO, 2015: 5).

Este poema aparece também na obra de Césaire publicada em 1947, cujo prefácio foi 
feito pelo surrealista francês André Breton.

A negritude referia-se então à criação de um movimento cultural e literário exclusivo 
dos negros. Desde o começo, pretendia-se a construção de uma literatura dos, e para os 
negros. E para que assim fosse, juntam-se a Césaire outros intelectuais africanos que 
ajudaram a fortificar o ideal da negritude.

A publicação do jornal L’ Étudiant Noir foi um marco importante para a eclosão da 
tese negritudinista. Mas, esta não foi a única publicação com este fim. Outras 
publicações periódicas foram surgindo, ajudando, deste modo, a impulsionar os ideais 
do movimento da negritude. Nesta ordem, são publicados:

✴Légitime Défense, publicada em 1932, inspirada nos preceitos marxistas, foi 
fundada por Étienne Léro e contou com a colaboração de René Ménil e Jules 
Monnerot;

✴Présence Africaine, publicada em Paris em 1947 por Alionne Diop, o angolano 
Mário Pinto de Andrade chegou a ser o secretário nos anos 50;

✴Tropiques, esta revista nasce sob o impulso de Césaire em abril de 1941. A 
presente revista, cronologicamente, é a primeira das iniciativas que possibilitou 
que a negritude tivesse uma envergadura internacional;
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✴Anthologie de la Nouvelle Poésie Négre et Malgache de Langue Francaise, obra 
bastante crucial para a ascensão do ideal da negritude, publicada em 1948, 
organizada pelo senegalês Léopold Sédar Senghor. O prefácio desta obra “Orphée 
Noire” foi escrito pelo filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre. Neste prefácio, 
Sartre, em síntese, explica os objetivos da negritude, realça a sua relação com o 
pensamento e a estética europeia ou, mais precisamente, com a modernidade 
europeia.

Estavam alicerçados os propósitos do ideal da negritude. Em todo o caso, foi Jean-
Paul Sartre quem primeiro e melhor teorizou a negritude no prefácio “Orphée Noire”. Só 
em seguida é que Senghor e outros africanistas prosseguiram na definição, exposição e 
defesa da negritude. Em abril de 1971 organizou-se em Dakar, principal cidade do 
Senegal, o Colóquio da Negritude. Este “começou no dia 12 de abril com a comunicação 
de abertura de Léopold Senghor intitulada «Problemática da Negritude»” (SANTOS, 
1975: 38-39).

Leopold Senghor, apud (SANTOS, 1975: 12) definiu a negritude como “o conjunto dos 
valores da civilização do mundo negro”. Assim entendido, pretendia-se com a 
negritude, inicialmente, elevar a cultura negra, exaltar o indivíduo negro, pois a 
mentalidade colonial encarava-o como inferior, tratava-o como um objeto, como um 
farrapo humano (MBEMBE, 2014). Pretendia-se, enfim, combater a coisificação do 
negro. Diante de humilhações e injustiças nasce uma consciência, a negritude, que, por 
meio da literatura, manifestada maioritariamente em poesia, lutou contra a dominação e 
a superioridade do homem branco. Entretanto, ficava claro que o negro é única e 
exclusivamente o centro da ideologia da negritude. E, por outro lado, evidencia-se deste 
modo uma separação entre o homem branco e o homem negro. Neste âmbito, as 
primeiras teses lançadas para a incursão no plano da ingenuidade científica do negro e a 
sua singularidade encontram-se em Césaire no poema publicado em 1939:

Aqueles que não inventaram nem a pólvora nem a bússola 
aquele que nunca souberam domar o vapor nem a eletricidade 
aqueles que nunca exploraram nem os mares nem o céu 
mas aqueles sem os quais a terra não seria a terra
Aimé Césaire (1939) Cahier d’un Retour au pays natal, Paris: Présence 

Africaine, 71.

Pelo que se supõe, não ficou, até então, plenamente elucidado o que é a negritude no 
seu plano geral. Atenta-se que a falha vem desde a sua origem, e os teóricos franceses ao 
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aceitarem o vocábulo como uma forma sintética de designar o humanismo negro 
acabavam por deixar tudo no vago, no indeterminado. No entanto, percebe-se que o 
ideal da negritude se baseava apenas na elevação do homem negro e a sua cultura. Além 
disso, um outro propósito que a negritude fazia crescer era a construção de uma 
literatura focada, exclusivamente, no homem negro. Mas, apesar disto, a negritude teve 
um importante prolongamento em África. Esta ideologia foi desenvolvida desde a África 
francófona, anglófona, chegando por fim à África lusófona, palco onde germinaram as 
literaturas africanas escritas em português. Comparando-se com as outras literaturas 
africanas, a francófona e a anglófona, observa-se que as literaturas africanas escritas em 
português são as mais recentes, isto é, ainda não têm muitos anos. Este facto nos leva a 
ver que ainda há muito o que se investigar nestas literaturas.

Não se pode trazer à luz estas literaturas, escritas em português, sem mencionar 
aquilo que foi o processo de Expansão Portuguesa, pois estas literaturas são frutos do 
processo colonial português. O processo de Expansionismo, como se sabe, começa com a 
tomada de Ceuta em 1415, até estender-se às partes Norte, Austral, Oriental e Central do 
território africano, sem escamotear os outros pontos onde os Portugueses chegaram – 
Madeira, Açores, América, Ásia e Oceânia (ARNOLD, 1983). Para perceber de maneira 
mais abrangente aquilo que foram os antecedentes e as conquistas expansionistas dos 
Portugueses, vide (Bethencourt et alii, 1998). Com o processo de colonização, verificou-
se a propagação da língua do colonizador, a língua portuguesa, em várias partes do 
território africano, tornando possível que surgisse uma imprensa e uma literatura nesta 
língua.

Quando é que a negritude surge no âmbito das literaturas africanas escritas em 
língua portuguesa? Não se consegue apontar uma data precisa. Mas, em todo o caso, 
deve reconhecer-se, pelo menos que, 1) a negritude chegou às literaturas africanas de 
língua portuguesa com atraso, comparando-se com as literaturas africanas francófonas e 
anglófonas, e 2) a fase do neorrealismo nas literaturas africanas escritas em português 
está estritamente relacionada com a da negritude.

Por exemplo, a obra poética Ilha de nome santo do são-tomense Francisco José 
Tenreiro, publicada em 1942, exibe já a dualidade entre negritude e o neorrealismo. De 
acordo com o contexto histórico da negritude no espaço lusófono, verifica-se que quando 
aparece o poema de Tenreiro, a negritude ainda não se encontrava totalmente arraigada 
neste lugar. Deste modo, pelo que tudo indica “é com a chegada da Anthologie de la 
nouvelle poèsie nègre et Malgache em Portugal” que se vai verificar uma produção 
literária assumida com o ideal negritudinista nas literaturas africanas de língua 
portuguesa (LARANJEIRA, 2000: 15). Todavia, a atividade poética na África lusófona já 
estava bem enraizada, quando os primeiros raios da negritude alcançaram o espaço 
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destas literaturas. Por isso, “em 1953, Francisco José Tenreiro (são tomense) e Mário 
Pinto de Andrade (angolano) organizaram o Caderno da Poesia Negra de Expressão 
Portuguesa” (MARGARIDO, 2015: 6-7).

Nestas literaturas, a negritude não desenvolveu os mesmos paradigmas da literatura 
africana francófona. Já não se observa uma elevação do negro como se verifica em Aimé 
Césaire, contrariamente verifica-se a apresentação da realidade penosa do negro. E 
observa-se isso particularmente nos poetas da literatura angolana, tais como Neto e 
Bessa Victor. Esta literatura, assim como as outras do espaço lusófono, desenvolveu-se 
aquando da instalação da prensa na colónia, isto em 1845, onde quatro anos depois, “em 
1849, publica-se a obra Espontaneidade da minha Alma, às senhoras africanas, de José 
da Silva Maia Ferreira. Obra que “marca o início da literatura angolana em língua 
portuguesa”, cf. (LARANJEIRA, 1992: 19) e (FERREIRA, 1997: 9).

Não se esconde o facto de que também é difícil indicar uma época específica em que a 
negritude surge no circuito literário angolano. Deste modo, constitui-se ainda um 
problema quando se pretende apontar o precursor da negritude nesta literatura, e em 
que ano aparece neste espaço. Trata-se de um assunto complexo, que não se pretende 
trazê-lo aqui em atenção.

É bem provável que o culto da negritude na literatura angolana parece eclodir nas 
décadas finais de 40 e princípio dos 50 do século XX, com a formação do Movimento dos 
Novos Intelectuais de Angola. Este movimento foi “criado em 1948, com o lema: Vamos 
descobrir Angola! Orientado pela iniciativa do Departamento Cultural da Associação 
dos Naturais de Angola” (FERREIRA, 1977: 14) e (ERVEDOSA, 1979: 101). Nesta fase 
confirma-se a construção de uma angolanidade literária. Todavia, nesta época já pairava 
o advento da negritude, porque se averiguava em alguns autores, tais como Neto e Bessa 
Victor, a ânsia de querer desenvolver uma literatura focalizada no homem negro. 

Com a organização da coligação de novos escritores angolanos surge a revista 
Mensagem, publicada em 1951. A revista Mensagem teve o seu fim aquando da 
publicação do segundo número, facto que resultou na desmembração do movimento. 
Desejava-se que esta revista servisse como um veículo da nova temática literária que se 
desenvolveria em Angola. Portanto, nesta nova arrumação de temas que se desenvolve na 
revista Mensagem já está bem presente a marca da negritude, ideal que já havia se 
tornado comum nesta época nas literaturas africanas escritas em português. 

O escritor angolano que exibe com maior altivez nos seus poemas a marca 
negritudinista é Agostinho Neto, por isto é tido como o poeta maior da negritude na 
literatura angolana, apesar de existirem outros que, de igual modo, cultivaram também 
este ideal, como é o caso de Bessa Victor, Viriato da Cruz, António Jacinto e outros.
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Nos poemas dos autores em estudo, Bessa Victor e Neto, comprova-se de forma clara 
o desejo que ambos têm em fazer uma literatura que se delimita, particularmente, no 
homem negro. Com este ideal, Neto escreve o poema “Velho negro”:

Vendido
e transportado nas galeras 
vergastado pelos homens
linchado nas grandes cidades
[…]
Agostinho Neto (1974) Sagrada Esperança. 10.ª ed., Luanda: União dos 

Escritores Angolanos, 56.

Sente-se, no entanto, a necessidade de se expor na nova poética angolana a realidade 
do negro. E enquanto Neto se refere a um ser negro que parece já adulto, 
contrariamente, Bessa Victor expõe minuciosamente a realidade dos meninos negros. 
Com isto em mira, Bessa Victor escreve o poema “O menino negro não entrou na roda”:

O menino negro não entrou na roda
das crianças brancas ─ as crianças brancas 
que brincavam todas numa roda-viva
de canções festivas, gargalhadas francas
[…]
Geraldo Bessa Victor (2001) Obra Poética, Escritores dos Países de Língua 

Portuguesa, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.

Na literatura angolana, a negritude não fugiu a sua nova caraterística. Deste modo, 
ela também passou a ser entendida como o sentir exteriorizado do negro, a sua exclusão 
e inferiorização. Deste modo, revela-se a realidade do homem negro, expõe-se a situação 
real que ele enfrenta como ser inferior, como ser dominado e excluído. Portanto, é desta 
maneira, que os dois poetas cantam o sentimento desafortunado do negro.

O poema “Velho negro” de Neto focaliza-se no homem negro, caraterística peculiar da 
negritude. Entretanto, não se faz a referência sobre a origem do negro apresentado no 
poema. Destarte, consegue-se perceber, que se trata de um negro universal, presente em 
qualquer parte do mundo.
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A inversão das palavras, velho (adjetivo) + negro (nome), que se vê no título do poema, 
permite a atribuição de vários sentidos ao vocábulo “velho”. Tem-se, assim, a imagem de 
um negro inferiorizado, miserável, desprezado, sem valor. E esta realidade é logo 
observada na primeira estrofe do poema:

Vendido
E transportado nas galeras 
vergastado pelos homens 
linchado nas grandes cidades 
esbulhado até ao último tostão 
humilhado até ao pó
sempre sempre vencido
Neto 1974: 56.

As quatro formas verbais presentes nesta estrofe, vergastado (castigado), linchado 
(injustiçado), esbulhado (saqueado) e humilhado (tratado com desprezo) abrem um 
horizonte que faculta a visão para um quadro imagético onde o destaque é o negro 
(in)justiçado, sem direitos para reivindicar nem se defender. Por isso, era: sempre 
sempre vencido (NETO, 1974: 56).

Não cabia ao negro negar ou ter opções de escolhas, ou seja, preferências. Restava-lhe 
simplesmente cumprir e submeter-se ao que lhe era imposto, “é forçado a obedecer / a 
Deus e aos homens / perdeu-se” (NETO, 1974: 56). O negro era retirado da sua terra 
natal, perdia forçadamente a sua origem, as suas raízes. Ele tornava-se um indivíduo 
sem nação, sem essência. E este facto é bem patente na terceira estrofe do poema 
“perdeu a pátria / E a noção de ser” (NETO, 1974: 56). Era este o destino do homem 
negro. Um ser descriminado, sem direitos, sempre visto como coitado, como pedinte, 
como alguém sempre desfavorecido, por isso:

Ao passar de tanga
com o espírito bem escondido 
no silêncio das frases côncavas
murmuram eles:
pobre negro!
Neto 1974: 56
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Imbuído do espírito da negritude, Neto expôs de maneira vívida no poema “Velho 
negro” a realidade miserável do homem negro, a forma real como este ser era tratado e 
considerado. Entretanto, a poesia negritudinista de Neto é peculiarmente representativa. 
Para mais informações sobre a poesia representativa, vide Umberto Eco (2014). Quer 
dizer, o poeta apresenta o sentir amargo do negro, exibe o estado descontente e o 
tratamento que este ser recebia.

Enquanto Neto apresenta temas relacionados à humilhação do homem negro, pelo 
que parece já adulto, mergulhado na melancolia com a sua alma vazia, contrariamente, 
Bessa Victor traz em atenção temas ligados à segregação racial e social, associando mais 
aos meninos.

Nos poemas “O menino negro não entrou na roda” e “A lua, não!” o negro também é o 
centro do poema. Os poemas aludem claramente à discriminação racial. Percebe-se a 
exclusão do negro da roda do homem branco, este é considerado não só diferente, mas 
superior ao indivíduo negro. No poema “O menino negro não entrou na roda” percebe-se 
a rejeição do negro:

O menino negro não entrou na roda 
das crianças brancas
as crianças brancas
que brincavam todas numa roda-viva
Bessa Victor 2001: 285

Percebe-se vividamente que o negro não podia ficar na mesma roda com o branco, 
isto é, não podia pertencer ao mesmo círculo ou grupo social. O convívio entre ambos era 
inadmissível. Logo, o menino negro sente a sua inferioridade, defronta-se com o seu 
mísero valor diante das crianças brancas. Portanto, se estes brincavam numa roda-viva, 
não cabia ao negro fazer parte dela, porque era tudo menos gente qualificada para tal.

Não competia ao menino negro desfrutar das brincadeiras, das danças com os 
meninos brancos. Era impedido, pois estabelecia-se limites para que ele não 
compartilhasse do mesmo ciclo social, das mesmas coisas com os meninos brancos.

Mas nem todos, porém, subjugavam, ou seja, desprezavam o menino negro. Muitos 
demonstravam que queriam ter aproximação com ele, mas há alguém a impedir que se 
efetuasse o aconchego entre ambos. A mãe impede que haja contato, ou seja, que haja 
tratos entre o menino negro e os meninos brancos:
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“Venha cá, pretinho, venha cá brincar”
─ disse um dos meninos com seu ar feliz.
A mamã, zelosa, logo fez reparo;
o menino branco já não quis, não quis
Bessa Victor 2001: 292

A mãe referenciada no poema, pelo que se percebe, pode ser interpretada de duas 
maneiras, no sentido literal e no sentido metafórico. No primeiro caso, a mãe, como 
progenitora, tem o direito de impor ordens precisas ao filho sobre as companhias que ele 
deve ter. De forma metafórica, a sociedade é vista também como uma mãe, embora faça 
isso de forma indireta. A sociedade regula preceitos sobre com quem um determinado 
grupo social pode e deve associar-se, quem deve merecer bons tratos e quem deve ser 
subjugado.

Indefeso, o menino negro não se consegue impor diante da exclusão não só racial, 
mas também social. Resta-lhe apenas consentir o que lhe advém, permanece calado 
diante de todas as situações, conforme se descreve no poema:

O menino negro não entrou na roda 
das crianças brancas.
Desolado, absorto,
ficou só, parado com olhar de cego, 
ficou só, calado como voz de morto
Bessa Victor 2001: 292

Bessa Victor, diferentemente de Neto, preocupa-se em exprimir nos seus poemas a 
segregação racial e social. Ademais, alude ainda as inoportunidades do negro, devido a 
tez da sua pele. Apresenta a sua incapacidade de ter aspirações de sonhar com grandes 
venturas, porque era incutido de que as suas proezas são sempre inferiores as do homem 
branco. Por isso, ao negro cabia apenas ter pequenos anseios.

E esta realidade apresenta-se no poema “A lua, não!”:

Menino negro, não peças a lua, 
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que está tão longe, no espaço,
com o seu mistério que ninguém descerra!
pede antes a tua 
quota-parte de ilusão 
cá na Terra,
o teu pedaço 
de pão
Bessa Victor, Ibidem

O negro deve apenas contentar-se com pequenas coisas e nunca com as grandes. 
Restam-lhe apenas ter as pequenas oportunidades, ou mesmo nada, pois as grandes 
estão sempre fora do seu alcance. Apesar de habitar no mesmo espaço geográfico, de ter 
as mesmas caraterísticas físico-psíquicas, o negro parece estar em um nível inferior em 
relação ao homem branco, ou seja, no universo dos homens brancos o negro tem um 
ínfimo valor. 

Devido a estas realidades, era irónico, ou ilusório, o negro e o branco chamarem-se 
de irmãos. E o sujeito poético deixa isso bem evidente:

Não troques os teus sonhos certíssimos e francos
pela ilusão quimérica
dos que se dizem teus irmãos 
e não são
Bessa Victor, Ibidem

Todavia, era inconcebível o negro sonhar com grandes feitos, pois nunca os 
conseguiria alcançar, por isto não adiantava criar meras fantasias, cabia a ele contentar-
se apenas com o que tinha e o pouco que a vida o daria. Portanto, o sujeito poético de 
Bessa Victor termina o poema fazendo uma advertência ao negro menino:

É cá na Terra, meu negro menino,
que teu sonho se firma, ou se afunda, ou flutua, 
conforme for o destino.
Menino negro, não queiras a Lua!
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Bessa Victor 2001: 292

Há sempre insuficiências, quando se trabalha com textos literários, particularmente a 
poesia. Mas, em jeito de conclusão, percebeu-se que a negritude, numa primeira fase, 
serviu de panaceia para a recuperação da identidade cultural e para a emancipação do 
negro. Ela foi uma ideologia que visou restabelecer a humanidade do negro, combatendo 
a assimilação colonial que visava a dissipação da civilização e cultura deste. O ideal da 
negritude criou as suas raízes fora de África, mas chegou ao continente africano graças 
ao impulso dos estudantes africanos radicados em França, como Aimé Césaire, Leopold 
Sedar Senghor, e outros. A ideologia da negritude espalhou-se por quase toda a África, 
alcançando o limiar da África lusófona. Contudo, a negritude neste território ganhou 
novos contornos, diferentes daqueles evocados por seus percursores africanos. Enquanto 
estes atribuem um exíguo prestígio ao negro, na África Lusófona, particularmente, na 
literatura angolana tem-se a negritude como o sentir da desventura do negro. No 
entanto, o poema analisado de Neto descreve o menosprezo e o sofrimento do negro, 
diferentemente de Bessa Victor que retrata de forma viva a discriminação e a segregação, 
racial e social, que o negro enfrenta perante o homem branco.

De forma geral pode averiguar-se que a negritude na poesia dos dois escritores 
angolanos serviu como reflexo da condição pesarosa do negro, apresentando-se um 
negro inferiorizado, maltratado e colocado à parte, não podendo, portanto, jamais chegar 
na mesma classe social do homem branco.
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