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RESUMO 

 

A presente dissertação, a partir da leitura da obra Luuanda(2006) composta de três estórias 

Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos, Estória do ladrão e do papagaio, Estória da galinha e do ovo, 

de Luandino Vieira, apesar desta ser bastante  incisiva no tocante à temática social, enfatizando 

os conflitos raciais, a exploração da dicotomia entre civilização (europeus) e barbárie 

(africanos), tem como objeto de estudo, as mediações culturais e poéticas presentes nos 

“musseques” de Luanda, com o objetivo de identificar a presença de uma voz poética na referida  

obra.  Noutras palavras, esta dissertação se propõe a responder duas questões fundamentais: A 

performance oral/escrita dos “musseques” constrói a ação teatral/espetacular nas três estórias 

do romance Luuanda?  A oralidade do “musseques” nos diálogos da narrativa apresenta 

indicadores poéticos da performance cênica ou teatral?  Fundamentam a pesquisa em relação a 

busca de uma voz poética as reflexões de Rita Chaves, Tania Macêdo Paul Zumthor e Walter 

Benjamin. Espera-se, a partir deste estudo, explicitar que é possível identificar a voz poética na 

obra Luuanda. 

 

Palavras-Chave: Luuanda (2006). Musseques. Voz poética. Performance. Imaginário.  

 

 

 

  



RESUMEN 

 

La presente disertación, a partir de la lectura de la obra Luuanda (2006) compuesta de tres 

historias Vavó Xixi y su nieto Zeca Santos, Estoria del ladrón y del loro, Estoria de la gallina y 

del huevo, de Luandino Vieira, a pesar de ser bastante incisiva en lo tocante la temática social, 

enfatizando los conflictos raciales, la explotación de la dicotomía entre civilización (europeos) 

y barbarie (africanos), tiene como objeto de estudio, las mediaciones culturales y poéticas 

presentes en los "musseques" de Luanda, con el objetivo de identificar la presencia de la voz 

poética en dicha obra. En otras palabras, esta disertación se propone a responder dos cuestiones 

fundamentales: ¿La performance oral/ escrita de los "musseques" construye la acción 

teatral/espectacular en las tres historias de la novela Luuanda? La oralidad del "musseques" en 

los diálogos de la narrativa presenta indicadores poéticos de la performance escénica o teatral? 

Se basan en la búsqueda de una voz poética las reflexiones de Rita Chaves, Tania Macêdo Paul 

Zumthor y Walter Benjamin. Esperamos, desde nuestro studio, explicitar que es posible 

identificarse la voz poética en la obra Luuanda.  

 

Palabras clave: Luuanda (2006). Los musseques. Voz poética. Rendimiento. Imaginario. 
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INTRODUÇÃO 

A pergunta no ar 

no mar 

na boca de nós: 

- Luanda onde está? 

Silêncio nas ruas 

Silêncio nas bocas 

Silêncio nos olhos. 

 – Luanda está aqui! 

(Luandino Vieira) 

 

Analisar uma obra literária de outro Continente, outro país, outra cultura não consiste 

numa tarefa simples, mas árdua. Afinal, literatura e história dialogam, o que requer do 

pesquisador um amplo e profundo conhecimento acerca destes territórios. 

Embora, a obra Luuanda incida, principalmente sobre a temática social, enfatizando os 

conflitos raciais, a exploração da dicotomia entre civilização (europeus) e barbárie (africanos), 

a presente dissertação tem como objeto de estudo as mediações culturais e poéticas, com o 

objetivo de identificar a presença da voz poética na obra Luuanda (2006), de Luandino Vieira.  

Noutras palavras, esta dissertação se propõe a responder duas questões fundamentais: A 

performance oral/escrita dos “musseques” constrói a ação teatral/espetacular nas três estórias 

do romance Luuanda?  A oralidade do “musseques” nos diálogos da narrativa apresenta 

indicadores poéticos da performance cênica ou teatral?   

 A problemática se torna mais complexa quando se trata de um país do continente 

africano. Se por um lado, os países africanos são amalgamados por diversas etnias culturais; 

por outro, muitos desses países, após conquistarem suas independências nacionais, adentraram 

num processo de guerra civil que tiveram “seus fins” nas primeiras décadas deste Século.  

Em Angola, por exemplo, a guerra civil veio a ter “seu fim” em 2002. Estas e outras 

razões emperraram a construção e a consolidação de uma verdadeira nação autóctone, e 

consequentemente de uma literatura identitária do País.  

Com alcances e limites, lançamo-nos numa reflexão acerca das mediações culturais nos 

“musseques”1 de Luanda, na perspectiva de identificar a presença da voz poética nas três 

estórias da obra Luuanda (2006), de Luandino Vieira, a saber: “Vavó Xixi e seu neto Zeca 

                                                           
1 No português de Angola, um musseque é um bairro ou uma aglomeração de residência pobres; os 

musseques correspondem, portanto, às favelas brasileiras, aos bairros de lata de Portugal e aos caniços 

de Moçambique. O substantivo musseque (por vezes escrito, equivocadamente, muceque) está 

devidamente registrado em dicionários brasileiros, como o Aurélio e o Houaiss, e portugueses, como o 

Priberam e o da Texto Editores, mas a primazia de seu registro é da Porto Editora, que, por meio de sua 

subsidiária na África (a Plural Editores), tem sido a principal entidade a dicionarizar – e, em 

consequência, a normatizar – o vocabulário típico do português africano. 
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Santos”, “Estória do ladrão e do papagaio” e “Estória da galinha e do ovo”. De antemão, é 

importante esclarecer que nossa reflexão se pauta no conjunto da obra e não na análise isolada 

de cada estória. 

 Para oferecer as bases conceituais a essa abordagem, selecionamos alguns teóricos e 

críticos da literatura africana, que nos oferecem suportes para esta investigação. Entre os 

teóricos, destacamos Rita Chaves e Tania Macêdo (2006). Atuam estes teóricos, 

principalmente, nos seguintes temas: Literatura Angolana, Literatura Moçambicana, África, 

Angola, literatura e antropologia, sem esquecer a produção literária de Chaves, com algumas 

obras mencionadas neste trabalho. E Macêdo, também com produção científica tecnológica e 

artístico cultural, entre as quais se destacam: literatura angolana, literatura brasileira, literatura 

comparada. Citamos ainda seus estudos comparados de literaturas, língua portuguesa, 

literaturas africanas de língua portuguesa, João Antonio e Luandino Vieira. Vima Lia Martin 

(2008), professora de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da 

Universidade de São Paulo. Carlos Everdosa (1979) trata do contexto histórico da literatura 

angolana. Dentre os críticos, mencionamos Walter Ong (1998), quem nos oferece uma 

contribuição sobre a oralidade e a escrita; Paul Zumthor (2000) atende aos conceitos de voz e 

performance do corpo; Walter Benjamin (1994) apresenta o narrador em bases históricas e 

evolutivas da narrativa; Bakhtin (2014) oferece a enunciação em trabalho narrativo. 

 Para melhor compreendermos a Literatura Angolana e a produção literária de Luandino 

Vieira, especialmente de sua obra Luuanda, faremos uma breve retrospectiva histórica do 

desenvolvimento da literatura em Angola. Embora a colonização africana seja datada do século 

XV, a educação formal não fazia parte dos objetivos do império. Aos colonizadores interessava 

muito mais a extração de recursos naturais e a mão de obra escrava barata. Há registros 

históricos de produção literária no século XVII.  

Segundo Carlos Everdosa, em “Roteiros da Literatura Africana (1979), Manuel Alves 

de Castro Francina tinha vinte provérbios em Kimbundu (língua originária de Luanda), em seu 

livro “Elementos Gramaticais da Língua Nbumdu” (1864). Porém, a educação formal não 

estava nos primeiros planos dos colonizadores. Segundo Adelino Torres (1991, p. 58): “dispor 

de mão de obra gratuita ou pelo menos, muitíssimo barata, foi sempre, ao mesmo tempo, uma 

necessidade e um objetivo da colonização em qualquer época”.  

Apesar de a educação estar presente no discurso do colonizador ele a entendia como 

sinônimo de “civilização”. Conforme um relato de Antonio Pinto Teixeira, os africanos eram 

vistos como um povo incivilizado, atrasado e inferior:  
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O indígena em igualdade de direitos com o elemento europeu, civilizado 

progressivamente pelo trabalho, pelo exemplo dos colonos, pela catequização 

dos missionários e pela tutela e assistência das autoridades civis, subordina-se 

alegremente aos chefes europeus, confiando na justiça e carinho (TEIXEIRA 

apud MAXWELL, 2012, p. 34). 

 

 Por isso, em sua denúncia contra as atrocidades do Regime Colonial, Albert Memi 

(2007, p. 28) ressalta: “O colonialismo recusa os direitos do homem a homens que submeteu 

pela violência, que mantém pela força na miséria e na ignorância, portanto como diria Marx, 

em estado de ‘subumanidade’”.  

Segundo os estudos de Maria Aparecida Santilli, até o Século XIX, somente uma parte 

da população nativa de Angola sabia ler e escrever.  

[...] a produção literária de Angola se restringia a uma literatura de viagens. 

Eram os próprios colonizadores que não só na historiografia, nas crônicas, 

como na poesia, nos depoimentos, científicos e religiosos davam seu 

testemunho sobre a África ‘bárbara’, exótica a que os levara a expansão 

ultramarina (SANTILLI, 1985, p. 9). 

 

Segundo Thomas Boonici, o desenvolvimento da literatura em Angola se dá em três 

fases. Na primeira, as obras são produzidas por autores, oriundos das metrópoles, que narram 

suas impressões sobre a África, como os costumes e as riquezas naturais, numa perspectiva do 

mundo europeu. Na segunda, com o desenvolvimento da imprensa, surgem os primeiros 

periódicos, ainda que curtos, que possuem um papel importante para a construção de uma 

literatura nacional. Escritos produzidos por brancos e mestiços nativos que estudaram na 

metrópole, mas que começam a divulgar pensamento crítico e ideias que mais tarde servirão à 

causa libertária de Angola. 

A terceira e última fase da literatura angolana – que ocorre a partir da significativa 

influência da Casa do Império (CEI) em Lisboa – pela qual passaram Amílcar Cabral, Alda do 

Espírito Santo, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto, dentre outros estudantes, e o surgimento 

do movimento do “Novos Intelectuais de Angola” criado fins dos anos 40 – se caracteriza 

sobretudo por sua vertente de caráter sociopolítico e de ruptura com o colonialismo imperial, 

propositando a  emergência de  uma produção literária genuinamente identificada com os 

anseios da natividade angolana.  

Os jovens escritores queriam contar e cantar com sua própria voz a terra de Angola e 

suas gentes, conforme expresso no mote do movimento: “Vamos descobrir Angola!” 

Impulsionados por Viriato da Cruz, Agostinho Neto, Antonio Jacinto e outros, no início da 

década de 50, o movimento explode com uma gama de textos que rompem com os padrões 

ditados pela metrópole. Esse movimento não dispunha de um objetivo puramente literário, 
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embora fosse radicado na poesia era explícito o seu caráter político-ideológico. Nessa fase, há 

grande produção literária na perspectiva de uma literatura de engajamento social e político. 

Em 1951, os “Novos Intelectuais” iniciam, por meio do departamento cultural da 

Associação dos Naturais de Angola, a publicação da revista Mensagem – a voz dos naturais de 

Angola, constituindo-se, essencialmente de poetas. Essa geração se notabilizou sobretudo pela 

ênfase que investiu na constituição de uma dicção verdadeiramente angolana.  

Desromantizando o nacionalismo, os escritores rejeitam a associação 

mecanicista entre pátria e natureza, conferindo aos elementos naturais, que 

selecionam para expressão de suas verdades, uma moldura claramente social 

(CHAVES; MACÊDO, 2006, p. 213-214). 

 

Apesar das implicações ideológicas, há um resgate da tradição literária oral, o qual 

reside num dos principais sinais de reconhecimento dessa identidade. Nesse sentido, a poesia 

se constitui num elemento fundamental para dar voz aos ainda sem voz. É interessante um 

trecho de Antonio Jacinto no “Poema Alienação”, quando diz: “Não é este ainda o meu poema/ 

o poema da minha alma e do meu sangue não/ eu ainda não sei e não posso escrever o meu 

poema”. Quem ainda não pode escrever o seu poema? Os que estão nos musseques, que 

precisam ser alfabetizados e posteriormente engajados no movimento de redescoberta da terra 

e de sua libertação.  

Em 1957, ressurge o jornal Cultura. Nos 12 números editados, ao longo de dois anos, o 

jornal contribuiu para o surgimento de uma nova prosa e uma nova forma de ficção com viés 

de angolanidade, na qual ganham espaço nomes como Arnaldo Santos, Costa Andrade, Ernesto 

Lara Filho, José Luandino Vieira e outros. Nesse contexto literário se insere Luandino Vieira e 

sua obra Luuanda, momento no qual os intelectuais angolanos buscavam lutar pela libertação 

de Angola a se contrapor ao Regime Colonial e a construir uma literatura de identidade 

nacional.   

Chaves comenta sobre a ligação da Literatura Angolana com a situação dos duros anos 

de guerra em Angola e afirma com propriedade:  

[...] a história das letras em Angola se mistura ostensivamente à história do 

país. Para sermos precisos, vale dizer que ali o processo literário se fez 

seguindo a linha das lutas para conquistar a independência nos mais diversos 

níveis. Surgindo no aperto do contexto colonial, a Literatura Angolana 

marcou-se pelo selo da resistência e, sobretudo a partir dos anos de 1940, 

alinhou-se entre as forças decididas a construir a nacionalidade angolana, 

participando de movimentos empenhados na construção de uma identidade 

cultural (CHAVES, 2005, p. 20). 

 

Vale ressaltar que a luta pela resistência ao domínio colonial não se deu só a nível 

político, mas também no campo literário sobre tudo com o movimento dos “novos intelectuais 
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de Angola”.  Em 1959, Luandino foi preso pela Polícia Internacional de Defesa do Estado 

(PIDE); libertado em 1961, foi preso novamente e condenado a 14 anos de prisão. Em 1964, 

foi transferido para o campo de concentração do Tarrafal (Cabo Verde). Contudo, sempre se 

mostrou resistente e confiante na transformação política e social de Angola, conforme escrito 

enviado ao seu amigo, Carlos Everdosa, antes de partir para o campo de concentração em 

Tarrafal: 

31-7-64 

Meu caro: 

Faltam poucas horas para embarcar no “Cuanza” rumo a Cabo Verde – ou 

assim dizem. Li a tua carta e aproveito estes curtos momentos para te enviar 

umas linhas, talvez as últimas que recebas de mim antes do regresso geral à 

nossa terra, às nossas coisas, ao nosso povo. É muito difícil nesta altura dizer 

qualquer coisa; mas podes afirmar aos amigos e companheiros que procurarei 

sempre ser digno da confiança que têm em mim; que, nas minhas 

possibilidades e dentro do meu particular campo de acção – o estético – [...] 

tudo farei para a felicidade, a paz e o progresso sejam usufruídos por todos. 

[...] O meu livro da Linda afinal, chegar-te-á talvez com mais trabalhos 

selecionados para a 2ª edição. Se a conseguirem aí em edição de bolso era 

óptimo para ir a concurso da Sociedade Portuguesa de Escritores. Depois 

enviem ao Jorge Amado (Brasil) para ver se conseguem uma edição lá. Não é 

pelo livro, claro, é pelo que ele pode representar como “arma” para a nossa 

libertação (LUANDINO apud MARTIN, 2008, p. 26-27).  

 

 É interessante observar que, em Luuanda, todas as pessoas, independentemente de 

grupo ou classe social, cor ou raça, têm espaço nas três narrativas, como bem lembra Chaves:  

Ao contrário do que é comum encontrar na literatura diretamente envolvida 

com um projeto político, a obra de Luandino não é povoada apenas por 

personagens exemplares, protótipos de heróis e mártires, prontos para morrer 

pela causa. Assinala-se em suas páginas o apreço pelos marginais e, ao lado 

de militantes empenhados na transformação, de homens que assumem o 

compromisso de mudar a realidade, transitam aqueles que, situados fora da 

ordem, vão fazendo da exclusão o seu traço de identidade. Pelas ruas que ele 

desenha circulam os trabalhadores explorados, sapateiros, alfaiates, 

quitandeiras, vendedores de loteria, representantes da população pobre da 

periferia de Luanda. Mas o autor não para nessa seleção e vai ainda buscar 

aqueles postos completamente fora dos limites da chamada sociedade 

organizada. São os malandros, os desempregados, os pequenos ladrões, pobres 

diabos que usam o expediente, a pequena trapaça como recurso para escapar 

à fome de cada dia. A esses vêm juntar-se as mulheres e as crianças, 

personagens atuantes, às vezes decisivos, nos enredos com que tematizam a 

vida dos musseques (CHAVES, 2005, p. 28-29). 

  

Luuanda dá voz a todos e marca o início de uma nova escrita angolana, mesclando o 

português do colonizador com o quimbundo, idioma de Angola, Luandino Vieira projeta uma 

nova era angolana, novos tempos, na vida do povo. Nesta perspectiva, afirma Martin:  

[...] ao criar uma linguagem mesclada, misturando o português normativo e o 

quimbundo, Luandino Vieira projete literalmente um mundo diferente do 
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mundo instituído e aponta a possibilidade de superação dos impasses inerente 

à condição colonial (MARTIN, 2008, p. 169).  

 

Com esta mescla de linguagens, Luuanda não somente aponta para a construção de uma 

nova sociedade, mas também propõe um diálogo cultural e linguístico entre aspectos do 

presente e do passado. Como contista Luandino representa o homem urbano que utiliza o 

português normativo e como contador das narrativas, representa a tradição oral angolana. Por 

tais razões, a obra tinha tudo para ser censurada pela metrópole opressora e discriminatória.    

Entretanto, ocorreu o contrário. Em 1965, a Sociedade Portuguesa de Escritores (SPE), a 

distingue com o Grande Prémio da Novelística.  

A Censura, ao tomar conhecimento, manda fechar a SPE, acusando o júri de traidor da 

pátria e os seus membros são perseguidos. A sede da SPE foi destruída e fechada e a notícia foi 

abafada. Todavia, o jornal “O Fundão” a publicou, sendo fechado depois durante seis meses. 

Em relação a Luandino Vieira, nada puderam fazer, porque já estava preso em Cabo Verde.  

As três estórias de Luuanda em análise nos permitem perceber que, de um lado, 

colonizador pune e oprime injustamente os mais fracos, de outro lado, a forma de resistência 

das suas personagens, que, embora com trapaças, vão aprendendo a burlar e a desafiar o poder 

instituído. Fato que se diferencia nas duas obras de Luandino, “A vida Verdadeira de Domingos 

Xavier’ e em ‘Nós, os do Makulusu”. Chaves reafirma:  

Distante ainda da consciência revolucionária trabalhada, por exemplo, em a 

‘A vida Verdadeira de Domingos Xavier’ e em ‘Nós, os do Makulusu’, nos 

contos de Luuanda o ato de resistir associa-se essencialmente à percepção da 

injustiça do que se apresenta como norma e à adoção de certos métodos para 

escapar às armadilhas da sorte. Sem o sentido da mítica exemplaridade 

predominante na elaboração do personagem Domingos Xavier e sem a 

sofisticação do dilaceramento existencial presente em Mais-Velho, de Nós, os 

do Makulusu, os personagens das três estórias de Luuanda afirmam-se seres 

impulsionadas para reagir ao roubo autorizado pela força de um direito 

ilegítimo, constituindo manifestações de um dos temas mais caros ao escritor: 

a resistência popular em contraposição ao poder sem legitimidade. Contra a 

injustiça de atitudes centradas apenas na hierarquia instituída, os pobres e 

marginalizados respondem com o insólito de algumas soluções. Nesse caso, o 

logro não pode ser visto como crime, porque se converte em condição para 

superação da impossibilidade inicial (CHAVES, 2005, p. 29). 

 

Destarte, Luandino emerge no contexto angolano, como um escritor comprometido com 

a descolonização portuguesa e com os problemas sociais e políticos do povo na África. Através 

de suas estórias, revela-se um escritor engajado contra a opressão do regime colonialista 

português liderado por Antônio de Oliveira Salazar. Nesse sentido, a experiência de Luandino 

com a escrita configura uma experiência de resistência sobretudo contra os padrões instituídos. 

Assim pensando como os habitantes dos “musseques” aprendem a burlar o poder instituído, 
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parece que, na escrita, o escritor Luandino faz a mescla da dicção popular do quimbundo com 

o português oficial, introduzindo uma nova escrita e linguagem em meio a essa relação tensa e 

conflituosa: entre o poder legítimo e o ilegítimo. Chaves declara:  

Personagens e narrador parecem comungar da crença de que a ironia e a graça 

são armas válidas e eficientes para derrotar o monstro sagrado do poder que 

abusa e desconsidera outros valores. Se os primeiros vencem, através da 

trapaça, a autoridade que representa a força hierárquica, o segundo, criador de 

linguagens, opta por violar a autoridade da norma gramatical e balança as 

cordas da Língua Portuguesa. A introdução da marca popular na fala dos 

personagens enraíza a sua produção, porque faz com que a resistência, 

ultrapassando a esfera do conteúdo penetre o tecido interno da estrutura 

(CHAVES, 2005, p. 30). 

 

Podemos pressupor que Luuanda e suas estórias representam uma forma de resistência 

no tecido interno da estrutura narrativa. Luandino tece uma escrita alterada em função das 

marcas sociais e políticas e, por consequência, dialogando com a oralidade do quimbundo, 

produz uma fortuna crítica, a saber: “Vida Novas” (1968); “A Cidade e a Infância” (1997), 

“Velhas estórias” (1974); “Nosso Musseque” (2003) e “Nós, os do Makulusu” (2004). Todavia, 

no intuito de ridicularizar a escrita de Luandino, os colonizadores a denominam de “Pretoguês”, 

segundo Tania Macêdo. A nova escrita e a linguagem adotadas pelo autor em Luuanda 

adquirem um caráter político e tensional entre o colonizador e o colonizado. Nesta acepção, 

Martin ratifica: 

Daí que a linguagem com que se elaboram as estórias de Luuanda estabeleça 

uma apropriação – de caráter político – da linguagem falada nos musseques. 

Inscrita num momento de radicalização da luta colonial, em que a transgressão 

da norma portuguesa imposta afirma um grau de autonomia essencial à 

conquista da identidade cultural do país, a opção por fixar literalmente a 

dicção popular é de fato estratégica: tratava-se de recriar uma linguagem que 

rompesse padrões e favorecesse a desalienação social (MARTIN, 2008, p. 

169). 

     

O enredo de Luuanda nos faz perceber que o trabalho literário de Vieira é voraz e 

mordaz ao denunciar o jugo colonial, sobretudo em relação ao “modus vivendi” dos habitantes 

dos “musseques” nas três estórias: “Vavó Xixi e seu Neto Zeca Santos”, “Estória do ladrão e 

do papagaio” e “Estória da Galinha e do ovo”.  

Na primeira estória, da “Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos”, narrada em terceira 

pessoa, o narrador centra a narrativa nas dificuldades enfrentadas pela Vavó e por seu neto para 

sobreviverem em meio a tantas privações, a ponto de Vavó recolher raízes de plantas do lixo 

para amenizar sua fome e de seu neto, marcados por tantos preconceitos, apesar de almejar uma 

vida de vaidades e o amor de Delfina, mesmo vivendo numa cubata. 
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Na segunda, “Estória do ladrão e do papagaio”, o narrador aparece contando a estória 

em terceira pessoa, enfatizando a prisão de três comparsas de pequenos furtos que se 

desentendem e acabam presos, mas se solidarizando ao fim da estória, retratando o cotidiano 

dos “musseques”, marcados pela miséria e pela criminalidade, mesmo que não sejam 

verdadeiras, o narrador finda nos convidando a acreditar nelas: “E isto é a verdade, mesmo que 

os casos nunca tenham passado”.  

Na terceira, “Estória da Galinha e do ovo” o narrador “Griot” denuncia a situação de 

fome e pobreza dos “musseques”, a partir da disputa por um ovo, além das trapaças das 

personagens, pois um quer sempre levar vantagem sobre outro na disputa pelo ovo e finalmente 

pela galinha. Contudo, por causa das peripécias dos meninos a galinha vai embora e Nga finda 

com o ovo devido aos desejos da gravidez. 

Expostas as considerações sobre o contexto social e político de Angola e a obra de 

Vieira, Luuanda, colocamos o nosso objeto de investigação, a voz poética nela presente, a partir 

das mediações culturais que representam os “musseques”. Interessam-nos essas mediações 

representadas pela linguagem coloquial da cultura, da língua e das imagens que servem de 

pilares de construção das três narrativas. É importante entender que estas mediações culturais 

são meios e dispositivos que tem força expressiva popular do modo de contar estórias. Nestas 

enunciações, observamos a presença específica da fala oral em dialogia com a voz e o corpo 

pela via da performance. Esta interação poética e oral revela as manifestações do imaginário 

popular, alcançando uma poética corporificada pela voz em ação teatral de outro modo, a voz 

poética, que, na situação de enunciação é dissimulada, o que nos faz pensar o discurso como 

conhecimento na palavra de Zuthor que se segue:  

A performance dá ao conhecimento do ouvinte-espectador uma situação de 

enunciação. A escrita tende a dissimulá-la, mas na medida do seu prazer, o 

leitor se empenha em restituí-la. [...] a noção de enunciação leva a pensar o 

discurso como um conhecimento (ZUMTHOR, 2000, p. 70-71). 

   

O mesmo pudemos reafirmar na palavra de Bergamini (1980):  

A performance enfatiza o modo de comunicar e não o conteúdo. À medida 

que comunica, o narrador realiza a performance pelo timbre da voz, pelos 

gestos, pela expressão facial e, em muitos momentos, essa performance torna-

se tão real que o espectador se sente parte da história, como se o ‘aqui’ e o 

‘agora’ da narrativa fosse o mesmo do momento narrado (BERGAMINI, 

1980, p. 31). 

 

 A obra Luuanda em estudo nos possibilita a entender a convergência dos três 

elementos; o poético, a comunicação e a representação, para que possamos trabalhar as 

semelhanças entre o literário e o popular da linguagem dos “musseques”. A narrativa das três 
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estórias em Luuanda nos possibilita identificar traços performáticos de voz e corpo, de tal modo 

que os eventos narrados proporcionam uma relação de troca cultural entre o narrador e o 

espectador. Sem adentrarmos de forma mais analítica, vejamos parte da estória da galinha e do 

ovo.  

Para alcançar nossos objetivos de pesquisa abordaremos essa problemática em três 

capítulos, a seguir:   

No primeiro capítulo, a comunicação e expressão escrita e as mediações culturais, em 

que trataremos do contexto da oralidade dos “musseques” e de seu modo de contar estórias. 

Tratam-se de mediações da escrita coloquial. No segundo capítulo, a presença da fala oral nas 

estórias, trata-se da abordagem da oralidade e da escrita marginal. No terceiro capitulo, o 

imaginário da tradição na escrita do “musseques”, trata-se da representação da voz na prática 

poética (performance), da voz cultural escrita e da voz teatral (corpo - escrito). 

Assim dizendo, este estudo desenvolve a verossimilhança interna das narrativas de 

Luandino Vieira, em atos e performances da oralidade (cujo anexo segue em função analítica). 

A comunicação é trabalhada nas semelhanças entre o literário e a linguagem dos “musseques”, 

como mediações culturais e poéticas.   
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1 COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ESCRITA DE LUANDINO VIEIRA 

 

Zefa mulata o corpo vendido batom nos lábios os brincos de lata 

sorri   abrindo seu corpo  – seu corpo-cubata! Seu corpo vendido 

viajado de noite e de dia.  – Luanda onde está? (Luandino Vieira)  

 

A obra Luuanda de Luandino Vieira, escrita em 1963, traz à tona a realidade de vida 

dos habitantes dos “musseques”, através de simples estórias como a de Vavó Xíxi e seu neto 

Zeca Santos, que vivem num estado de extrema pobreza, a ponto de passarem fome por conta 

de suas privações econômicas, em que Vieira (2006) revela um posicionamento firme contra a 

opressão imposta pelo regime imperial. Em Luuanda (2006), Luandino Vieira, considerado um 

dos principais escritores de expressão portuguesa, recria a própria estrutura morfossintática da 

língua portuguesa, revelando uma narrativa particularmente inovadora:     

Embora o processo de recriação linguística não seja novidade em literaturas 

de expressão portuguesa a produção ficcional de Luandino Vieira vem 

ganhando espaço e visibilidade na crítica especializada exatamente por ter 

conseguido ao paraoxismo os processos de revalorização expressiva do 

português, buscando aclimatá-lo à cultura popular de Angola e, a partir daí, 

torna-lo principal veículo de resistência política e identitária do seu povo 

(SILVA, 2008, p. 226). 

 

O escritor Luandino Vieira, ao escolher este caminho linguístico, refaz a própria 

realidade angolana, explicitando no plano narrativo um quadro vivo das tradições e dos 

conflitos existentes na sociedade angolana. Neste sentido, sua produção incide, principalmente, 

sobre a temática social, reconstruída a partir da ótica literária, expondo a realidade local com a 

tematização dos conflitos sociais e espoliação do regime português. 

 Apesar da realidade luandense apresentar um certo pessimismo, este não o desencoraja 

à luta pela superação da realidade de opressão, ao contrário, enrijece a vontade de lutar pelas 

mudanças das distorções sociais existentes. A inovação de Luandino Vieira dá-se 

principalmente em três aspectos: o fonológico, o morfológico e o sintático. No primeiro aspecto, 

o fonológico, é perceptível o emprego do relato oral, o que dá à linguagem uma dimensão 

verdadeiramente humana pelo uso recorrente de interjeições como: (ená, sukaua! aiuê, elá, aka). 

No aspecto morfológico, tais inovações nascem necessariamente de uma consciência 

transgressora expressa por formação de palavras por justaposição: (logo-é, mais-velha, pau-a-

pique, tronco-pai; por aglutinação (cadavez, fidamãe). Enfim, no aspecto sintático, suas 

transgressões se dão por conta da elipse de conectivos frasais e oracionais (preposições, 

pronomes e conjunções). Por exemplo, “tinha levantado, parecia (que) as palavras punham-lhe 

mais força” “andei (a) procurar trabalho” “não pensar mais(n) o corpo velho e curvado”.  
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Então, tanto do ponto de vista fonológico quanto morfológico e sintático, pode-se 

afirmar que a obra de Luandino Vieira faz uma transgressão do código linguístico e que não se 

trata apenas de uma ruptura com os modelos literários europeus, mas, principalmente, com o 

modelo gramatical advindo de um registro padrão e normativo, como já salienta Pires 

Laranjeira:  

Língua literária Luandino surge assim na intersecção da língua natural 

portuguesa com a língua natural quimbunda, fornecendo aquela sobretudo o 

espaço lexical e estrutura básica, interferindo esta alguns pontos da sintaxe, 

introduzindo-se vocábulos crioulizados, auimbundados, do quimbundo 

mesmo ou neologismo, além de certas nuances prolongarem a oralidade 

gramatical e expressiva do português (SILVA, apud LARANJEIRA, 2008, 

p.235).    
      

1.1 O contexto dos “musseques”: palavra marginal 

Os passos são trôpegos, o caminhar bambaleante  

Os pensamentos corroem mais que a fome,  

a única certeza eles prometeram que teria. 

Será que esqueceram? Será que nada sobrou? 

(Carlos Gaida) 

 

Para compreendermos a obra Luuanda (2006), é importante contextualizar o palco onde 

ocorrem as três estórias: “Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos”, “Estória do ladrão e do papagaio”, 

Estória da galinha e do ovo", ou seja, situar a realidade dos “musseques”. Luanda, anteriormente 

conhecida como São Paulo Assunção de Loanda, fica situada na costa do Mar Atlântico com 

uma população de aproximadamente 5,2 milhões de habitantes, composta em sua grande 

maioria por grupos étnicos bantus. 

A Cidade de Luanda está dividida em duas partes: Cidade Baixa e Cidade Alta. A Cidade 

Baixa, “que fica próxima ao mar – traz as marcas da história do país: são numerosos ainda os 

edifícios do período colonial, postados em ruas antigas e estreitas, algumas das quais até hoje 

conhecidas pela denominação de antanho: Rua da Alfândega, Rua Direita, Rua dos 

Mercadores” (CHAVES; MACÊDO, 2006, p. 175-176.). Mas, há uma outra Luanda que foge 

às marcas do passado e se manifesta: 

Nos edifícios públicos de construção pós-independência do país – ocorrida em 

11 de novembro de 1975 – como o Palácio do Congresso ou nas praças 

públicas, como o Largo 1º de maio e do Kinaxixi, adornados com as estátuas 

do presidente Agostinho Neto e Rainha Nzinga, respectivamente” (CHAVES; 

MACÊDO, 2006, p. 175). 

 

Entre ou ao redor das duas Cidades Baixa e Alta há os “Musseques” de Angola, Favela 

no Brasil ou Caniço em Moçambique, onde se revela outra realidade: 

A partir dos mercados que levam o nome de programas da televisão 

brasileira, como Roque Santeiro e Os Trapalhões ou então em suas ruas 
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congestionadas e com pavimentação quase inexistente, com grande 

número de crianças de rua, ao lado de uma frota de automóveis de luxo, 

de casas gradeadas e guardadas por cães e empresas de segurança” 

(CHAVES; MACÊDO, 2006, p. 176). 
 

Os “musseques”, termo que em quimbundo significa “areia vermelha”, nasceram 

praticamente com a fundação da cidade e crescem a cada dia ganhando novas expressões. Neles, 

habitam, sobretudo os imigrantes do mundo rural, ou ainda, “os deserdados da sociedade, com 

uma percentagem importante de gente vinda do campo, recentemente, desempregados ou 

vivendo de salários baixíssimos, a maior parte subsistindo graças a biscates ou sub-ocupações 

do terciário” (PEPETELA; LUANDANDO, 1990 apud MARTIN, 2008, p. 61). No dizer de 

Rita Chaves e Tania Macêdo esta é “a Luanda em que as falhas de energia elétrica são 

constantes e na qual a malária e a AIDS dizimam a população mais pobre” (CHAVES; 

MACÊDO, 2006, p. 176-177). Há um verdadeiro apartheid social entre os habitantes dos 

“musseques” e os do centro de Angola, por isso, diz Vima Lia Martin:  

Vale registrar que, afastados do centro, os musseques também 

funcionavam como guetos que mantinham as populações africanas 

longe dos brancos mais ricos que habitavam a parte central da cidade, 

denominada de Baixa. Uma das estórias do escritor, intitulada A 

fronteira do asfalto e publicada em a cidade e a infância, trata 

justamente da acentuada divisão entre periferia e centro, negros e 

brancos, pobres e ricos na cidade de Luanda (MARTIN, 2008, p. 62). 
 

Nos “musseques”, há um forte sincretismo religioso e um crescente aumento da 

delinquência juvenil, da malandragem de jovens e adultos, da subnutrição, enfim, nos 

“musseques é perceptível a pobreza contrastando com a cidade urbanizada onde reside uma 

pequena elite detentora do poder político e riqueza financeira”. 

Ao longo da história, os “musseques” sempre foram áreas marcadas por flagelações e 

incêndios que destroem não só as cubatas como vidas humanas: 

E quando saiu o grande trovão em cima do musseque, tremendo as 

fracas paredes de pau-a-pique e despregando madeiras, papelões, 

luandos, toda a gente fechou os olhos, assustada com biçho azul do raio 

que nasceu no céu, grande teia d”aranha de fogo, as pessoas juraram 

depois as torres dos reflectores tinham desaparecido no meio dela 

(VIEIRA, 2006, p. 12). 
 

Noutra parte da estória de “Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos, Luandino Vieira acentua 

ainda mais a região dos “musseques" como lugar de flagelação dizendo que: 

O musseque nessa hora parecia que era uma senzala no meio da lagoa, as ruas 

de chuva, as cubatas invadidas por essa água vermelha e suja correndo 

caminho do alcatrão que leva na Baixa ou ficando teimosa, em cacimbas de 

nascer mosquitos e barulhos de rãs. Tinha mesmo cubatas caídas e as pessoas 
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para escapar morrer estavam na rua com as imbambas que salvaram. Só que 

os capins, aqueles que conseguiram espreitar no meio das lagoas, mostravam 

já as cabeças das folhas lavadas e brilhavam uma cor mais bonita para o céu 

ainda sem azul nem sol (VIEIRA, 2006, p. 12-13). 

 

Assim, podemos compreender que as estórias de Luuanda retratam o cotidiano dos 

habitantes dos “musseques”, como afirma Rita Chaves:  

Ao contrário do que é comum encontrar na literatura diretamente envolvida 

com um projeto político, a obra de Luandino não é povoada apenas por 

personagens exemplares, protótipos de heróis e mártires prontos para morrer 

pela causa. Assinala-se em suas páginas o apreço pelos personagens marginais 

e, ao lado de militantes empenhados na transformação de homens que 

assumem o compromisso de mudar a realidade, transitam aqueles que fora da 

ordem, vão fazendo da exclusão o seu traço de identidade (CHAVES, 1999, 

p. 28-29). 

 

A fome e a miséria são elementos marcantes nas três estórias da obra Luuanda, 

principalmente na estória de “Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos: 

 - Vavó?! Ouve ainda Vavó... A fala de Zeca era cautelosa, mansa. Nga Xíxi, 

levantou os olhos   cheios de lágrimas de fumo da lenha molhada. - Vamos 

comer é o quê?  Fome é muita Vavó, De manhã não me deste meu matete. 

Ontem pedi jantar, nada! Não posso viver assim. Vavó Xíxi abanou a cabeça 

com devagar, A cara dela magra e chupada de muitos cacimbos, adiantou ficar 

com aquele feitio que as pessoas tinham receio, ia sair quissemo, ia sair 

quissende, Vavó tinha fama...  - Sukua! Então, você, menino, não tens é 

vergonha? ... Ontem não te disse dinheiro ‘cabou? Não disse para o menino 

aceitar serviço mesmo de criado? Não lhe avisei? Diz só: não lhe avisei?...  - 

Mas, Vavó !,,, Vê ainda!... Trabalho estou a procurar todos os dias. Na Baixa 

ando, ando, ando – nada! No musseque... (VIEIRA, 2006, p. 13-14). 

        

Na “Estória do ladrão e do papagaio”, Luandino traz à tona a situação da malandragem 

e roubo tão frequente nos “musseques”, através dos personagens Lomelino do Reis e Garrido 

Fernandes, o Kam’tuta. 

Lomelono dos Reis aparece como um capianguista, do qual se coloca sempre em 

dúvidas sua fala, pois não se sabe se é mentira ou verdade: 

Um tal Lomelino do Reis, Dosreis para os amigos e ex-Lóló para as pequenas, 

vivia com a mulher dele e dois filhos no musseque Sambiazanga. Melhor 

ainda: no sítio da confusão do Sambiazanga, a polícia que anda patrulhar lá, 

quer já é lixeira mesmo Filho de Anica dos Reis, mãe, e de pai não lhe 

conhecia, o comerciante mais perto era mesmo o Amaral. Ou assim disse, na 

judiciária, quando foi na justiça. Mas também podia ser mentira dele, lhe 

agarraram já com o saco lá dentro sete patos gordos e vivos e as desculpas 

nasceram ainda poucas (VIEIRA, 2006, p. 45). 

 

Luandino Vieira também destaca a presença das mulheres dos “musseques”, sobretudo 

na “Estória da galinha e do ovo”, onde Nga Zefa e Nga Bina entram em disputa pela posse de 

uma galinha e de seu ovo: 
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Nga Zefa, as mãos na cintura, estendia o corpo magro cheio de ossos. Os olhos 

brilhavam assanhados para falar: - Você pensa eu não te conheço, Bina? 

Pensas? Com essa cara assim pareces és uma sonsa, mas a gente sabe” ...  

Ladrona é que você é! A vizinha, nova e gorda, esfregava a mão larga na 

barriga inchada, a cara abria num sorriso, dizia, calma nas outras:  - Ai, vejam 

só! Está me disparatar ainda! Vieste na minha casa, entraste no meu quintal, 

quiseste pelejar mesmo! Sukuama! Não tens respeito, então, assim com a 

barriga, nada?!      - Não vem com essas partes, Bina! Querias me roubar a 

Cabíri e o ovo dela! - Ih?! TTe roubar a Cabíri e o o ovo!? Ovo é meu!   Zefa 

saltou na frente, espetpu-lhe o dedo na cara: - Ovo teu, tuji! A minha galinha 

é que lhe pôs!, não somos bichos! - Pois é, mas pôs-lhe no meu quintal!   

Passou um murmúrio de aprovação e desaprovação das vizinhas, toda gente 

falou no mesmo tempo, só velha Bebeca adiantou para puxar Zefa no braço, 

falou sua sabedoria: - Calma então! A cabeça fala, o coração ouve! Praquê 

então, se insultar assim? Todas que estão falar no mesmo tempo, ninguém que 

percebe mesmo. Fala cada qual, a gente vê quem tem a razão dela. Somos 

pessoas, Sukua, não somos bichos! (VIEIRA, 2006, p. 110-111). 

 

A ficção produzida por Luandino Vieira emerge exatamente no momento em que se 

busca no campo literário formas próprias de expressão da cultura angolana, distanciando-se da 

perspectiva essencialmente colonial, embora o sentimento nativista tenha aflorado desde a 

produção de Assis Júnior com o romance “O segredo da morta” (1934). 

O sentido da afirmação identitária angolana – simultaneamente nacional e 

literária – dá-se em oposição a alguns pressupostos da dominação colonial, 

pautada em uma mitologia forjada como intuito de justificar sua ação 

devastadora. Tornada extensão da civilização ocidental cristã e branca 

Angola, assim como outros territórios africanos, foi colonizada a partir da 

dicotomia civilização versus barbárie. Na prática, essa interferência europeia 

gerou uma profunda desestruturação dos valores que sustentavam o universo 

africano (MARTIN, 2008, p. 57). 

 

Segundo o escritor Rui Manuel, a situação do povo angolano era bem diferente antes da 

chegada do colonizador: 

Quando chegaste mais velhos contavam estórias. Tudo estava no seu lugar. A 

água. O som. A luz. Na nossa harmonia. O texto oral. E só era texto não apenas 

pela fala mas porque havia árvores (...) E era texto porque havia gesto. Texto 

porque havia dança. Texto falado ouvido visto. É certo que podias ter pedido 

para ouvir e ver estórias que os mais velhos contavam quando chegaste! Mas 

não! Preferistes disparar os canhões” (“Eu e o outro – o invasor. In Sim 

camarada. (RUI MANUELL apud MARTIN, 2008, p. 57). 

 

A partir da presença do colonizador, nova ordem e costumes são impostos aos 

angolanos, a ponto de provocar uma verdadeira desqualificação de sua identidade:  

Impondo uma ordem moralizante, o europeu atribui a si mesmo características 

como a nobreza, a coragem, a sensatez e a dinamicidade, enquanto ao africano 

couberem qualidades negativas como a preguiça, a irresponsabilidade é no 

extremo, a própria desumanidade. Para livrar-se dos preconceitos difundidos 

pelos portugueses e constituir-se com autonomia, a literatura nacionalista 

mobilizou grande esforço de seus autores no sentido de desmontar a 

perversidade do discurso colonialista e de estabelecer uma dicção que, 
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considerando as particularidades do universo oral - a–tradição a que está 

vinculada a experiência das populações africanas – traduzisse as injustiças e 

os conflitos vividos pelos colonizados (MARTIN, 2008, p. 57-58). 

 

A produção literária de Luandino Vieira, distanciando-se do discurso do colonizador, 

parte de elementos da tradição popular, da memória e vivência pessoal de seus personagens, 

através de um discurso comprometido com a transformação da sociedade angolana, sobretudo 

dos habitantes dos “musseques”. É nesta perspectiva que podemos compreender seus contos 

mencionados como estórias por conta da sua relação com o universo da oralidade, mais 

especificamente das populações marginalizadas enfocadas em seus textos. Assim, Luandino 

Vieira produz de forma híbrida a sua obra Luuanda, mesclando o português do colonizador com 

a fala do quimbundo dos “musseques”, onde viveu parte de sua infância que, segundo sua 

própria percepção, ter vivido na “margem africana”, foi por demais importante para a gestação 

de sua consciência política: 

Tudo isso [as contradições sociais, o preconceito, as diferenças culturais entre 

as tradições africanas e européias], em criança, fui vivendo e mais tarde fui 

relatando. Isso me deu a riqueza – o que eu penso ser a riqueza – de uma 

experiência que se prolongou até aos dez, doze anos e que serviu para a 

aquisição de valores culturais africanos, valores populares angolanos que 

continuamente a margem africana da cidade estava elaborando, e que, depois, 

no liceu quando chegou a idade em que eu comecei a ler outras coisas fui 

interpretando de outro modo, e que foram realmente o gereme de minha 

consciência política (LUANDINO apud MARTIN, 2008, p. 60-61). 

 

É neste contexto dos “musseques que Luandino Vieira faz uma verdadeira reviravolta 

linguística misturando o português do colonizador com a fala dos habitantes dos “musseques” 

o quimbundo, o umbundo e o quiongo:  

Lembremos que, na década de 60, quando grande parte da população angolana 

não era alfabetizada em português e a dominância das culturas tradicionais, 

mesmo num centro como Luanda, era muito mais forte do que hoje, era grande 

a variação do português metropolitano, misturado aos falares caraterísticos 

das línguas nacionais. Assim formas do quimbundo – língua falada na região 

de Luanda e que, juntamente com o umbundo e o quiongo, conforma as três 

principais línguas nativas – são misturadas a forma do português normativo, 

modelando uma linguagem híbrida de grande potencial expressivo (MARTIN, 

2008, p. 63). 

 

De acordo com Vima Lia Martin, o próprio Luandino justifica o desvio da norma 

dizendo que:  

[...] penso que o primeiro elemento da cultura  com a escrita, angolana que 

interferiu com a escrita segundo a norma portuguesa, foi a introdução da 

oralidade luandense no meio do discurso da norma portuguesa... mas depois, 

quando entramos na luta política pela independência do país, que foi feita em 

nome das camadas que não tinham voz – e se tivessem não podiam falar, e se 

falassem não falariam muito tempo..., foi ai que os escritores angolanos 
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resolveram dar voz àqueles que não tinham voz e, portanto, escrever para que 

se soubesse o que era o nosso país, se soubesse qual era a situação do país e, 

desse modo, interferirem de maneira a modificarem essa situação 

(LUANDINO apud MARTIN, 2008, p. 63-64). 

 

Por isso sobre a obra Luuanda, Luandino comenta: 

E como estávamos numa fase de contestação política – e um dos elementos 

dessa contestação política do colonialismo era afirmar a nossa diferença 

cultural, mesmo na língua -, um bichinho qualquer soprou-me a dizer-me: 

“Por que é que tu não escreves em língua portuguesa de tal maneira que 

nenhum português perceba!” Foi desta maneira que escrevi essas três estórias 

do Luuanda, de tal maneira que se um português de Portugal lesse, percebesse 

todas – ou quase todas as palavras e dissesse que era português e, depois 

dissesse ao mesmo tempo: “Não percebo nada disto!” Foi alguma coisa de 

deliberado, de provocatório, e por isso, essas três estórias não resistiram ao 

tempo (LUANDINO apud MARTIN, p. 64). 

 

Vieira, busca por meio de uma escritura marginal advinda dos “musseques” se opor aos 

padrões linguísticos impostos pelo colonizador, tendo em vista não só a libertação política, mas 

cultural e literária do povo angolano:  

Uma das singularidades da obra produzida por Luandino Vieira repousa 

justamente na convicção que a sustenta: a de que o texto literário deveria 

afirmar a grande diferença cultural angolana a partir da qual a 

autodeterminação e a independência poderiam ser reivindicadas (MARTIN, 

2008, p. 65). 

 

 

1.2 Contar estórias: a linguagem coloquial 

“-Sente-se menina! Mu muhatu mu ‘mbia! Mu tunda uazele, mu tunda 

uaxikelela, mu tunda uakussuka...” (Trad. A mulher é como panela: dela sai o 

que é branco, o que é preto, o que é vermelho...)” (DITADO POPULAR). 

 

Embora Vieira não seja da primeira geração do movimento dos “Novos intelectuais de 

Angola, criado em fins dos anos 40, com o mote: “Vamos Descobrir Angola” sua produção 

literária se encaixa dentro deste espírito literário-revolucionário, de tal forma que Luuanda foi 

censurada pela Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) por trazer à tona a situação 

dos moradores dos “musseques”, que viviam à margem da sociedade. 

Com a obra Luuanda, Vieira não aparece como um romancista, mas como um contador 

de estórias que fala com propriedade sobre os “casos” ocorridos nos “musseques”. A este não 

importa se de fato os “casos” aconteceram: Por exemplo, em a “Estória do ladrão e do papagaio” 

ele finda dizendo: “E isto é a verdade, mesmo que os casos nunca tenham passado” (VIEIRA, 

2006, p. 105). 

Por contar as estórias com tanta precisão, a narrativa aparece como fruto de uma 

vivência ou experiência do narrador, que transporta para a escrita a fala cotidiana dos habitantes 
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dos “musseques”. Noutras palavras, Luandino Vieira recorre à fala cotidiana dos habitantes dos 

“musseques” para contar suas estórias, sem se importar se estas são reais no sentido estrito da 

palavra. São realidades ficcionalizadas que apontam para a construção de uma nova realidade 

luandense:  

A opção por fixar literariamente a dicção popular é de fato estratégica: tratava-

se de recriar uma linguagem que rompesse padrões e favorecesse a 

desalienação social. [,,,] ao criar uma linguagem mesclada, misturando o 

português normativo e o quimbundo Luandino Vieira projeta literariamente 

um mundo diferente do mundo instituído e aponta a possibilidade de 

superação dos impasses inerentes à condição colonial [...]  (MARTIN, 2008, 

p. 169). 

 

Diante de uma Luanda mestiça e população aumentando a cada dia, sobretudo nos 

“musseques”, Luuanda propõe a união de todos contra a dominação colonial e um diálogo 

cultural, por meio de uma “nova linguagem” a partir das tradições orais africanas. 

Em Luuanda o escritor/narrador procura envolver o leitor, a fim de que este tome um 

posicionamento diante das estórias narradas, por isso ao final destas, escreve: “Minha estória, 

se é bonita, se é feia, vocês é que sabem. Eu só juro não falei mentira e estes casos passaram 

nesta terra de Luanda” (VIEIRA, 2006, p. 132). 

As três estórias: “Vavó Xìxi e seu neto Zeca Santos”, “Estória do ladrão e do papagaio”, 

“Estória da galinha e do ovo” têm caráter pedagógico, a ponto de protagonistas e leitores serem 

convidados à prática de novas atitudes: “Para combater os valores europeus propagados pelo 

colonizador e, consequentemente, desestruturarem a sociedade colonial, a obra propõe uma 

ressignificação de alguns valores tradicionais africanos” (MARTIN, 2008, p. 171). 

Ao escolher o cenário dos “musseques” para escrever Luuanda com suas três estórias: 

“Vavó Xìxi e seu neto Zeca Santos”, “Estória do ladrão e do papagaio”, “Estória da galinha e 

do ovo”,  o escritor nos leva a uma reflexão sobre a situação de vida daqueles que viviam à 

margem das desigualdades econômica e social causadas pela imposição do colonizador, de tal 

modo que seu discurso, somado a outros discursos presentes na literatura angolana, tornou-se 

o principal veículo de resistência política contra o colonialismo português. 

As duas primeiras estórias são narradas em 3ª pessoa por um narrador onisciente, porém 

a última estória: “Estória da galinha e do ovo”, segundo Vima Martin, “a voz do contista 

mescla-se à voz do contador, só que desta vez, o narrador / “griot” se apresenta já no primeiro 

parágrafo do texto, afirmando: “A estória da galinha e do ovo. Estes casos se passaram no 

musseque Sambiazanga, nesta nossa terra de Luanda” (MARTIN, 2008, p. 220). 

A linguagem colonial utilizada por Luandino Vieira aparece como forma de resistência 

e sua escrita como uma arma contra o discurso colonial, denunciando a violência das relações 
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humanas na sociedade angolana. Por meio do uso da linguagem coloquial, o narrador vai 

envolvendo o leitor no universo dos “casos” e dando voz aos marginalizados dos “musseques”. 

Neste sentido, a escrita de Luandino Vieira, por ir contra os padrões instituídos pela norma 

europeia, produz um verdadeiro hibridismo cultural, mesclando o português com o quimbundo, 

daí sua escrita se constitui numa escrita de resistência. Segundo Rita Chaves:  

O ato de resistir associa-se essencialmente à percepção da injustiça do que se 

apresenta como norma e à adoção de certos métodos para escapar às 

armadilhas da sorte (...) os personagens das três estórias de Luuanda afirmam-

se seres impulsionados para reagir ao roubo autorizado pela força de um 

direito ilegítimo, constituindo manifestações de um dos temas mais caros ao 

escritor: a resistência popular em contraposição ao poder sem legitimidade. 

Contra a injustiça de atitudes centradas apenas na hierarquia instituída, os 

pobres e marginais respondem com o insólito de algumas soluções. Nesse 

caso, o logro não pode ser visto como crime, porque se converte em condição 

para superação da impossibilidade inicial. (CHAVES, 2005, p. 85). 

 

Recorrendo aos provérbios populares inseridos na sua escrita, Vieira dá um caráter 

pedagógico às suas estórias. O narrador aparece como aquele que narra a estória passada como 

se fosse algo acontecido “aqui e agora”, diferentemente do romancista que se isola e cria uma 

história, enquanto fruto do seu pensamento individual.  O narrador ao contrário, vivencia 

performaticamente a estória ou “causo” contado, afirmando o que diz Walter Benjamin: “Quem 

escuta uma história está em companhia do narrador, mesmo quem a lê partilha dessa 

companhia” (BENJAMIN, 1994, p. 213). 

Assim, o narrador geralmente situa as circunstâncias de sua estória no tempo e no espaço 

nos mínimos detalhes. Na estória, “Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos”, o narrador/contador 

com precisão situa o tempo que não chovia nos “musseques”:  

Tinha mais de dois meses a chuva não caia. Por todos os lados do musseques, 

os pequenos filhos do capim de novembro estavam vestidos com pele de 

poeira vermelha espalhada pelos ventos dos jipes das patrulhas zunindo no 

meio das ruas e becos, de cubatas arrumadas à toa (VIEIRA, 2006, p. 11). 

 

O narrador é sensível em reconhecer a sabedoria dos mais velhos, segundo as tradições 

africanas. Bastou um gesto de Vavó Xíxi para que a comunidade soubesse que ia chover: 

“Assim quando vavó adiantou sentir esses calores muito quentes e os ventos a não querer soprar 

como antigamente, os vizinhos ouviram-lhe resmungar talvez nem dois dias iam passar sem a 

chuva sair” (VIEIRA, 2006, p. 11). 

Assim como ele faz lembrar quanto tempo não chovia, também lembra o horário em que 

a chuva caiu: “Ora a manhã desse dia nasceu com as nuvens brancas – mangonheiras no 

princípio; negras e malucas depois – a trepar em cima do musseque. E toda a gente deu razão 
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em vavó Xíxi: ela tinha avisado, antes de sair embora na Baixa, a água ia vir mesmo. A chuva 

saiu duas vezes, nessa manhã” (VIEIRA, 2006, p. 11). 

     O narrador, após contar que “a chuva saiu duas vezes, nessa manhã”, relata em 

detalhes antes dessa sair: 

Primeiro, um vento raivoso deu berrida nas nuvens todas fazendo-lhes correr 

do mar para cima do Kuanza. Depois, ao contrário, soprou-lhes do Kuanza 

para cima e do Mbengu. Nos quintais e nas portas, as pessoas perguntavam 

saber se saía chuva mesmo ou era ainda brincadeira como noutros dias 

atrasados, as nuvens reuniam para chover mas vinha o vento e enxotava. Vavó 

Xìxi tinha avisado, é verdade, e na sua sabedoria de mais velha custava falar 

mentira. Mas se ouvia só ar quente às cambalhotas com os papéis e folhas e 

lixo, pondo rolos de poeira pelas ruas. Na confusão, as mulheres adiantavam 

fechar janelas e portas, meter os monas para dentro da cubata, pois esse vento 

assim traz azar e doença, são feiticeiros que lhe põem (VIEIRA, 2006, p. 12). 

 

A forma performática do contista narrar os fatos nos dá impressão que, de fato, 

presenciou todo acontecimento antes de cair a chuva:  

E quando saiu o grande trovão em cima do musseque, tremendo as fracas 

paredes de pau-a-pique e despregando madeiras, papelões, luandos, toda a 

gente fechou os olhos, assustada com biçho azul do raio que nasceu no céu, 

grande teia d”aranha de fogo, as pessoas juraram depois as torres dos 

reflectores tinham desaparecido no meio dela. Com esse jeito choveu muito 

tempo. [...] O musseque nessa hora parecia que era uma senzala no meio da 

lagoa, as ruas de chuva, as cubatas invadidas por essa água vermelha e suja 

correndo caminho do alcatrão que leva na Baixa ou ficando teimosa, em 

cacimbas de nascer mosquitos e barulhos de rãs. Tinha mesmo cubatas caídas 

e as pessoas para escapar morrer estavam na rua com as imbambas que 

salvaram. Só que os capins, aqueles que conseguiram espreitar no meio das 

lagoas, mostravam já as cabeças das folhas lavadas e brilhavam uma cor mais 

bonita para o céu ainda sem azul nem sol” (VIEIRA, 2006, p. 12-13). 

 

A epígrafe de Luuanda, retirada de um conto popular: “Mu’xi ietu iá Luuanda mubita 

ima ikuata sonii" (Na nossa terra de Luanda, passam-se coisas vergonhosas), nos sugere que 

Vieira com Luuanda pretende retratar em suas estórias a situação de pobreza e miséria dos 

habitantes dos “musseques”, o que o faz, especialmente, na estória de “Vavó Xíxi e seu neto 

Zeca Santos”, na qual os dois vivem em situação de extrema pobreza, ela já velha e ele jovem, 

porém, desempregado e fanfarrão:  

Agora, recolhida no canto, continuava a soprar o fogo; a lata de água fervia, 

mas nada que tinha pôr lá dentro.  - Mas, vavó, vamos comer?  - Ih?! Vamos 

comer, vamos comer!.  Vamos. Comer mas é tuji! Menino trouxeste dinheiro, 

trouxeste, para comprar as coisas de comer? ... Todos dias nas farras, dinheiro 

que você ganhaste foi na camisa e agora vavó quero comer, vavó vamos comer 

é o quê?! Juízo, menino! (VIEIRA, 2006, p.15). 

        

A pobreza de Vavó Xìxi e seu neto era tão grande que este tinha vergonha desta situação 

que não gostava nem de nela pensar:  
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Zeca Santos fechou a cara magra com as palavras da avó. Na barriga, o bicho 

da fome, raivoso, começou roer, falta comida, dois dias já, de manhã só 

mesmo uma caneca de café parecia era água, mais nada.Vavó quase a chorar 

lhe sacudiu da esteira com a vassoura para ele ir embora procurar serviço na 

Baixa e, quando Zeca saiu, ainda falava as palavras cheias de lágrimas, 

lamentando, a arrumar as coisas: - Nem maquezo nem nada! Aiuê, minha vida! 

Esta vida esta podre! (VIEIRA, 2006, p. 14). 

 

Além do uso de palavras em quimbundo misturadas ao português normativo as marcas 

de oralidade aparecem em ditos e provérbios populares: “- Sente, menina! Mu muhatu mu 

‘mbia! Mu tunda uazele, mu tunda uaxikelela, um tunda uakusuka...” (A mulher é como panela: 

Dela sai o que é branco, o que é preto, o que é vermelho) (VIEIRA, 2006, p 24). 

   Apesar da extrema pobreza, Vavó ainda tem humor para se relacionar com o seu neto: 

Diferente, outra vez macia e amiga, a voz de vavó perguntou do meio 

das panelas e quindas vazias: - Olha só Zeca!? O menino gosta de peixe 

d’ontem?  Espantado, nem pensou nada, respondeu só, guloso:  - Ai, 

vavó! Esta onde então? ... Diz já, vavó, vavó sabe eu gosto Peixe 

d’ontem ... Ai, vavó, já então! A lombriga na barriga está me chatear 

outra vez! Diz, vavó. Está onde então, peixe d’ ontem? -Sente, menino! 

Se gosta peixe d’ontem, deixa dinheiro hoje, para lhe encontrar 

amanhã! (VIEIRA, 2006, p. 42). 
 

Na “Estória do ladrão e do papagaio”, Lomelino Dosreis, com malandragem e com 

humor, tenta se explicar à polícia baralhando as palavras de português, de crioulo e de 

quimbundo:  

Dosreis não gostava falar os amigos e só foi explicando melhor, baralhando 

as palavras de português, de crioulo, de quimbundo, ele sozinho é que tinha 

entrado lá, agarrado os bichos e tudo. Porquê? Ora essa mulher e dois filhos, 

sô chefe, mesmo que os meninos já trabalham e a mulher lava, não chega, 

precisa aarredondar o orçamento... - Arredondar o orçamento, seu sacana!? 

Com a criação dos outros... - Oh, sô chefe, criação minha eu não tenho!... 

(VIEIRA, 2006, p. 53). 

 

Na última estória, “Estória da galhinha e do ovo” o narrador já começa anunciando o 

nome da estória, onde os fatos se passaram: “Estes casos passaram no musseque Sambizanga, 

nesta nossa terra de Luanda” (VIEIRA, 2006, p. 107). Narra com tanta fidelidade, dizendo até 

a hora que estes ocorreram: “Foi hora das quatro horas” (VIEIRA, 2006, p. 107). 

Em a “Estória da galinha e do ovo”, na qual Nga Zefa e Nga Bina disputam a posse de 

um ovo e de uma galinha, visto que Nga Zefa descobre que sua galinha tinha sido presa no 

quintal de Nga Bina e posto um ovo, o narrador aparece como alguém que dá conselhos e 

incentiva a valorização do conhecimento dos mais velhos adquiridos pela experiência: 

Então vavó?! Fala então, a senhora que é a nossa mais-velha. [...] – Minhas 

amigas, a cobra enrolou no moringue! Se pego o moringue, cobra morde; se 

mato a cobra, o moringue parte! Você, Zefa tem razão: galinha é sua, ovo da 
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barriga dela é seu! Mas Bina também tem razão dela: ovo foi posto no quintal 

dela, galinha comia milho dela... O melhor perguntarmos no sô Zé... Ele é 

branco!...” (VIEIRA, 2006, p.113-114). 

 

Depois de consultar várias outras pessoas, inclusive a polícia: 

Vavó Bebeca sorriu também. Segurando o ovo na mão dela, seca e cheia 

de riscos dos anos, entregou para Bina. - Posso, Zefa? ... Envergonhada 

ainda, a mãe de Beto não queria     o sorriso que rebentava na cara dela. 

Para disfarçar começou dizer só: - É, sim vavó! É a gravidez. Essas 

fomes, eu sei ... E depois o mona na barriga reclama! ...  De ovo na mão, 

Bina sorria. O vento veio devagar e, cheio de cuidados e amizades, 

soprou-lhe o vestido gasto contra o corpo novo” (VIEIRA, 2006, p.131-

132). 
 

Finalmente, o contador de estórias procura trazer o ouvinte para dentro da estória, 

através do julgamento desta: “Minha estória.  Se é bonita, se é feia, vocês é que sabem. Eu só 

juro não falei mentira e estes casos passaram nesta nossa terra de Luanda” (VIEIRA, 2006, 

p.132). 

 

1.3 A mediação em comunicação e expressão  

Na obra Luuanda, Vieira rejeita a associação mecanicista entre pátria e natureza muitas 

vezes representada em livros didáticos de licenciatura assim como no romance, na prosa e na 

poesia. Diferentemente, Vieira explicita a verdade da realidade do povo luandense, 

especialmente dos habitantes do “musseques” condenados ao sofrimento e a miséria por conta 

da dominação imperial: "Zeca Santos fechou a cara magra com as palavras da avó. Na barriga, 

o bicho da fome, raivoso começou a roer, falta de comida, dois dias já, de manhã só mesmo 

uma caneca de café parecia era água, mais corda” (VIEIRA, 2006, p. 14). 

Longe de apresentar unidade, Luuanda revela as marcas da diferença entre colonizador 

e colonizado, mas também alia-se à luta pela recuperação das contradições sociais existentes 

em Angola, não só com armas, mas com literatura, por afirma Chaves: 

Tal como é comum suceder nos espações periféricos, a história das 

letras em Angola se mistura ostensivamente à história do País. Para 

sermos preciosos, vale dizer que ali o processo literário se fez seguindo 

a linha das lutas para conquistar a independência nos mais diversos 

níveis (CHAVES, 2005, p. 20). 
 

Para reforçar o que Chaves diz, lembremos que muito dos estudantes que passaram pela 

Casa do Império em Lisboa retornaram para Angola, porém, proibidos de exercer 

intelectualmente suas funções, e optaram pelo campo da política no qual se empenhavam pela 

libertação da Angola, entre eles a saber: Mario Antônio, Antônio Jacinto, Viriato Criuz, Mário 
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Pinto de Andrade e outros. É neste contesto de embate entre dominador e dominado que em 

Luuanda é elaborada uma linguagem capaz de projetar um novo ar nos ares de Luanda. 

Reinventando a linguagem no processo de mesclagem do quimbundo com o português, 

Luandino Vieira aponta para uma ruptura com “já estabelecido” para construção de uma 

linguagem nacional: 

Para essa tarefa de nacionalização da língua, condição básica para 

nacionalização da literatura, vai concorrer a operação de ruptura nas mais 

diferentes áreas da expressão linguística. Corroer a tradição do plano lexical 

ao sintático, seria afinal um meio de garantia uma tessitura mais autêntica ao 

seu discurso. O modelo luso representava o tempo europeu e uma superação 

materializada na fundação do tempo africano constitui um desejo que se 

poderia traduzir na adoção do bilinguismo (CHAVES, 2005, p. 72).   

 

Desse modo, Luandino propõe uma verdadeira reviravolta linguística concomitante à 

revolução social e política de Angola, conforme Chaves: 

Pelos levantamentos estatísticos da época é fácil conhecer o grau das 

injustiças, o nível de miséria e exploração a que se condenava o africano; a 

obra de Luandino vai muito além: focaliza as armadilhas do poder e as 

estratégias utilizadas pelo oprimido para garantir a sua sobrevivência numa 

ordem que só lhe assegurava morte. (CHAVES, 2005, p. 28) 

 

A declaração de Chaves nos faz perceber o nível de espoliação do povo e de abrangência 

da obra literária de Vieira, razão pela qual Luuanda foi censurado pela PIDE, quando do seu 

lançamento em 1963. Razão pela qual a literatura também se tornou uma arma poderosa contra 

o sistema opressor, por isso é importante percebermos a literatura como canal de mediação para 

um projeto de libertação de um povo oprimido por regime ditatorial. 

Neste sentido, reafirmamos a ligação entre a história e literatura e sua extensão expressas 

nas palavras de Chaves, que enfaticamente diz:  

Emergindo como um modo específico de perceber um fenômeno poético e 

uma forma particular de conceber o exercício literário, essa poesia tem como 

um de seus fundamentos a relação entre a literatura e experiência. A aventura 

concreta posta pela vida, de onde já não se pode banir a sombra da dor e do 

sacrifício, apresenta-se como um fator a ser transformado em linguagem. O 

contato com a vida, aí incorporadas as linhas da história, faz-se matéria 

literária num jogo que não desiste de evocar a possibilidade de se recuperar o 

caráter sagrado da existência em algum momento muito distante (CHAVES, 

2005, p. 64). 

 

Retomando a ideia da literatura como mediação para um projeto de mediação para a 

transformação da sociedade, os estudantes da casa do império, quando em Lisboa, segundo 

Carlos Everdosa, em seu livro Roteiro de literatura Africana, já produziam canções e poemas 

nesta perspectiva. Mauricio de Almeida Gomes, angustiado, já interrogava: 
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Mais onde estão os filhos de Angola 

se não os oiço cantar e exaltar  

tanta beleza e tanta tristeza, 

tanta dor e tanta ânsia  

desta terra e desta gente?. 

e exortava: “É preciso forjar a poeira de Angola”. 

Uma poesia nossa, nossa, nossa! 

- Cântico, reza, salmo, sinfonia  

que uma vez cantada,  rezada,  

faça toda a gente a sentir,  

faça toda a gente dizer:  

- É poesia de Angola!” (EVERDOSA, 1979, p. 82).  

 

Se, por um lado, o povo e os jovens angolanos tinham este olhar esperançoso em relação 

ao seu futuro; por outro, o europeu com sua visão etnocêntrica via o angolano como um bárbaro, 

um selvagem, que precisava ser civilizado e catequizado. Já Luuanda, começando pela grafia 

do nome e o cajueiro a veem como símbolo de luta e resistência. 
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2 PRESENÇA DA FALA ORAL NAS ESTÓRIAS 

 

Nesse capítulo, temos como objetivo analisar a obra Luuanda, observando as marcas de 

oralidade presentes. Na primeira estória narrada em terceira pessoa, o narrador focaliza o estado 

de extrema pobreza em que vive a Velha Vavó com seu neto que pretende esquecer tal situação: 

“Fechou os olhos com força, com as mãos, para não ver o que sabia, para não sentir, não pensar 

mais o corpo velho e curvado de vavó, chupado da vida e dos cacimbos, debaixo da chuva, 

remexendo com suas mãos secas e cheias de nós os caixotes de lixo dos bairros da Baixa” 

(VIEIRA 2006, p. 18).  Apesar desta situação, o neto desempregado leva uma vida de vaidades 

e almeja o amor de Delfina: “Todos dias nas farras, dinheiro que você ganhou foi na camisa e 

agora vavó quero comer, vavó vamos comer é o quê?! Juízo menino!” (VIEIRA, 2066, p. 15). 

Na segunda estória, o narrador aparece novamente em terceira pessoa, contando a 

estória de um furto de patos e do papagaio Jacó. Na prisão, Lomelino Dosreis e Garrido, o 

Kam’tuta se desentendem por um achar que foi dedurado pelo outro, gerando um conflito entre 

ambos, mas aparece Xico Fruta que já estava preso, mas o narrador não conta os motivos. Xico 

Fruta apresenta uma grande sabedoria capaz de resolver os desafios encontrados na prisão, de 

tal forma que finda gerando uma espécie de solidariedade entre os três. Por último, o narrador 

convida a acreditar que sua estória é verdadeira: “E isto é a verdade, mesmo que os casos nunca 

tenham acontecido” (VIEIRA, 2006, p. 105). 

Na última e terceira estória, o narrador “Griot” denuncia a situação de fome e pobreza 

nos “musseques”, a partir da disputa por um ovo entre Nga Zefa e Nga Bina. A galinha é de 

Nga Zefa, mas pôs um ovo no quintal de Nga Bina que dava milho para a galinha Cabíri. Vavó 

Bebeca tem autoridade para resolver o conflito, mas pede a opinião de outros membros da 

comunidade, inclusive da polícia. Porém, quando percebe que cada um que é chamado para 

resolver a situação quer tirar proveito em causa própria, ela mesma busca uma solução para o 

conflito, entregando o ovo a Nga Bina, devido aos desejos de gravidez. Finalmente, o narrador 

busca envolver o ouvinte na estória dizendo: “Minha estória.  Se é bonita, se é feia, vocês é que 

sabem. Eu só juro não falei mentira e estes casos se passaram nesta nossa terra de Luanda” 

(VIEIRA, 2006, p. 132). 

A inovação de Luandino não se dá apenas do ponto de vista da linguagem, mas nos seus 

aspectos sintáticos, estilísticos e lexicais. Assim, do ponto de vista fonológico, utiliza 

abundantemente o relato oral para promover um processo de recriação da própria linguagem 

literária. Ainda nesse processo de recriação literária, Luandino Vieira busca enfatizar a oposição 
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entre a linguagem do colonizador e a língua do colonizado. Em outras palavras, as inovações 

no nível lexical se dão pela mesclagem do quimbundo com o português, produzindo um 

verdadeiro hibridismo cultural. 

Em Luuanda o narrador aparece como um contador de estórias que performaticamente 

narra os fatos como alguém que experenciou os casos contados, de tal forma que estas não 

começam com o tradicional: “Era uma vez...” Ao contrário, por exemplo na “Estória do ovo e 

da galinha”, pois ele começa afirmando: “Estes casos passaram no musseque Sambizanga, nesta 

terra de Luanda” (VIEIRA, 2006, p.107).   

Já dissemos, anteriormente, que é indissociável a literatura de Angola de sua história. 

Durante o período colonial Luanda e, sobretudo os “musseques” foram palco de escrita de 

vários escritores e poetas, de tal forma que, se analisarmos bem a “Estória de Vavó Xíxi e seu 

neto Zeca Santos”, veremos que ela está dividida em 3 partes como se fossem cenas de um 

mesmo espetáculo teatral,  com personagens diferentes, envolvidas numa mesma trama e o 

narrador apresenta cada cena como se fosse um filme, mostrando em detalhes o comportamento 

das pessoas e, sobretudo, como elas se ligam à natureza, a ponto de que à medida que se lê cada 

uma das partes  é como se estivéssemos assistindo a um espetáculo, logo na abertura da estória 

é mostrada a situação em que os moradores dos “musseques” se encontravam:  

Tinha mais de dois meses a chuva não caia. Por todos os lados do musseque, 

os pequenos filhos do capim de novembro estavam vestidos com a pele de 

poeira vermelha espalhada pelos ventos dos jipes das patrulhas zunindo no 

meio de ruas e becos, de cubatas arrumadas à toa (VIEIRA, 2006, p. 11). 

 

Segundo Walter Benjamin: “O senso prático é uma das características de muitos 

oradores natos" (BENJAMIN, 1994, p. 200). E essa utilidade prática pode se manifestar po 

meio de um conselho ou algum outro ensinamento. Nas tribos africanas, quem dá conselhos são 

os mais velhos portadores de sabedoria adquirida ao longo de sua existência, por isso bastou 

vavó Xíxi resmungar e todos logo acreditaram que ia chover: 

Assim, quando vavó adiantou sentir esses calores muito quentes e os ventos a 

não querer mais soprar como antigamente, os vizinhos ouviram lhe resmungar 

talvez nem dois dias iam passar sem chuva sair. Ora a manhã desse dia nasceu 

com nuvens brancas- mangonheiras no princípio; negras e malucas depois – a 

trepar em cima do musseque. E toda gente deu razão em vavó Xíxi: ela tinha 

avisado, antes de sair embora na Baixa, a água ia vir mesmo. A chuva saiu 

duas vezes, nessa manhã (VIEIRA, 2006, p. 11).  

 

Ainda assim:  

Nos quintais e nas portas, as pessoas perguntavam para saber se saía chuva 

mesmo ou era ainda brincadeira como noutros dias atrasados, as nuvens 

reuniam para chover, mas vinha o vento e as enxotavam. Vavó Xìxi tinha 
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avisado, é verdade, e na sua sabedoria de mais-velha custava falar mentira” 

(VIEIRA, 2006, p. 11-12). 

 

E por ser mais-velha, o narrador lhe faz uma menção, mostrando que ela merece respeito 

e tem autoridade para aconselhar o neto:  - “Ená, menino!...Tem propósito! Agora pessoa de 

família é cão, não é? Licença já não pede, já não cumprimenta no mais velhos...” (VIEIRA, 

2006, p.13). 

 O narrador onisciente apresenta com conhecimento de causa acerca da vida que tinha 

Vavó e seu neto Zeca, que apesar de gostar das suingueiras tinha seus momentos de crise 

existencial: 

Fechou os olhos com força, com as mãos, para não ver o que sabia pra não 

sentir, não pensar maus o corpo velho e curvado de vavó, chupado da vida e 

dos cacimbos debaixo da chuva, remexendo com suas mãos secas cheias de 

nós os caixotes de lixos dos bairros da Baixa. As laranjas quase todas podres, 

só ainda um bocado e que aproveitava em cada uma e, o pior mesmo aquelas 

mandiocas pequenas, encarnadas, vavó queria enganar, vavó queria lhes cozer 

para acabar com a lombriga a roer no estômago... (VIEIRA, 2006, p.18-19). 

 

Mas, o narrador guarda na memória que a vida de Vavó Xíxi não foi sempre assim, há 

tempos, ela foi Dona Cecília:  

E nga Xíxi, dona Cecília que está morar nos Coqueiros em casa de pequeno 

sobrada, com discípulas de costura e comidas, com negócios de quitanda de 

panos, fica-se, gorda e suada, sentindo o bom vento do abano que Maria está 

abanar ali mesmo, na cara da rua” (VIEIRA, 2006, p. 20). 

 

Apesar das boas lembranças do passado, vavó estava:  

...Sentada no chão molhado da porta da cubata, nga Xíxi Hengele, como lhe 

chamam no musseque – boca dela tem sempre piada, mesmo se é conversa de 

óbito não faz mal, ela sempre fala de maneira que uns riem, outros não estão 

a perceber - , resmunga num estreito raio de sol fugido das nuvens para lhe 

bater na cara velha e magra.  Vavó pisca os olhos, sente o corpo mole, a boca 

amarga, a cabeça pesada. Lembra depois os pensamentos quase estivera a 

sonhar; um sorriso triste vem-lhe torcer os riscos todos na cara seca. Fala só 

para o seu coração:- Nga Xìxi!... Dona Cecília! ... P’ra quê eu lembre agora?! 

Ri um riso triste, gasto, rouco do tabaco das cigarrilhas fumadas para dentro. 

Au´´a! Se calhar é por causa das mandiocas eu comi... Verdade a barriga está 

lhe doer.  _ Oh!... Não vou morrer, e a fome já não tenho... (VIEIRA, 2006, p. 

21). 

 

O narrador nos mostra que há duas Vavós, uma do passado e outra do presente. No 

sonho, ela volta ao passado, mas ao acordar, assume a sua atual situação e ainda tem o humor 

que lhe ajuda a encarar a dura realidade de vida. Mas vavó não resiste: “continua só repetindo, 

baixinho, parece quer dar sua desculpa em alguém: - É a vida!... Deus é pai, não é padrasto. 

Deus é que sabe” (VIEIRA, 2006, p. 22). 
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Na “Estória do ladrão e do papagaio”, as marcas da oralidade são mais visíveis, 

sobretudo por conta dos diálogos que se estabelecem entre os personagens da estória, lembrando 

que na prisão vamos encontrar, dois angolanos (Garrido, o Kam1tuta e Xico Fruta) e um 

caboverdino (Lomelino Dosreis). Este fato faz com que o narrador recorra ao uso do português, 

do crioulo e do quimbundo e sem recorrer a formas tradicionais de começar a contar estória 

inicia dizendo que: “Um tal Lomelino dos Reis, Dosreis para os amigos e ex-Loló para as 

pequenas vivia com a mulher dele e dois filhos no musseque Sambizanga” (VIEIRA, 2006, p. 

45). Se falou a verdade não se sabe: “Mas podia ser mentira dele, lhe agarraram já com o saco, 

lá dentro sete patos gordos e vivos e as desculpas nasceram ainda poucas” (VIEIRA, 2006, p. 

45). Porém, ao ser interrogado pelo Ciapio, resistiu à ideia de ser considerado bandido: 

- Você és bandido, não ê?  – Bandido não sou, não senhor! – Cala-te a 

boca mas é! Você é bandido... [...] – Sukua’! Um aço assim pode se 

matar uma pessoa? Você tens cada uma... Xé! Não empurra! Sei o 

caminho! e foi aí mesmo dentro da cadeia que aumentou a confusão. 

Zuzé arreoulhe uma chapada no pescoço e Dosreis saltou [...] – ená, seu 

sacana! Você pensas que pode abusar autoridade, pensas? [...] Já se viu, 

um velho todo velho e ainda quer pelejar... – Velho é trapo! Não tenho 

medo de cipaio... (VIEIRA, 2006, p. 46-47). 

 

2.1 O papel da oralidade 

 No decorrer da história a oralidade, inicialmente foi objeto de estudo por parte do 

pensamento folclorista, posteriormente da antropologia, da etnografia, da história, da sociologia 

e mais tarde dos estudos da linguagem, sobretudo da linguística.  A oralidade passou a ser de 

interesse dos estudos literários, após superar alguns obstáculos como: 

1º) A dificuldade de reconhecimento por parte de críticos literários em aceitar que textos orais 

fossem aceitos como literatura. 

2º) Antes do surgimento da imprensa, o uso da escrita era restrito, de tal forma que até mesmo 

os textos escritos eram produzidos em voz alta, ditados por seus autores e, posteriormente eram 

lidos, também em voz alta devido ao pouco número de pessoas alfabetizadas.  Somente no 

início do século XV é que houve uma produção escrita em maior escala:                             

Entre o início do século XII e meados do século XV, por todo o ocidente se 

produziu em graus de fato diversos, uma mutação profunda, ligada à 

generalização da escrita nas administrações públicas, que levou a racionalizar 

e sistematizar o uso da memória” (ZUMTHOR, 1993, p. 28).  

        

Assim como a administração em órgãos públicos, também a expansão do comércio 

possibilitou o avanço e valorização da escrita a ponto de que: 
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O uso da voz sofreu nesse contexto o mesmo tipo de atenuação e exige 

o mesmo tipo de práticas substantivas que os modos à mesa ou o 

discurso sobre o sexo. Uma arte que se baseava nas técnicas do encaixe, 

da combinação, da colagem, sem cuidado de autenticação das partes, 

recua e cede terreno rapidamente a uma arte nova, que anima uma 

vontade de singularização. A teatralidade generalizada da vida pública 

começa a esmaecer e o espaço se privatiza. Os registros sensoriais, 

visuais e táteis (que havia séculos mal eram dissociáveis da experiência 

vivida da maioria) distinguem-se, separam-se: primeiro entre os 

letrados (causa ou efeito?) da difusão da escrita à proporção que se 

afastam uma das outras as artes e as ciências” (ZUMTHOR, 1993, p. 

28). 
 

Desse modo, a literatura, que sempre usou em sua construção dos recursos da voz, se 

afasta desta em busca de uma singularização. Com o avanço da escrita surge a ideia do autor, 

onde cada um começa a produzir, buscando sua ascenção individual. Essa nova realidade gerou 

não só uma cisão entre arte e ciência, mas também entre a literatura oral e a literatura escrita. 

Porém, estudos como os de Havelock começam a defender a ideia de que a Odisséia de Homero 

poderia advir da oralidade, o que levou a se rever certos posicionamentos em relação ao texto 

oral. Daí, é importante compreender que oralidade não é analfabetismo, por isso acentua 

Zumthor: “É inútil julgar a oralidade de modo negativo, realçando-lhe os traços que contrastam 

com a escritura. Oralidade não significa analfabetismo o qual despojado dos valores próprios 

da voz e de qualquer função social positiva, é percebido como uma lacuna” (ZUMTHOR, 2010, 

p. 24). 

Numa cultura predominantemente oral, o que importa não é a elaboração inédita desta 

ou daquela história, o importante é o modo de contá-la, performaticamente, a ponto de envolver 

o ouvinte e perceber o seu caráter pedagógico ou moralizante. Neste sentido, a memória passa 

a ser um instrumento fundamental para que o narrador possa administrar a estrutura do material 

narrado. 

Apesar do surgimento da imprensa e, consequentemente, da primazia do escrito sobre o 

oral, se bem analisarmos, não há escrita sem oralidade, ainda que seja por vias mentais, pois, 

antes de escrever, o homem precisa pensar. Não há escrita sem pensamento, mas ao contrário, 

há pensamento sem escrita. Neste sentido, podemos dizer que mesmo na sociedade 

contemporânea, com todos os recursos tecnológicos que o homem dispõe, o processo de 

composição da linguagem escrita parte de uma linguagem oralizante/pensante. Por isso diz 

Wlater Ong: que: “a expressão oral pode existir – e na maioria das vezes existiu – sem qualquer 

escrita; mas nunca existiu escrita sem oralidade” (ONG, 1988, p. 16). 
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A História comprova que sociedades ágrafas foram capazes de produzir significativas 

narrativas como Ilíada e Odisséia, atribuídas a Homero. Na África, mais precisamente em 

Angola, embora sua colonização seja datada do século XV, pelo fato da educação formal estar 

presente no discurso dos colonizadores e não na sua efetivação concreta, a maior parte da 

produção literária de Angola se fez de forma oralizante, por meio de provérbios, de contos, de 

fábulas e de ditos populares, portanto, estas sobreviveram à base da tradição oral, o que não 

significa dizer que o povo africano é por natureza oralista: 

O reconhecimento e ideia aceite de que a literatura africana moderna 

nasce a partir da introdução da escrita em África pelos europeus levou 

a uma curiosa dicotomia no discurso crítico: a escrita é europeia, a 

oralidade é africana. E aquilo que é um fenómeno acidental passa a ser 

encarado como fenómeno essencial. Ou seja, a “natureza” cultural 

africana é oral; são os europeus que vieram perturbar este estado 

“natural” e adâmico” (LEITE, 1998, p. 35). 

 

2.2 O papel da escrita marginal 

A  escolha da realidade de  vida dos habitantes dos “musseques” já nos indica o caráter 

marginal da escrita de Vieira, visto que os “musseques” compõem aquela parte da cidade de 

Luanda onde habitam os marginalizados, econômica e socialmente, de tal modo que, segundo 

Rita Chaves, entre suas personagens não transitam heróis, nem mártires, mas: “aqueles que 

situados fora da ordem vão fazendo da exclusão o seu traço de identidade [...] pobres diabos 

que usam o expediente, a pequena trapaça como recurso para escapar à fome de cada dia” 

(CHAVES, 2005, p. 29). 

A escrita na narrativa mostra Vieira é fundamentalmente uma experiência de resistência 

à dominação colonial. Através da escrita Luandino se insurge contra os padrões instituídos pelo 

regime colonial, recriando a linguagem, ao misturar o português oficial com o quimbundo 

língua materna do povo angolano. Segundo Zoraide Portela: “Seus textos dialogam com a 

textualidade quimbundo, inserindo-se nas teias da memória e da tradição oral, como também 

joga e brinca com os seus escritos, alterados em função da sintaxe e da morfologia típicas das 

vozes locais". 

A ficção se distancia do discurso colonialista não apenas linguisticamente, mas 

ideologicamente, o que se expressa pelo engajamento à libertação de Angola do colonialismo 

português. Na época em que Luuanda foi escrita, o colonialismo português procura todos os 

meios para minar a cultura africana, impondo aos angolanos seus costumes, mas a pressão maior 

se dava quanto ao uso da língua, uma vez que os nativos eram obrigados a se comunicar somente 

em português e, é nesse contexto, que vários autores buscaram o bilinguismo como uma forma 
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de resistência a tal imposição dando por certo a aliança entre a palavra marginal e os anseios da 

população revolucionária. 

Na “Estória do ladrão e do papagaio”, Xico Fruta, de quem o narrador pouco dá 

informações, inclusive dos motivos de sua prisão, aparece com uma grande sabedoria, dando 

orientações e conselhos para os colegas presos enfrentarem as dificuldades da vida, superando-

as. Ao contrário de Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos, que se resignam e se acham impotentes 

para transformarem a sua situação, Xico aconselha Dosreis a usar a cabeça: “Cabeçada não 

mano Dosreis!  Cabeça só! Usa cabeça,o rapaz é bom...Chicote ele não põe, só quando lhe 

mandam para obedecer, E aí mesmo, cadavez arranja maneira de esquivar...Lhe conheço...” 

(VIEIRA, 2006, p. 50). 

 

2.3 O modo de narrar oral na escrita 

Em Luuanda (2006), Vieira propõe uma (re)criação da linguagem, mesclando o 

quimbundo com o português, a ponto de provocar uma reviravolta linguística, desde o plano 

lexical ao plano semântico: 

A situação apresentava-se clara: era preciso promover o corte dos lanços com 

a metrópole, era indispensável exorcizar a condição colonial. Sob esse 

aspecto, tendo em sua base o desenvolvimento das condições materiais 

concretas, o verbo se oferecia como coisa eficaz na preparação da rebeldia que 

o corpo social iria consolidar. Nesse processo, um dos passos seria dado com 

a tentativa de nacionalizar essa literatura, trazendo para o centro da criação 

todo um conjunto de temas e procedimentos teóricos que pudesse concretizar 

o afastamento do repertorio do colonizador” (CHAVES, 2005, p.70-71).  

 

De acordo com Chaves, foi necessário esta mudança de paradigma da linguagem, pois 

era iminente o processo de transformação social e política de Angola. E Luandino o faz, criando 

uma linguagem de resistência ao poder opressor de Portugal; cria uma linguagem que o 

colonizador não é capaz de compreender, misturando o quimbundo com o português. Como 

suas narrativas tem como palco o cenário dos “musseques”, também suas personagens utilizam 

a fala coloquial, uma vez que estas não são heróis, nem mártires: 

Ao contrário do que é comum encontrar na literatura diretamente envolvida 

com um projeto político, a obra de Luandino não é povoada apenas por 

personagens exemplares protótipos de heróis e mártires, prontos para morrer 

pela causa. Assinala-se suas personagens o apreço pelos marginais e, ao lado 

de militantes empenhados na transformação, de homens que assumem o 

compromisso de mudar a realidade, transitam aqueles que, situados fora da 

ordem, vão fazendo da exclusão o seu traço de identidade. Pelas ruas que ele 

desenha circulam os trabalhadores explorados, sapateiros, alfaiates, 

quitandeiras, vendedores de loteria, representantes da população pobre da 

periferia de Luanda. Mas o autor não para nessa relação e vai ainda buscar 

aqueles postos completamente fora dos limites da chamada sociedade 
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organizada. São os malandros, os desempregados, os pequenos ladrões, pobres 

diabos que usam o expediente, a pequena trapassa como recurso para escapar 

a fome de cada dia. A esses vêm juntar-se as mulheres e as crianças, 

personagens atuantes às vezes decisivos nos enredos com que tematiza a vida 

dos mosseques (CHAVES, 2005, p. 29). 

 

Assim, em suas estórias, encontramos personagens como: Vavó Xíxi e seu neto Zeca 

Santos, Lomelino dos Reis, Garrido Fernandes, o Kam’tuta, Nga Zefa, Nga Bina e outros, os 

quais se enquadram dentro do perfil mencionado por Chaves, sem esquecer que um número 

expressivo destes eram analfabetos. Vieira habilmente (re)cria a linguagem não só a nível da 

sintaxe, mas a nível estilístico e lexical, como também pela mesclagem do quimbundo com o 

português, como pelo emprego do português, como pelo emprego do português coloquial e do 

quimbundo empregado pelos angolanos. Vejamos alguns exemplos das inovações linguísticas 

de Luandino Vieira:  

 

CONSTRUÇÕES SINTATICAS PORTUGUÊS 

“Licença já não pede” 

(VIEIRA, 2006, p.13) 

Já não pede mais licença 

“A conta é pequena pode vir cá) 

(VIEIRA, 2006, p.16) 

A conta é pequena pode vir aqui. 

“E de pai não lhe conhecia” 

(VIEIRA, 2006, p.45) 

E seu pai ele não conhecia. 

 

OMISSÃO DE ARTIGOS, 

PREPOSIÇÕES E CONJUNÇÕES 

PORTUGUÊS 

“Fome é muita vavó!” 

(VIEIRA, 2006, p.13) 

“A fome é muita vavó!” 

“...Parecia as palavras punham lhe 

mais força e juventude” 

(VIEIRA, 2006, p.14) 

“Parecia que as palavras 

punham lhe mais força e 

juventude” 
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3 O IMAGINÁRIO DA TRADIÇÃO NA ESCRITA DOS “MUSSEQUES” 

 

“Voltar... 

Ver de novo boloiçar a fonte majestosa 

 das palmeiras 

 que as derradeiras horas do dia 

 circundam de magia” (ALDA LARA). 

 

Neste capítulo, veremos que em Luuanda (2006), de forma singular, Vieira, por meio 

de seus escritos, ou melhor, de suas estórias, questiona a realidade de Angola, projetando uma 

nova Luanda. Nas estórias contadas, percebemos a força do imagético para descrever a situação 

de vida dos habitantes dos “Musseques”. As longas descrições sobre a natureza, as casas, os 

conflitos nos causam a impressão de estar vendo as imagens das coisas e fatos descritos pelo 

narrador. Embora outros autores, que em seus romances, quer em seus contos, também o façam:  

[...] é na obra de Luandino Vieira que a literatura parece cumprir mais 

enfaticamente o papel de dar asas ao imaginário para que um mundo oculto 

pelas evidências se possa revelar, submetendo a opacidade traiçoeira das 

aparências. Pela voz dos personagens, sinaliza-se de muitas maneiras o amor 

do escritor orientando o olhar através de becos e Musseques, abrindo ao leitor 

um universo de experiências onde a diversidade e o inesperado constituem a 

fonte de situações por cujas frestas se podem ler as ambiguidades do jogo 

colonial (CHAVES, 2005, p. 25). 

 

 A ideia de que na obra de Vieira o imaginário ganha asas se reafirma em situações como 

a chegada da polícia no Zambianzaga para resolver o conflito entre Nga Zefa e Nga Bina pela 

posse do ovo da galinha cabíri: 

- Bando de vacas! Que raio de coisa é esta? Eh? O que é que sucedeu? 

Ninguém que respondeu só alguns muxoxos. Vovó Bebeca avançou um passo. 

- Não ouvem zaragatelhas? O que é isto aqui? Uma reunião?  Ih?! Reunião de 

que então? – Vovó, zangada refilava. -Vamos, conta lá, avozinha! Porque é 

que estavam à porrada? Depressa se não levo tudo para polícia!  Vovó viu nos 

olhos do soldado o homem estava falar verdade e, então, procurou ajuda nas 

outras pessoas. Mas as casa de todos não diziam nada, estavam olhar no chão, 

o ar, no canto Beto e Xico não tinham saído com os cestos, os dois soldados 

rodeando o grupo. No fim, olhando o homem gordo, falou devagar a explodir 

ainda:  - Sabe! O senhor soldado vai nos desculpar... - Soldado uma merda! 

Sargento! - ih?! E sargento não é soldado?... - Deixa-te de coisa, Chiça! Estou 

quase a perder a paciência. Que raio de chinfrim é este? (VIEIRA, 2006, p. 

128). 

 

 Tal relato nos dá uma imagem de briga de fundo de quintal ou de briga de meio de rua, 

porém vivendo numa época de repressão, talvez o autor queira mostrar como a polícia agia ao 

chegar para prender os camaradas reunidos. Contudo, a forma como Luandino narra os fatos 

parece ser um fato que está acontecendo hic et nunc (aqui e agora). Na perspectiva de Zumthor, 

podemos dizer que Luandino performaticamente atualiza e teatraliza a referenda situação. À 
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medida que o leitor/ouvinte da história a lê ou a ouve, vai sendo convidado para dentro desta e 

tomar um posicionamento diante da mesma.  

Desse modo, nas comunidades ditas ágrafas, o imaginário e a memória têm uma função 

importante. O imaginário, enquanto possibilita a criação ou projeção e a memória, enquanto 

guarda ou acumula a experiência vivida: “Antes do século XV, parece que jamais alguém se 

gabou de sua memória. Ela corria naturalmente pela época em que se inventou a imprensa tudo 

muda” (ZUMTHOR, 1993, p. 141). 

 

3.1 A voz na prática poética 

Segundo o medievalista e estudioso da voz Paul Zumthor (1915 -1995), a performance 

enquanto principal elemento constitutivo da poética oral, antes de tudo, implica competência, 

um saber-fazer e um saber dizer: “É um saber que implica e comanda uma presença e uma 

conduta, um dasein comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas concretas, 

uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo” (ZUMTHOR, 2000, p. 31). 

Nesta acepção de dasein (ser-ai) ela (performance) se liga à concepção de Heidegger 

acerca do homem como ser de consciência que se lança no mundo, capaz de assumir a sua 

existência com todas as consequências, a partir de suas escolhas no mundo. A performance é 

algo das circunstâncias, assim como homem é um ser das circunstâncias. Para bem entender 

que a performance não é uma técnica, mas algo que emana da circunstância existencial; ele 

(Zumthor) dá um exemplo bem prático, dizendo que as cantoras africanas de lamentação não 

são desta ação se não estiverem um funeral autêntico: “Implicando um tipo singular de 

conhecimento, a performance poética só é compreensível e analisável do ponto de vista de uma 

fenomenologia da recepção” (ZUMTHOR, 2010, p. 164). Uma palavra, diz: Zumthor 

“performance é reconhecimento” (ZUMTHOR, 2000, p. 31).  Ou ainda afirma Zumthor: 

“Aquilo que denomino performance, na acepção anglo-saxônica do termo, é o ato pelo qual um 

discurso poético é comunicado por meio da voz e, portanto, percebido pelo ouvido” 

(ZUMTHOR, 2005, p. 87). 

Ainda sobre performance, não como técnica, mas como um conhecimento que brota das 

entranhas do “dasein”, segundo Zumthor: “A performance é a materialização (“a 

concretização”), dizem os alemães de uma mensagem poética por meio da voz humana e 

daquilo que acompanha, o gesto ou mesmo a totalidade dos movimentos corporais” 

(ZUMTHOR, 2005, p. 55). 

Os conceitos de performance e de recepção nos permitem perceber o papel do 

leitor/ouvinte que de passivo passou a ativo. O ouvinte se sente envolvido com o texto, (re)-
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atualizando-o. Neste sentido, Zumthor é bem enfático: “O ouvinte faz da performance, da 

mesma forma que o autor e as circunstâncias. O ouvinte é interpelado como se diz, ele intervém, 

ele é um dos componentes fundamentais dessa poesia vocal, componentes sem os quais ela não 

existiria” (ZUMTHOR, 2005, p. 92). Entre autor e leitor se estabelece um verdadeiro processo 

de dialogia da mesma forma como Bakhtin concebe a relação locutor e ouvinte: 

Na realidade toda palavra composta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige 

para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor 

e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 

Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 

análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre meu interlocutor. A palavra é o 

território comum do locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2014, 

p.117). 
 

A performance não se isola, mas se abre para o outro e vice-versa; ela só faz sentido 

numa perspectiva da fenomenologia da recepção. Neste sentido, afirma Zumthor:  

Admitamos, com a maior parte dos autores, que um texto só existe, 

verdadeiramente, na medida em que há leitores (pelo menos potenciais) aos 

quais tende a deixar alguma iniciativa interpretativa; tendência crescente, na 

medida em que diminui a função informativa ou imperativa do texto em causa 

(ZUMTHOR, 2000, p. 22). 

 

Com o avanço da tecnologia mediatizada, Zumthor nos diz que a performance pode 

acontecer, mas perde muito de sua sensualidade: 

É indiscutível que a transmissão mediática retira da performance muito de sua 

sensualidade. O rádio (o disco ou cassete) só deixa subsistir aquilo que é 

auditivo. No caso da televisão a vista funciona. Por outro lado, o que falta 

completamente, mesmo na televisão, ou no cinema, é o que denominei 

tatilidade. Vê-se um corpo, um rosto fala, canta, mas nada permite esse contato 

virtual que existe quando há presença fisiológica real (ZUMTHOR, 2005, p. 

70) 

 

Desde o início, dissemos que a performance, enquanto “dasein” “é uma conduta 

comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas”. A partir desta perspectiva, assim 

como Zumthor, esboçaremos um processo acerca do papel do corpo.  Pergunta Zumthor:  

O que entender aqui pela palavra corpo? Despojado como ele está em minha 

frase, parece escapar, por demasiado puro e abstrato, ideal, como o ego 

transcendental de Husserl!  No entanto é ele que eu sinto reagir, ao contato 

saboroso dos textos que amo, ele que vibra em mim, uma presença que chega 

à opressão. O corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu 

corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que 

determina minha relação com o mundo (ZUMTHOR, 2000, p. 23).  
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 Como dissemos anteriormente, “a transmissão mediática retira da performance muito 

de sua sensualidade”, ainda que se veja um corpo falta uma presença fisiológica real, falta a 

totalidade. Numa palavra. Falta um corpo. Que segundo Zumthor nada mais é senão: “[...] a 

materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e determina a minha relação com o 

mundo. Dotado de uma significação incomparável, ele existe à imagem de meu ser: é ele que 

eu vivo, possuo e sou, para melhor e para pior” (ZUMTHOR, 2000, p. 23).  

O corpo determina o meu ser-no-mundo. Pelo corpo o homem manifesta o seu mundo: 

O corpo dá a medida e as dimensões do mundo; o que é verdade na ordem 

linguística na qual, segundo o uso universal das línguas, os eixos espaciais 

direita/esquerda, alto/baixo e outras são apenas projeção do corpo sobre o 

cosmo. É por isto que o corpo texto significa o mundo. É pelo corpo que o 

sentido é percebido (ZUMTHOR, 2000, p. 77-78). 

  

Zumthor diz ainda: “É pelo corpo que nós somos tempo e lugar, a voz proclama, 

emanação do nosso ser” (ZUMTHOR, 2010, p. 166).  A partir desta concepção, afirma: “A voz 

emana do corpo, mas o corpo sem voz não é nada” (ZUMTHOR, 2005, p. 89). Assim, corpo e 

voz se entrelaçam, de tal forma que a ação performática, enquanto ato de comunicação, se 

expressa pelos gestos do corpo e da voz. Na obra de Vieira, Luanda podemos perceber algumas 

situações narradas, que, ao nosso ver, são ações de performances: “Assim, quando Vavó 

adiantou sentir esses calores muito quentes e os ventos a não querer mais soprar como 

antigamente, os vizinhos ouviram-lhe resmungar talvez nem dois dias iam passar sem a chuva 

sair” (VIEIRA, 2006, p. 11): 

Sentada no chão molhado da porta da cubata, Nga Xíxi Hengele, como lhe 

chamavam no musseque – boca dela tem sempre uma piada, mesmo se é 

conversa de óbito não faz mal, ela sempre fala de maneira que uns riem, outros 

não estão a perceber -, resmunga num estreito raio de sol fugido das nuvens 

para lhe bater na cara velha magra. Vavó piscou os olhos, sente o corpo mole, 

a boca amarga, a cabeça pesada, Lembra depois os pensamentos, quase 

estivera sonhar, um sorriso triste vem lhe torcer os riscos todos na cara seca. 

 

Fala só para o seu coração: “– Nga Xíxi ... Dona Cecília! Pra quê eu lembrei agora 

?!"(VIEIRA, 2006, p. 21). 

Fechou os olhos com força, com as mãos para não ver o que sabia para não 

sentir, não pensar mais o corpo velho e curvado de vavó chupado da vida e 

dos cacimbos, debaixo da chuva, remexendo com suas mãos secas e cheias de 

nós os caixotes de lixo dos bairros da Baixa (VIEIRA, 2006, p.18).  

 

“O homem assobiou, parecia satisfeito, bateu na mesa enquanto tirava os óculos, 

mostrando os olhos pequenos cansados” (VIEIRA, 2006, p. 29). 

Zeca Santos, nem percebeu mesmo como saiu tão depressa sem dar encontro 

na porta de vidro. A cara do homem metia medo, parecia tinha ficado maluco, 

bêbado, todo encarnado mostrar-lhe com o dedo, ameaçando-lhe, xingando, e 
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todas as pessoas que estavam passar olhavam o rapaz banzado, quieto, levando 

encontrões e pisadas, um miúdo pôs-lhe mesmo uma chapada no pescoço. O 

homem na porta, continuava com as palavras dele: – Icolibengo, hem!? Filho 

da Puta!...   Se aqui apareceres mais, racho-te os chifres” (VIEIRA, 2006, p. 

29). 

 

"Zeca Santos ouvia sem atenção, na cabeça não saia mas é Delfina, aquele quissende 

dela, essa confusão sem querer, assim à toa mesmo, como lhe desfazer?  [...] E o olho vermelho 

e inchado da chapada, estava doer, piscar tudo na frente dele eram duas coisas” (VIEIRA, 2006, 

p. 39). 

 

3.2 A voz cultural: escrita 

Em Luuanda, Vieira traz à tona as contradições sociais existentes entre ricos e pobres 

na sociedade angolana, na qual uma grande maioria da população vive em situação de 

marginalidade:  

A marginalidade social celebrada em Luuanda diz respeito a todo um grupo 

de excluídos principalmente mulatos e negros que sustentam o sistema 

colonial. São os moradores dos musseques que tentam resistir a uma lógica 

perversa, toda ela voltada para a dominação e o silenciamento do colonizado” 

(MARTIN, 2008, p. 168). 

 

Ficcionalmente, Vieira em mínimos detalhes revela os problemas enfrentados pelos 

habitantes dos “musseques” e ao mesmo tempo acredita na possibilidade de transformação da 

realidade social do povo angolano, a partir da solidariedade de todos os membros da 

comunidade, incluindo as mulheres e as crianças.  Ao assumir um posicionamento crítico diante 

das questões sociais, Vieira revela o caráter ideológico do seu discurso, uma vez que não há 

discurso neutro:  

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem 

de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, portanto, claro 

que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda 

não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos 

estruturados e bem formados (BAKNTIN, 2014, p. 42). 

 

A obra retrata a crença de quem acredita na força da palavra enquanto elo de mediação 

para a construção de um projeto social transformador:  

A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 

quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova 

qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma 

ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias 

mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais (BAKHTIN, 2014, p. 42). 
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A partir desta crença na força transformadora do discurso, Luandino faz eclodir um novo 

discurso no cenário literário; discurso este que desmitifica as armadilhas de dominação do poder 

do colonizador. Neste sentido, a criação literária de Luandino Vieira rompe com as velhas 

formas da escrita já estabelecidas pelo poder dominante, descontruindo a noção de que a língua 

seja um sistema de normas imutáveis e incontestáveis: “Dizer que a língua, como o sistema de 

normas imutáveis e incontestáveis, possui uma existência objetiva é cometer um grave erro” 

(BAKHTIN, 2014, p. 94). 

Luandino Vieira não só inova a literatura, mas ao transgredir a norma da escrita literária, 

propõe a criação de uma nova literatura nacional, concomitantemente ao surgimento de uma 

nova sociedade. Por isso, a sua intenção se inicia com o rompimento do cânon literário. Faz 

transgressão linguística e rompe com as normas impostas à língua pelo colonizador ampliando 

o seu léxico e alternando a sua sintaxe. Vejamos: 

[...] a rebeldia do escritor materializa-se nas rupturas que impõe à língua 

imposta pelo colonizador. [...] Ampliando o léxico e alternando-lhe a sintaxe, 

é, sem dúvida, uma maneira de apropriar-se dela. O padrão normativo 

identificado com o colonizador é rejeitado e em seu lugar emerge uma língua 

transformada, revigorada pela circulação dos elementos da terra, revitalizada 

pela aproximação com as línguas nacionais, num processo de apropriação 

capaz de converter um objeto do dominador num signo da angolanidade que 

se quer aprofundar. Desse modo, o legado compulsório torna-se objeto de uma 

conquista (CHAVES, 2005, p. 35-36). 

 

A afirmação de Chaves reforça a ideia de que Vieira, ao sonhar com a construção de 

uma nova sociedade, também sonha com a produção de uma literatura nacional em gestação, 

expressa pela mesclagem do quimbundo com o português. A escolha do espaço geográfico de 

Luuanda revela a intencionalidade do autor, por meio do discurso literário, a dar voz àqueles 

que o poder ao longo dos anos silenciou. No processo de recriação da linguagem as mulheres, 

as crianças e até os animais ganham vozes. Ao conferir voz à galinha Cabíri expressa em 

quimbundo e traduzida pela voz dos “miúdos” Xico e Beto demonstra uma opção consciente 

de Luandino Vieira ao valorizar os elementos da cultura nacional angolana:  

O bicho tinha-se assustado com todo o barulho das macas com sô Zé, mas, 

agora, sentindo o ventinho fresco a coçar-lhe debaixo das asas e das penas 

aproveitou o silêncio e começou cantar.  – Sente, Beto! – sussurrou-se Xico – 

Sente só a cantiga dela! E desataram a rir ouvindo o canto da galinha, eles 

sabiam bem as palavras, velho Peteleu tinha-lhes ensinado. - Calem-se a boca, 

meninos. Estão rir de quê então? - a voz de vavó estava quase zangada. - Beto, 

venha cá! Estás rir ainda, não é? Querem-te roubar o ovo na sua mãe e você 

ri, não é? O miúdo esquivou para não lhe puxarem as orelhas ou porem 

chapada, mas Xico defendeu-lhe: - Não é, vavó! É a galinha, está falar 

conversa dela! - Oh! Já sei os bichos falam com malucos. E que é que está 

dizer? ... Está dizer quem é o dono do ovo?... 

- Cadavez, vavó!... Sô Peteleu é que percebe bem, ele m’ensinou! 
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Vavó Bebeca sorriu; os seus olhos brilharam e, para afastar um pouco essa 

zanga que estava em todas as caras, continuou provocar o mona: 

- Então, está dizer o quê? Se calhar está falar o ovo... 

Aí Beto saiu do esconderijo da mandioqueira e nem deixou Xico começar, ele 

é que adiantou: 

- A galinha fala assim, vavó:              

Ngëxile kua ngana Zefa                            

Ngala ngó ku kakela 

Ka...ka...ka...kakela, kakela...            

E então Xico, dele parecia era caniço, juntou no amigo e os dois começaram 

cantar imitando mesmo a Cabíri, a galinha estava burra mexendo a cabeça, 

ouvindo a sua igual a falar mas nada que via. 

...ngëjile kua ngana Bina          

Ala kiá ku kuata 

Kua... kua... kua... kuata, kuata!” (VIEIRA, 2006, p.115-116). 

 

Ao conferir voz às crianças, Luandino revela a sua crença de que a transformação pode 

vir pelo saber das novas gerações. No conflito entre nga Zefa e nga Bina pela posse do ovo, 

várias pessoas, a partir de seus conhecimentos, pretendem resolver o conflito, mas é dos 

“miúdos” Xico e Beto que vem a solução do problema. As crianças aparecem como atos de 

ligação entre dois tempos distintos, o passado da tradição e o futuro da nova sociedade. 

Se a proposta de uma nova escrita literária está em gestação, o ovo, figura embrionária 

e a gravidez de Bina servem para representar metaforicamente o nascimento de uma nova 

realidade na vida do povo angolano, especialmente dos moradores dos “musseques”: “Diante 

de toda a gente e nos olhos admirados e monandengues de miúdo Xico, a barriga redonda e rija 

de nga Bina, debaixo do vestido, parecia era um ovo grande, grande...” (VIEIRA, 2006, p. 132). 

Na “estória da galinha e do ovo, Vieira revitaliza a maca (conversa; questão; disputa; 

caso; assunto) de forma encenada, na qual vavó Rebeca, a mais-velha é portadora de sabedoria 

para resolver os conflitos na comunidade: 

- Então, vavó?! Fala então, a senhora é que é nossa mais-velha...  

Toda a gente calada, os olhos parados na cara cheia de riscos e sabedoria da 

senhora. Só Beto e Xico, abaixados junto cesto conversavam com a galinha, 

miravam suas pequenas penas assustadas a tremer com o vento, os olhos 

redondos a verem os sorrisos amigos dos meninos. Puxando o pano em cima 

do ombro, velha Rebeca começou: 

- Minhas amigas, a cobra enrolou no muringue! (Bilha de água) Se pego o 

muringue, cobra morde; se mato a cobra, o muringue parte! ... Você, Zefa, tem 

razão: galinha é sua, ovo da barriga dela é seu! Mas Bina também tem razão 

dela: ovo foi posto no quintal dela, galinha comia milho dela...” (VIEIRA, 

2006, p. 113-114). 

 

Para resolver o conflito entre nga Zefa e nga Bina pela posse do ovo, vavó Bebeca chama 

diversas pessoas para darem suas opiniões. Mas, a sabedoria vem dos “miúdos” Xico e Beto 

para a solução do problema e o desfecho da maca aponta para a vitória de toda a comunidade, 

embora o ovo fique com nga Bina, ele figura o gérmen da geração de uma nova sociedade que 
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está para nascer, pois a fuga da galinha Cabíri pode ser uma representação metonímica de toda 

a população angolana das garras do poder colonial, figurado na pessoa do sargento num voo 

metafórico, conforme nos informa o contista:  

E, então, sucedeu: Cabíri espetou com força as unhas dela no braço do 

sargento, arranhou fundo, fez toda a força nas asas e as pessoas batendo 

palmas, uatobando e rindo, fazendo pouco, viram a gorda galinha sair a voar 

por cima do quintal, direita e leve, com depressa, parecia era ainda pássaro de 

voar todas as horas. E como cinco e meia já eram e o céu azul não tinha nem 

uma nuvem daquele lado sobre o mar, também no voo dela na direção do sol 

só viram, de repente, o bicho ficar um corpo preto no meio vermelho dos lados 

e, depois desaparecer na fogueira dos raios do sol...” (VIEIRA, 2006, p. 131). 

Vieira, em sua escrita literária, ao valorizar o saber das crianças, também 

resgata as matrizes da tradição, pois a sabedoria de Xico e Beto vem de Vavô 

Peteleu:  

O maior aliado das protagonistas na verdadeira luta pela justiça social é 

justamente o saber tradicional. Colocados em função de uma situação bastante 

prática, os conhecimentos transmitidos pelo mais-velho Peteleu são 

revitalizados pelos monandengues e acabam por ser essenciais na resolução 

da “maka”, [...] em favor das mulheres e, no limite, em favor de todos os 

habitantes do musseque. Desse modo, a atualização e a circulação da 

sabedoria tradicional são defendidas pela obra como estratégia de combate” 

(MARTIN, 2008, p. 235). 

 

Nesta acepção, Chaves declara: “Nas obras de Luandino, evidencia-se a vontade de 

cultivar o reencontro com as matrizes da tradição, recuperando a possibilidade de intercambiar 

experiências que os tempos modernos barram” (CHAVES, 2005, p. 35).  Ainda sobre a presença 

dos mais jovens na escrita de Luandino, é importante dizer que estes aparecem como seres 

capazes de no futuro consolidarem a vitória da revolução: 

 [..] vale dizer que não apenas na obra de Luandino Vieira, mas também em 

outras obras de autores angolanos comprometidos com a causa da libertação 

nacional, os mais jovens têm lugar de destaque, como portadores de uma 

sabedoria necessária para a construção de um futuro mais igualitário 

(MARTIN, 2008, p. 234). 

 

A escrita literária aponta para um novo projeto de construção social e uma nova 

literatura nacional é marcada por metáforas e parábolas. Dentre elas, destacamos, sobretudo, a 

parábola do cajueiro, símbolo de resistência do povo angolano. Para responder ao 

questionamento sobre o começo das coisas, o narrador nos conta a parábola do cajueiro: “Pode 

mesmo a gente saber, com certeza, como é que um caso começou, aonde começou, porquê, pra 

quê, quem?” (VIEIRA, 2006, p. 58). Xico Fruta é conhecedor do saber revolucionário e 

pretende que seus companheiros de prisão também adquiram este saber, para que tomem 

consciência da realidade e possam resistir, assim como o cajueiro:  

É assim como um cajueiro, um pau velho e bom, quando dá sombra e cajus 

inchados de sumo e os troncos grossos, tortos, recurvados, misturam-se, 

cresce uns pra cima dos outros, nascem filhotes mais novos, estes fabricam 
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uma teia de aranha em cima dos mais grossos e aí é que as folhas, largas e 

verdes, ficam depois colocadas, parece são moscas mexendo-se, presas, o 

vento é que faz. E os frutos vermelhos e amarelos são bocados de sol 

pendurados. As pessoas passam lá, não lhe ligam, vêem-lhe ali anos e anos, 

bebem o fresco da sombra, comem o maduro das frutas, os monandengues 

roubam as folhas a nascer para ferrar suas linhas de pescar e ninguém pensa: 

como começou esse pau?  Olhem-lhe bem. Tirem as folhas todas: o pau vive 

sem folhas. Subam nele, partam-lhe os paus novos, aqueles que vê bons para 

paus- de- fisga, cortem-lhe todos: árvore vive sempre com os outros grossos 

filhos dos troncos mais velhos agarrados ao pai gordo e espetado na terra. 

Fiquem malucos, chamem o tractor ou arranjem as catanas, cortem, serrem, 

partam, tirem todos os filhos grossos do troco-pai e depois saiam embora, 

satisfeitos: o pau de cajus acabou, descobriram o princípio dele. Mas chove a 

chuva, vem o calor, e um dia de manhã, quando vocês passam no caminho do 

cajueiro, uns verdes pequenos e envergonhados estão espreitar em todos os 

lados, em cima do bocado grosso, do tronco-pai. E, se nessa hora, com a raiva 

toda de não lhe encontrarem o princípio, vocês vêm e cortam, rasgam, 

derrubam, arrancam-lhe pela raiz, tiram todas as raízes, sacodem-lhes, 

destroem, secam, queimam-lhes mesmo e vêem tudo fugir para o ar feito 

muitos fumos, reto, cinzento-escuro, cinzento-rola, cinzento-sujo, branco cor 

de marfim, não adiantem ficar vaidosos com a mania que partiram o fio da 

vida, descobriram o princípio do cajueiro... Sentem perto do fogo da fogueira  

ou na mesa de tábua de caixote , em frente do candeeiro;  deixem cair a cabeça 

no balcão da quitanda, cheia de peso do vinho, ou encham o peito de sal do 

mar que vem no vento; pensem só uma vez, um momento, um  pequeno 

bocado, no cajueiro. Então, em vez de continuar descer no caminho da raiz à 

procura do princípio, deixem o pensamento correr no fim, no fruto, que é outro 

princípio, e vão dar encontro aí com a castanha, ela já rasgou sua pele seca e 

escura e as metades verdes abrem como um feijão e um pequeno pau está 

nascer debaixo da terra com beijos de chuva. O fio da vida não foi partido. 

Mais ainda: se querem outra vez voltar no fundo da terra pelo caminho da raiz, 

na nossa cabeça vai aparecer a castanha antiga, mãe escondida desse pau de 

cajus que derrubaram mas filha enterrada doutro pau. Nessa hora o trabalho 

tem de ser o mesmo: derrubar outro cajueiro e outro e outro.... É assim o fio 

da vida. Mas as pessoas que lhe vivem não podem ainda fugir sempre para 

trás, derrubando os cajueiros todos; nem correr sempre muito já na frente, 

fazendo nascer mais paus de cajus. É preciso dizer um princípio que se 

escolhe: costuma se começar, para ser mais fácil, na raiz dos paus, na raiz das 

coisas, na raiz dos casos, das conversas. Assim disse Xico Fruta (VIEIRA, 

2006, p. 59-61). 

 

O princípio de tudo está na raiz. Ela é o “fio da vida”, que tudo alimenta e tudo sustenta. 

O cajueiro é o símbolo da resistência do povo africano, que anseia novos frutos de liberdade do 

jugo colonialista. 
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3.3 A voz em cena teatral: imagem poética 

Na obra Luuanda, de acordo com Martin, “chama atenção o modo artístico pelo qual 

toda uma dicção característica da oralidade é transposta para o texto escrito” (MARTIN, 2008, 

p.173). A forma como Luandino faz esta transposição o revela como um contista performático, 

de tal forma que a sua escrita encena o que conta, conferindo ao texto um aspecto imagético, o 

que permite ao leitor visualizar o que está sendo narrado: 

Passou luta de arranhar, segurar cabelos, insultos de ladrona, cabra, feiticeira. 

Xico e Beto esquivaram num canto e só quando as vizinhas desapartaram é 

que saíram. A Cabíri estava tapada pelo cesto grande mas lhe deixava ver 

parecia era um preso no meio das grades. Olhava todas as pessoas ali juntas 

falar, os olhos pequenos, redondos e quietos, o bico já fechado. Perto dela, em 

cima de capim posto de propósito, um bonito ovo branco brilhava parecia 

ainda estava quente, metia raiva em nga Zefa. A discussão não parava mais. 

As vizinhas tinham separado as lutadoras e, agora, no meio da roda das 

pessoas que Xico e Beto, teimosos e curiosos, queria furar, discutiam os casos.  

Nga Zefa, as mãos na cintura, estendia o corpo magro, cheio de ossos, os olhos 

brilhavam assanhados para falar: - Você pensa eu não te conheço, Bina? 

Pensas? Com essa cara assim, parece és uma sonsa, mas a gente sabe! ... 

Ladrona é o que você é! 

A vizinha, nova e gorda, esfregava a mão larga na barriga inchada, a cara abria 

num sorriso, dizia, calma, nas outras: 

- Ai, vejam só! Está-me disparatar ainda! Vieste na minha casa, entraste no 

meu quintal, quiseste pelejar mesmo! Sukuama! Não tens respeito, então, 

assim com a barriga nada?! - Não vem com essas partes, Bina? Escusas! 

Querias me roubar a Cabíri e o ovo dela! - Ih?! Te roubar a Cabíri e o ovo? 

Ovo é meu! 

Zefa saltou-lhe na frente, espetou-lhe o dedo na cara: 

- Ovo teu, tuji! A minha galinha é que lhe pôs! 

- Pois é, mas pôs-lhe no meu quintal!” (VIEIRA, 2006, p.110-111). 

 

 Com este tipo de narração performática o autor recria o que está sendo contado, de tal 

forma que a encenação do fato ou situação permite ao leitor uma imagem real de cada relato:  

A chuva já estava calada e um fresco vento molhado punha pequenas ondas 

nas águas barrentas das cacimbas, sacudia as gotas das folhas dos paus. Os 

zincos despregados batiam devagar com esse sopro. O barulho do papel 

desembrulhar debaixo da mesa, as costas dobradas de vavó, os pés dela, 

descalços e grossos, espetados no chão vermelho de lama, obrigaram Zeca 

Santos a levantar a cabeça ainda cheia de lágrimas. Tudo parecia-lhe agora 

mais claro, mais leve, sem tantas sombras; a dor na barriga já não estava lá, 

era só fresco, vazio, nesse sítio, parece mesmo não tinha mais nada, era oco 

aí, como as coisas dentro da cubata estavam também a ficar. E o olhar bom de 

vavó, desembrulhando o jornal na frente dele, vinha de longe, parecia ela 

mesmo uma sombra” (VIEIRA, 2006, p. 18). 

 

Pela performance, o narrador atualiza o fato: “performance designa um ato de 

comunicação como tal; refere-se a um momento tomado como presente” (ZUMTHOR, 2000, 

p. 59). Neste sentido, Luandino em sua escrita literária transforma-se performaticamente num 

narrador tradicional, ou seja, conta os fatos como se os tivesse vivenciado. Segundo Walter 
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Benjamin, “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a 

relatada pelos outros” (BENJAMIN, 1994, p. 201). No ato de contar estórias o narrador envolve 

o ouvinte que prenhe de sua estória a guarda na memória: “[...] a relação ingênua entre o ouvinte 

e o narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado” (BENJAMIN, 1994, p. 

210). Vieira, ao romper com o cânone literário descontrói a norma culta padronizada da língua 

portuguesa e introduz, em suas obras, o português quimbundizado, por meio do qual as 

personagens se movem com naturalidade pelos “musseques” de modo que os textos produzidos 

revelam uma sintonia entre os personagens e o ambiente por eles habitados, a transformar-se 

num palco em cenas oralizadas: 

- Ouve lá! - falou em nga Bina, e a cara dela apagou logo-logo o riso, ficou 

séria, só a mão continuava fazer festas na barriga. – Esse milho que deste na 

Cabíri ... é daquele que te vendi ontem? - Isso mesmo, sô Zé! Ainda bem, o 

senhor.... 

- Ah, sim!? O milho que te fiei ontem!? E dizes que o ovo é teu? Não tens 

vergonha?... 

Pôs a mão magra no ombro de vavó e, com riso mau, a fazer pouco, falou 

devagar: 

- Dona Bebeca, o ovo é meu! Diga-lhes para me darem o ovo. O milho ainda 

não foi pago!... Um grande barulho saiu nestas palavras, ameaças mesmo, as 

mulheres rodearam o dono da quitanda, insultando, pondo empurrões no corpo 

magro e torto, enxotando-lhe outra vez na casa dele. - Vai ‘mbora, gueta da 

tuji! - Possa! Este homem é ladrão. Vejam só! Zefa gritou-lhe quando ele 

entrou outra vez na loja, a rir satisfeito: - Skuama! Já viram? Não chega o que 

você roubaste no peso, não é gueta camuelo?!” (VIEIRA, 2006, p. 115). 

 

A narrativa atualiza o fato e performaticamente o atualiza na voz, no corpo e nos gestos, 

transformando-se em cena teatral: “O poema assim se ‘joga’: em cena (é a performance) ou no 

interior de um corpo e de um espírito (a leitura)” (ZUMTHOR, 2000, p. 61). Neste sentido, o 

relato a seguir evidencia a tensão entre a situação presente e o futuro que está por vir, mas vavó 

não sente esse barulho, prefere ficar sentada a respirar o ar novo que está soprar os olhos quase 

fechados: 

Mas vavó não sente esse barulho da vida a volta dela. Tem o soprar do vento, 

o bater dos zincos; nalguns sítios, o cantar da água a correr ainda e, em cima 

de tudo, misturando com todos os ruídos o zumbir das vozes das pessoas do 

musseque, falando, rindo essa música boa, dos barulhos dos pássaros e dos 

paus, das águas, parece sem esse viver da gente o resto não podia se ouvir 

mesmo, não era nada. Tudo isso é para vavó muito velho, muito antigo, 

sempre a vida dela lhe conheceu todos os anos, todos os cacimbos, todas as 

chuvas; e agora, nessa hora, a barriga estava lhe doer, a cabeça cada vez mais 

pesada, corpo com frio. Vontade para ir dentro da cubata também já não tem; 

deixa-se ficar assim mesmo, sentada, as moscas pousadas nos panos pretos, a 

boca respirando com força o ar novo que está soprar, os olhos quase fechados” 

(VIEIRA, 2006, p. 22). 
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A escrita, embora esteja comprometida com o engajamento político pela transformação 

da sociedade, este não se sobrepõe ao seu poder criativo ficcional-literário. Luandino elabora 

um trabalho estético com fluidez, capaz de possibilitar toda movimentação da vida diária de 

suas personagens pelos becos e ruas estreitas dos “musseques”. Destarte, podemos dizer que 

Luuanda traz no seu bojo um duplo discurso: social e poético. Social, enquanto manifesta as 

mazelas da vida do povo angolano, sobretudo dos moradores do “musseques”; e poético, 

enquanto, a partir dos seus traços de oralidades (re)cria e retrata estética e performaticamente a 

vida dos seus personagens nos “musseques”. Assim sendo, os relatos que se seguem, com suas 

metáforas, nos permitem identificar uma voz poética na obra, a partir do falar dos “musseques”: 

- “Vavó Xixi tinha avisado, é verdade, e na sua sabedoria de mais-velha custava falar mentira. 

Mas se ouvia so ar quente às cambalhotas com os papéis e folhas e lixo, pondo rolos e poeira 

pelas ruas” (VIEIRA, 2006, p. 12). 

- Mas cansado do jogo, o vento calou, ficou quieto. Durante algum tempo se 

sentiram só as folhas das mulembas e mandioqueiras a tremer ainda com o 

balanço e um pirulas, triste, cantando a chuva que ia vir. Depois, pouco-a-

pouco, os pingos de chuva começaram a cair e nem cinco minutos que 

passaram todo o musseque cantava cantiga d’água nos zincos, esse barulho 

que adiantou tapar os falares das pessoas, das mães gritando nos 

monandengues para sair embora da rua, carros cuspindo lama na cara das 

cubatas, e só mesmo o falar grosso da trovoada é que lhe derrotava (VIEIRA, 

2006, p. 12). 

 

O narrador observa a natureza dos musseques e retira de lá suas marcas poéticas pela 

oralidade do narrar. Retira a dicção dos sons da natureza dos musseques e, ao mesmo tempo, 

os transforma em poesia porque cria um novo imaginário para o receptor. Descreve-se um modo 

de fazer a poesia dos musseques por uma linguagem adjetivada e sedimentada na realidade da 

oralidade. Com este método poético, vai recriando os musseques porque inventa a sua 

linguagem por meio de imagens humanizadoras e revigorantes da marginalidade: 

Ai, Fina, meu amor! Se você vem mais com João Rosa não sei ainda o 

que vou fazer... 

- Não venho mais, Zeca, juro, sangue de Cristo! Só de você é que eu 

gosto, só de você, você sabe... Sorriu; era bom sentir essas falas assim, 

as festas o calor das mãos dela na pele toda, nada que ficava no corpo: 

nem a fome a roer a barriga, nem o vinho a pôr as coisas brancas e leves; 

só um quente novo, um fresco bom, melhor que o vento que soprava 

xaxualhando as pequenininhas folhas verdes das acácias, empurrando 

as folhas vermelhas e amarelas, parecia mesmo uma chuva de papel de 

seda em cima deles (VIEIRA, 2006, p. 35). 
 

A sonoridade poética dos verbos e as analogias com a natureza e os objetos fazem uma 

articulação entre a realidade e a imaginação na descrição. A aproximação de performances orais 
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do discurso articula novos significantes aos significados da expressão dos musseques, é a 

poética penetrando no discurso oral dando voz e imagem à palavra na frase escrita da narrativa. 

Vai ocorrendo uma distorção da linguagem dos musseques pela mediação da performance oral, 

articulando o real com o imaginário do narrador sob um olhar metafórico. Abre-se um espaço 

para realidade dos musseques mais complexa do que o simples que ela vive. Abrem-se novas 

possibilidades para a comunicação que se alimenta das metáforas e enriquece a representação 

do real pela performance poética. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 Luandino Vieira, enquanto participante da geração cultura II, emerge, no contexto 

literário angolano, como um escritor comprometido com a descolonização portuguesa e com os 

problemas sociais e políticos do povo na África. Através de suas estórias, Vieira revela-se um 

escritor engajado contra a opressão do regime colonialista português liderado por Antônio de 

Oliveira Salazar.  

Nesse sentido, a experiência de Luandino com a escrita literária configura uma 

experiência de resistência, sobretudo contra os padrões éticos e estéticos instituídos. Assim 

pensando, como os habitantes dos “musseques” aprendem a burlar o poder instituído, parece-

nos que, na escrita, ele faz o mesmo, ao mesclar a dicção popular do quimbundo com o 

português oficial, introduzindo uma nova escrita e linguagem em meio a essa relação tensa e 

conflituosa entre o poder legítimo e o ilegítimo. 

Em Luuanda, Vieira retrata, em suas três estórias, a situação de pobreza e miséria na 

qual vivem os habitantes dos “musseques”. Desse modo, Luuanda constitui num verdadeiro 

livro de denúncia das atrocidades cometidas contra o povo angolano pelo regime colonialista 

vigente em Portugal. Por isso, os protagonistas de suas estórias não são nem heróis, nem 

mártires, mas pobres miseráveis que vivem à margem da sociedade. Luandino não só denuncia 

as mazelas da sociedade angolana, mas propõe a união de todos em torno da construção de um 

projeto de transformação.  Em Luuanda, todos são convidados a participar do projeto 

revolucionário de transformação da sociedade inclusive as mulheres e as crianças. Além disso, 

inaugura uma nova escrita literária angolana, desde o plano lexical ao plano da sintaxe e, 

consequentemente, faz uma proposta de uma nova estética, ao mesclar o quimbundo com o 

português. Assim, propõe não só a construção de um novo projeto de sociedade aberta, mas, 

principalmente, encena a construção de uma nova literatura nacional angolana. 

A partir do pressuposto de que em Luuanda aflora uma nova escrita literária angolana, 

em que o autor transporta a oralidade dos “musseques” para a escrita, é que esta dissertação 

pode identificar a presença da voz poética pela via das mediações culturais. Para alcançar este 

objetivo, trabalhamos com o conceito de performance corporal na perspectiva de Paul Zumthor, 

uma vez que, em Luuanda, apresenta-se um narrador performático numa linguagem capaz de 

encenar no corpo da palavra aquilo que conta, oralmente, ainda que na representação escrita. 

Embora apresente um discurso literário aliado ao comprometimento de uma causa social, pelos 

traços de oralidade presentes na narrativa, constatamos que os relatos constituem verdadeiras 



54 

 

imagens poéticas que se mostram no ato de narrar, e, nelas, projetam um imaginário possível 

para comunicar e antecipar uma poética nascente na realidade angolana dos musseques. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Inovações linguísticas de Luandino Vieira  

 

CONTRUÇÕES SINTÁTICAS  PORTUGUÊS 

“Licença já não se pede” 

(VIEIRA, 2006, p.13) 

“Já não pede mais licença” 

“Ontem não te disse dinheiro 

cabou” 

(VIEIRA, 2006, p.14) 

“Ontem não te disse dinheiro 

acabou” 

“...A conta é pequena pode vir cá” 

(VIEIRA, 2006, p.16) 

“Pode vir aqui” 

“Quando eu fugi ficou me gritar ia 

pôr queixa no posto, eu era gatuno” 

(VIEIRA, 2006, p.16) 

“ficou me gritando, por que ia dar 

queixa no posto” 

“Parece estas coisas é mandioca 

pequena, vou lhes cozer” 

(VIEIRA, 2006, p.16) 

“parece que estas coisa são 

mandiocas pequenas, vou cozinha-

las” 

“Sente menino! Se gosta peixe 

d’ontem, deixa dinheiro hoje, pra 

lhe encontrar amanhã” 

(VIEIRA, 2006, p.42) 

“Sente-se menino! Se gosta de 

peixe de ontem, deixa dinheiro hoje, 

pra comprar amanhã” 

“Só a boca secava com o cuspo que 

queria lhe fugir na barriga...” 

(VIEIRA, 2006, p.43) 

“Só a boca lhe secava com cuspe 

que queria sair da barriga” 

“Esses barulhos da vida lá fora 

faziam mais grande, Zeca voltou 

dentro e dobrou as calças (...)” 

(VIEIRA, 2006, p.43) 

“Esses barulhos da vida lá fora eram 

maiores, Zeca voltou para dentro e 

dobrou as calças” 

“E de pai não lhe conhecia” 

(VIEIRA, 2006, p.45) 

“E seu pai ele não conhecia” 

“Mas Dosreis não admitiu, não 

gostava que lhe empurrava” 

(VIEIRA, 2006, p.46) 

“Mas Dosreis não admitia que lhe 

empurrasse” 
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OMISSÃO DE ARTIGOS, 

PREPOSIÇÕES E 

CONJUNÇÕES 

PORTUGUÊS 

“Fome é muita vavó!” 

(VIEIRA, 2006, p.13) 

“A fome é muita vavó!” 

“...Parecia as palavras punham lhe 

mais força e juventude” 

(VIEIRA, 2006, p.14) 

“Parecia que as palavras punham 

lhe mais força e juventude” 

“Só mesmo uma caneca de café 

parecia era água” 

(VIEIRA, 2006, p.14) 

“Só mesmo uma caneca de café 

parecia ser água) 

“Fazendo o caminho a pé com os 

empregados dele, tipóia não 

gostava” (VIEIRA, 2006, p.19) 

“Fazendo o caminho a pé, pois não 

gostava de tipóia” 

“Boca dela tem sempre piada 

mesmo se é conversa de óbito” 

(VIEIRA, 2006, p.21) 

“A boca dela tem sempre piada...” 

“Zeca esquivou contar o chicote de 

sô Souto” 

(VIEIRA, 2006, p.27) 

“Zeca se esquivou de contar sobre o 

chicote de sô Souto” 

“Levantou de um salto parecia era 

um gato” 

(VIEIRA, 2006, p.27) 

“Levantou de um salto parecia que 

era um gato” 

“Você lembra esse gajo, não é?” 

(VIEIRA, 2006, p.52) 

“Você só lembra desse gajo” 

“Você queria mesmo a galinha ia te 

pôr um ovo” 

(VIEIRA, 2006, p.113) 

“Você queria que eu te desse a 

galinha e o ovo” 

“Juro não fiz de propósito” 

(VIEIRA, 2006, p.114) 

“Juro que não fiz de proposito” 

 

 

O USO DO PORTUGÊS E DO QUIMBUNDO 

“-Nem maquezo nem nada. Aiuê, minha vida!  

(VIEIRA, 2006, p.14) 

“Ih?! Vamos comer, vamos comer!... Vamos comer é tiju!”           

  (VIEIRA, 2006, p.15) 

“- Madía, Mad’i é... Venha cá” (VIEIRA, 2006, p.20) 

“Ena, Mbaxi! Vê ainda o rapaz pópilas” (VIEIRA, 2006, p.32)  

“Nem uazekele kie – uazeka kiambote nem nada, era só assim...”  

(VIEIRA, 2006, p.50) 

-“Sukua! Um rapaz coxo, estreitinho” (VIEIRA, 2006, p.52) 

“Tunda! Tunda! Vai ‘mbora, saguim mulato, seu palhaço” 

 (VIEIRA, 2006, p.78) 

“Parece que tinha um canzubi, só xinguilava, só dizia o que mandava” 

(VIEIRA, 2006, p.92) 
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A VARIAÇÃO NOMINAL ENTRE O PRONOME (TU) E (VOCÊ) 

“Então, você, menino, não tens mas é vergonha? ” (VIEIRA, 2006, p.14) 

“Você es bandido, não é? ” (VIEIRA, 2006, p.45) 

“Você pensa podes abusar autoridade, pensas? ” 

 (VIEIRA, 2006, p.46-47) 

(...)”Se você não ganhas juízo!” (VIEIRA, 2006, p.47) 

“Sukua, avô! Você estás velho, mas arreganhas...” (VIEIRA, 2006, p.49) 

“Ih! É você, Garrido? Já chegaste?” (VIEIRA, 2006, p.65) 

“Você, que me gostas? (VIEIRA, 2006, p.65) 

(...) “Você ganhastes raiva de mim, não te fiz mal” (VIEIRA, 2006, p.86) 

“Não chega o que você roubaste no peso, não é gueta camuelo?” 

(VIEIRA, 2006, p.115) 

 

 

 

A REPETIÇÃO DE PALAVRA QUE INDICAM MARCAS DE 

ORALIDADE 

“Te avisei ainda pra ir lá se você trabalha lá (...)” (VIEIRA, 2006, p.14) 

“Cadavez se você se você ia lhe ajudar, ia nos fiar outra vez, cadavez quem 

sabe...” (VIEIRA, 2006, p.15) 

(...) “Me arreou-me não sei porquê então, vavó!” (VIEIRA, 2006, p.16) 

(...) “E só o bicho na barriga começou o serviço dele outra vez, a roer, a roer” 

(VIEIRA, 2006, p.28) 

(...) “A voz de todos a fugir, longe, cada vez mais longe”               (VIEIRA, 

2006, p.29) 

“- Por isso mesmo! – riu, -Por isso mesmo! (VIEIRA, 2006, p.33) 

“- Aiuê, minha vida! Aiuê, minha barriga! Morro! (VIEIRA, 2006, p.38) 

“ - Nada que arranjei ainda, vavó. Procurei, procurei, nada! 

 (VIEIRA, 2006, p.39) 

“ – Ai, menino! Menino anda mesmo com teu azar, Zeca! Até mesmo no olho, 

chicote te apanhou- te! Azar quando chega...”  

(VIEIRA, 2006, p.41) 

“ Cabeçada não mano Dosreis! Cabeça só! Usa cabeça, o rapaz é bom” 

(VIEIRA, 2006, p.50) 
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OMISSÃO DA PREPOSIÇÃO (A) ENTRE OS VERBOS DE LIGAÇÃO 

“Trabalho estou a procurar todos os dias” 

 (VIEIRA, 2006, p.14) 

(...) “Via-se  ele estava procurar ainda uma desculpa melhor que todas desses 

dias” 

 (VIEIRA, 2006, p.14) 

“ – Juro, vavó! Andei procurar trabalho” ?  

“ E ele estava rir, estava dizer sim senhor, eu era filho de João Ferreira, bom 

homem e depois nem dei conta vavó” 

(VIEIRA, 2006, p.16) 

(...) “ e a comida que estava sobrar falava eles podiam comer ou mesmo levar 

para cela (...)(VIEIRA, 2006, p.51) 

“ As palavras saiam devagar, cheias de tristeza, também custava confessar, 

mesmo quando é amigo que está ouvir” (...) 

(VIEIRA, 2006, p.57) 

“ – Se lhe tratava de Garrido, já estava aceitar as conversas”  

(VIEIRA, 2006, p.67) 

“ Mas a verdade era so que o João Miguel estava chegar mas era de fumar a 

diamba” 

 (VIEIRA, 2006, p.82) 

“ Estou pensar isso mesmo” (VIEIRA, 2006, p.83) 

“ Sentia-se o ar fresco e a conversa estava fazer melhor” 

 (VIEIRA, 2006, p.84) 

 

 

USO QUIMBUNDO 

“Katul’o maku, sungadibengu” (VIEIRA, 2006, p.65) 

“O kam’tuta...tuta...tuta,,,tu... Sung’ ó pé...pé...pé...péééé”  

(VIEIRA, 2006, p.65) 

“Kam’ tuta, sunga...” (VIEIRA, 2006, p.73) 

“Sung’ ó pé...tundé...tundé...tundé...Sung’ ó pé,,,pé... 

(VIEIRA, 2006, p.73) 

“Sente, menina! Um muhatu um ‘mbia! Um tunda uazele, muntunda 

uaxjikelela, um tunda uakusuka”  

(VIEIRA, 2006, p.24) 

“Ngë’ kile kua Ngana Zefa. Ngal ngó ku kakela. Ka...Ka...Ka... kakela... 

kakela...” 

(VIEIRA, 2006, p.16) 

“Ngëjile kua Ngna Bina. Ala kia ku kuata. Kua...kua...kua... kuata... kuata” 

(VIEIRA, 2006, p.16) 
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Anexo 2: Glossário 
 

EXPRESSÕES EM QUIMBUNDO 

 

Ambul’o kuku: Deixa (larga) o avõ! 

Bessá!: A sua benção! 

Katul’o maku, sungadibengu...: tira as mão, mulato ordinário... 

Makutu!: Mentira! 

“M’ bika a mundele, mundele uê”: O escravo de um branco também é branco. 

Mu mubatu mu ‘mbia! Mu tunda uazele, mu tunda uaxikelela, mu tunda uakusuka...: A 

mulher é como a panela! Dela sai o que é branco, o que é negro, o que é vermelho!  

Um’xi ietu ia Luuanda mubita ima ikuata sonii...: Na nossa terra de Luanda passam 

coisas que envergonham. 

Ngëjile kua ngana Bina/ começam logo agarra.../agarra, agarra... 

Ngëxile kua ngana Zefa/Ngala ngó ku kakela/ka...ka...ka...kakela, kakela: Estava na 

casa da senhora Zefa/Estou só a cacarejar...//ca...ca...carejar. 

O kam’tuta, sung’o pé!: O Kam’tuta, puxa o pé! 

Sukua! (sukuama!): Poça! Porra! Pópilas! Arreda! 

Tuji!: Merda. 

Tunda!: Fora! Rua! 

Uazekele kié – uazeka kimbote: Como dormiu, dormiu bem. 

 

VOCÁBULOS 

Assimilado(a): Em 1954 o estatuto dos povos coloniais das possessões portuguesas 

estabeleceu que mediante certas condições eram possível aos “indígenas” adquirirem a 

cidadania, passando à situação de “assimilados”. Entre essas condições incluíam-se o 

“falar corretamente a língua portuguesa”, dispor de rendimentos de trabalho ou bens 

próprios considerados suficientes e “ter bom comportamento e ter adquirido a educação 

necessária e os costumes necessários à aplicação integral do direito público e privado dos 

cidadãos portugueses” (sic).  

Bassula: Golpe de luta. 

Berrida (berridar): correr com; expulsar. 

Bitacaia: Pulga que se entranha nos pés. 

Cabobo: Aquele que não tem dentes. 
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Cacimba: Lagoa formada pela chuva; grande buraco escavado para conservar água; poço; 

cisterna. 

Cafofo: Cego; pitosga. 

Cafucambular: Cambalhotar. 

Cambular: Apanhar uma coisa em movimento; arregimentar; raptar; aliciar. 

Cambuta: Pessoa de baixa estatura. 

Camuelo(a): Invejoso(a); ciumento(a). 

Candingolo: Bebida fermentada a partir do milho. 

Capanga: Aperto do pescoço com o braço e o antebraço. 

Capiango: Roubo; delinquência; furto. 

Cariengue: De aluguer; assalariado. 

Cassanda: Em Luanda, branca de má educação, ordinária. 

Cassumbular: Tirar o que o outro leva na mão; arrebatar. 

Cazumbi: Alma do outro mundo. 

CÊ-EFE-BÊ: Caminhos de Ferro de Benguela. 

CÊ-ELE-ELE: Caminhos de Ferro de Luanda. 

Diamba: Erva que se fuma, cânhamo; marijuana. 

Fanguista: Ladrão; ratoneiro. 

fimba (dar...): Mergulho; Mergulhar. 

Güeta (Ngüeta): Branco ordinário ou apenas branco. 

Gumbatete: Abelha construtora; insecto que faz ninho de barro. 

Icolibengo: Natural de Icolo e Bengo, região próxima de Luanda. 

Imbambas: Coisas; pertences; trastes; bagagem. 

Jinguba: : Amendoim. 

Jinguna: Formiga branca, com asas, que aparece depois das chuvas. 

Larar: Defecar, cagar. 

Luando: Esteira de papiro que se enrola no sentido da largura. 

Maboque: Fruto do maquobeiro, de forma esférica e casca rija, to tamanho da laranja. 

Maca: Conversa; questão; disputa; caso; assunto. 

Macuta: Dinheiro; antiga moeda de Angola. 

Mangonha: Preguiça; calaceirice. 

Maquezo: Cola mais gengibre, que se mastigava pela manhã. 

Marimbondo: Espécie de vespa. 

Massambala: Sorgo; milho miúdo. 
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Massuíca: Trempe constituída por três pedras sobre as quais se colocam tachos e panelas. 

Matacanha: Pulga que penetra nos dedos. 

Mataco: Nádegas; traseiro. 

Matete: Massa de farinha cozinhada, inconsistente, rala. 

Matias: Pássaro da região de Luanda. 

Mauindo: Bitacaia que penetrou nos dedos e cria um pequeno saco onde põe os ovos. 

Mona: Criança; filho. 

Monandengue: Criança; jovem. 

Monangamba: todo o que se dedica a trabalhos pesados; serviçal; carregador; estivador. 

Mulemba: Árvore de grande porte. 

Muringue: Bilha de água. 

Mutopa: Cachimbo típico. 

Muximar: Adular; falar ao coração. 

Muxoxar: Fazer ruído de desprezo, indiferença, com os dentes e os lábios. 

Nga: Senhora. 

Ngana: Senhora; senhor. 

Ngoma: Tambor. 

Nuno: Anão. 

Piápia: Andorinha. 

Pica: Colibri. 

Plim-plau: Pássaro acinzentado. 

Pírulas: Pássaro canoro, acinzentado, que anuncia a chuva. 

Pópilas!: Arre! Caramba! Safa! 

Quede(s): Sapato em lona e borracha, de fabrico local. 

Quicuerra: Mimo feito de farinha de mandioca, açúcar e amendoim. 

Quileta: Alto. 

Quimbombo: Bebida fermentada de milho. 

Quinda: Cesto. 

Quinjongo: Gafanhoto. 

Quissemo: Dito jocoso, crítico ou insultuoso. 

Quissende: Recusa, desprezo, negativa. 

Quissonde: Formiga vermelha, grande e agressiva. 

Quitande: Puré de feijão com azeitedendém. 

Quitada: Prostituta. 
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Rabo-de-junco: Pássaro de cauda comprida e plumagem acastanhada. 

Salalé: Formiga branca; térmite. 

Sape-sape: Árvore da família das anonas; o fruto da anona. 

Suingue: Designação abreviada de suinguista. 

Suinguista: Dandy, o elegante popular da época em que o swing foi introduzido nos 

bailes. 

Sungadibengo (Sungaribengo): Mulato; mestiço (sentido depreciativo). 

Utobar: Fazer pouco; troçar; ridicularizar. 

Vuzar: Bater; agredir. 

Xaxualhar: Restolhar; o ruído dos ventos nos ramos de folhas. 

Ximba: Cipaio. 

Ximbicar: Impedir embarcação com um bordão. 

Xinguilar: Entrar em transe ou possessão pelo espírito. 

Xuculular: Revirar os olhos demonstrando rancor ou desprezo. 

Zuna: Com muita velocidade; muito depressa. 

Zunir: Atirar; Arremessar; Andar com velocidade.  

 


