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“A questão é como o mundo é, e não como gostaríamos que fosse.” (APPIAH, 1997, p. 33). 

 
“É um verdadeiro movimento de massas, não aqueles que conheces do passado, que eram 

cozinhados num gabinete e se chamava depois as massas para o apoiarem. Este nasceu das 
massas e ninguém vai controlá-lo nem servir-se dele, nós todos não deixamos. Estamos a criar 

História, porque estamos a inventar as nossas próprias vias. Chega de copiar fórmulas do 
estrangeiro, inventamos os nossos próprios métodos de luta.” (PEPETELA, 1995, p. 115). 



	  

RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o romance Predadores, de Pepetela, como uma crônica política a 

respeito da nação angolana, considerando o olhar crítico que a obra apresenta sobre essa 

sociedade. Ao discutir sobre as estratégias narrativas desenvolvidas no texto literário, este 

estudo explora a postura crítica do narrador que mostra-se comprometido com a realidade 

social romanceada. A ironia fina da narração vale-se da imbricação entre realidade e ficção, 

levando a investigação a considerar a obra na perspectiva de uma estética que apresenta 

feições realistas que perduram independente de movimentos estéticos datados. A pesquisa 

destaca a dimensão meta-reflexiva do romance que, ao voltar-se sobre si mesmo, expõe a 

própria escrita e cria uma instância narrativa onde o texto literário é, em si, político e ético. 

Considerando a história da literatura angolana onde ficção, história e projeto nacional se 

mesclam, Predadores é aqui analisado como a possibilidade de uma escrita romanesca da 

nação angolana. Na perspectiva da crônica política, o romance concretiza-se enquanto uma 

ficção de aspectos realistas ao enfocar criticamente a sociedade angolana contemporânea. 

Através desse caráter crítico, ética e estética se aliam na obra literária que considera o 

movimento nacional de um país historicamente colonizado, longamente sonhado e 

recentemente independente. Ao ironizar o tipo de sociedade corrupta que floresce após a 

independência,  a narração mostra-se desiludida com o que foi outrora sonhado para o povo 

angolano, tanto na literatura, quanto por um tipo de discurso político adotado como 

alternativa à opressão colonial. No entanto, o comprometimento político e ético demostrado 

em Predadores considera o futuro como uma possibilidade para novos agenciamentos que 

possam ser mais favoráveis para os angolanos, como exemplificado pela postura de alguns 

personagens do romance. As estratégias narrativas que tratam criticamente a realidade social 

do país africano demostram que o envolvimento entre ética e estética se concretiza como um 

projeto literário, nesse romance. Uma análise transversal da obra que considera tanto seus 

aspectos estilísticos quanto o teor histórico e político de seu conteúdo, devidamente 

fundamentado por teóricos da literatura e filósofos, embasam as discussões dessa dissertação. 

 

Palavras-chave: Literatura angolana. Ironia. Narrador. Realismo. Política. 

 

 

 

 



	  

ABSTRACT 

 

This academic study analyzes the novel Predadores, by Pepetela, as a political chronicle 

about the Angolan nation, considering the work’s critical bias towards this society. In 

discussing the storytelling strategies developed within the text, the present study explores the 

narrator’s critical position, which shows his own commitment with the social reality 

romanticized. The narrative’s fine irony relies on the imbrication between reality and fiction, 

leading our investigation to regard the novel from the perspective of an aesthetics that 

displays realistic features that last regardless of outdated aesthetical movements. Our research 

highlights the meta-reflexive dimension of the novel, which in turning around itself, exposes 

its very writing and creates a narrative instance where the literary text is, in itself, political 

and ethical. Considering the history of Angolan literature, where fiction, history and fiction 

and national project merge, Predadores is herein analyzed as the possibility of a romanticized 

writing of the Angolan nation. From the political chronicle perspective, the novel consolidates 

itself as a fiction with realistic aspects while critically focusing contemporary Angolan 

society. Through this critical character, ethic and aesthetic are joined in this literary work, 

which considers the national movement of a formerly colonized country that long dreamed 

but only recently achieved independent. In ironizing the corrupt society that blossoms after 

independence, the narrative reveals its disillusion towards what was once dreamed for the 

Angolan people, both in literature as in the kind of political discourse adopted as an 

alternative to colonial oppression. Nevertheless, the political and ethical commitment 

evidenced by Predadores regards the future as open to new arrangements that could be more 

favorable to Angolans, as exemplified by the stance of some novel’s characters. The 

storytelling strategies, that critically tackle the African country’s social reality/ society, show 

that the interplay between ethic and aesthetic consolidates itself as a literary project in the 

analyzed novel. A transversal analysis of the literary work that considerers both its stylistic 

and its historical and political aspects, thoroughly supported by literary theorists and 

philosophers, underlies this dissertation.      

 

Keywords: Angolan literature. Irony. Narrator. Realism. Politics.           
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INTRODUÇÃO 

 

Angola, como muitos países do continente africano, é hoje uma jovem república. Em 

meio a crise de liberdade de expressão que ainda leva à prisão, o país completou 40 anos de 

independência do domínio colonial português, em 11 novembro de 1975. Agostinho Neto, 

poeta e intelectual, participante ativo do Movimento pela Libertação de Angola (MPLA) foi o 

primeiro presidente da então declarada República Popular de Angola. O fim do longo período 

de subserviência de Angola a Portugal não tem assegurado, no entanto, a prática da liberdade 

e a igualdade entre os angolanos. Mas já houve tempos mais conturbados e, desde 2002, o 

país celebra o fim da guerra civil que se seguiu à independência. José Eduardo dos Santos é o 

atual presidente desde 1979, sucedendo-se ao falecimento de Agostinho Neto e garantindo a 

permanecia do MPLA no governo. O presidente ganhou as sucessivas eleições democráticas 

de 1992, 2008 e 2012. 

Na história da literatura angolana, Pepetela tem seu projeto literário consolidado por 

romances que exploram de forma contundente a temática da construção nacional. O autor, 

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, participou de muitos dos eventos que marcaram a 

história recente do país, inclusive lutando ao lado do MPLA pela independência e 

consolidação da república angolana. Sua formação acadêmica em sociologia – o escritor é 

professor na Universidade Agostinho Neto, em Luanda – e sua experiência no terreno da luta 

armada lhe conferem um lugar privilegiado como observador das profundas mudanças que o 

país atravessa nas últimas décadas. No entanto, suas obras não são relatos, testemunhos nem 

escritas protagonizadas pelo eu. Seus romances, apesar de terem Angola como assunto 

incontornável, apresentam questionamentos humanos essenciais. A moral, a ética e a política, 

como condutas que organizam a vida em sociedade, são as temáticas que fundamentam o 

grande tema que é história nacional de Angola.  

O romance Predadores, nosso corpus, conta a história de Vladimiro Caposso, que de 

filho de um praticante de enfermagem chega a empresário de sucesso, de muito dinheiro e 

poder. A história recente do país faz parte da trama, Angola conquista a independência, 

enfrenta a guerra civil e tenta se construir alinhada ao bloco soviético. Esse contexto marca 

ironicamente a história de Vladimiro, pois seu sucesso é contra os princípios políticos e 

econômicos pregados pelo Estado socialista. O romance é dividido em 20 capítulos, datados 

de 1978 a 2004, que não se sucedem na cronologia. Enquanto Vladimiro galga seu caminho, 

conhecemos outras histórias que compõem o cenário de uma sociedade profundamente 
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desigual. A intimidade da ficção com a realidade, nesse romance, suscita questionamentos 

acerca da persistência de uma estética de aspectos realistas. 

Diante da temática nacional, considerando a intima relação entre ficção e história, 

propomos três momentos de análise para nortear nossa reflexão sobre Predadores. 

Inicialmente, questionamos a manifestação de uma “intenção realista”, com Tânia Pellegrini 

(2007, 2009, 2012), no romance que se expressa como uma crônica política. Investigamos o 

uso da ironia pelo narrador, enquanto recurso discursivo a favor de uma crítica perspicaz 

sobre o descontentamento com desenvolvimento nacional, apoiando-nos nas reflexões de 

Linda Hutcheon (2000) principalmente. Observamos como a figura do narrador se desdobra 

numa instância meta-reflexiva sobre o próprio fazer literário e destacamos o 

comprometimento ético e político que a narração exibe em relação às situações tratadas no 

romance, considerando o pensamento de Adorno (1980). 

Em seguida, continuamos a refletir sobre os aspectos realistas vendo-os como 

manifestação estética presente na denúncia, que faz o romance, de uma sociedade excludente, 

ávida por poder e dinheiro. Observamos as situações de desigualdade, considerando o teor 

político da narrativa, como expressão da distopia 1  nacional. Analisando as estratégias 

narrativas do romance, interpretamos a feição realista da trama de acordo com o efeito de 

igualdade, segundo Rancière (2010), e com o efeito afetivo, segundo Schøllhammer (2012).   

Finalmente, indagamos como a escrita se realiza enquanto ato político na persistência 

de uma postura ideológica (Rancière, 1995). Interrogamo-nos sobre o lugar do intelectual na 

literatura angolana a partir da encenação desse aspecto no romance, a partir do pensamento de 

Kandjimbo (1997).  

Assim, ao examinar as características do romance Predadores compreenderemos 

melhor o relacionamento estabelecido entre literatura, história e política para compor a escrita 

literária da nação angolana. Pensamos, com a análise pretendida, poder compreender melhor 

as literaturas de língua portuguesa e as literaturas africanas de forma geral, pois como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O termo remete à decepção com a nação angolana pós-independência, marcando oposição ao momento em que 

a poesia expressava esperança, de forma utópica, com o novo homem angolano que surgiria com um novo país 
independente. A utopia aparece principalmente na proposta do Movimento dos Novos Intelectuais de Angola 
que dá força a proposta “Vamos descobrir Angola”, de Viriato da Cruz (1948), e se consolida no livro de 
poemas Sagrada esperança (1974) do poeta Agostinho Neto. No poema Sábado nos musseques, escrito em 
1948, a utopia está ressaltada em versos como: “Nos homens / ferve o desejo de fazer o esforço supremo / para 
que o Homem / renasça em cada homem / e a esperança / não mais se torne / em lamentos da multidão” 
(NETO, 1974, p. 56). Essa distopia faz ainda referência a ideia de utopia discutida no projeto literário de 
Pepetela que, com Mayombe e A Geração da utopia, narra os idealismos e as contradições da luta pelo 
sonho de uma Angola livre, na pauta da distopia. 
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costuma-se dizer de obras de arte, muitas vezes, partindo de um dado específico alcança-se o 

universal.  
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ARTIMANHAS DE UM NARRADOR IRÔNICO 

 

Predadores é um romance encenado principalmente num cenário urbano, na cidade 

de Luanda, capital de Angola, ex-colônia portuguesa que celebrou em 11 de novembro de 

2015 seus quarenta anos de independência. A história recente da jovem nação compõe o 

ambiente onde se desenrola a trama. Na literatura angolana, em geral, e neste romance 

especificamente, constatamos que ficção e história caminham juntas, assim como estudado 

pela teórica da crítica literária pós-colonial, Inocência Mata, no livro intitulado Ficção e 

história na literatura angolana: o caso Pepetela (2010). Ao tratar da história recente de 

Angola e se fixar no ambiente urbano de Luanda, o romance pode ser lido como uma crônica 

social. Assumindo feições do gênero crônica, Predadores possibilita questionamentos acerca 

das “intenções realistas” (PELLEGRINI, 2012, p.11) que o permeiam, aproximando-se nesse 

sentido do romance contemporâneo seja brasileiro, angolano e de outros países africanos, 

como atesta o escritor franco-djibutiano, Abdourahman Waberi, ao refletir sobre sua 

literatura. Em artigo acadêmico, o escritor, teórico e professor de literatura, Waberi, diz: 

 
[...] eu dialogo mais com a história imediata feita pelos meus. Eu escrevo ao lado 
deles, ao mesmo tempo que eles, contra e/ou com eles essa crônica nacional. Eu 
produzo assim um palimpsesto, uma oração para inserir um prefácio na história 
nacional que desenrola seus anéis sob nossos olhos maravilhados ou entristecidos. 
(WABERI, 2003, p. 934, tradução nossa).2 

 

Ao pedir para “inserir um prefácio na história nacional”, o escritor se coloca como um 

ator social consciente de que participa escrevendo a história de seu país. Ele sabe que os 

acontecimentos de hoje promovem mudanças de tal ordem que serão estudados pela história 

num futuro próximo e devem, por isso, ser escritos. É essa proximidade entre os 

acontecimentos vivenciados e a escrita dessa “história imediata” que confere o caráter de 

“crônica nacional” também ao romance Predadores.  

Nesse contexto, a crítica literária discute sobre novas vertentes realistas. Ao 

acrescentar o plural e o adjetivo temporal ao nome da estética literária praticada no século 

XIX, chamando as manifestações atuais de “novos realismos”, ampliamos perspectivas e 

possibilidades de perceber que outras feições realistas são exercitadas na literatura, em 

diferentes momentos. A noção cronológica da renovação do conceito não abandona, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  “[...] je tutoie davantage l’histoire immédiate faite par les miens. J’écris à côté d’eux, en même temps qu’eux, 

contre eux et/ou avec eux cette chronique nationale. Je produis ce faisant un palimpseste, une prière d’insérer, 
une préface pour l’histoire nationale qui déroule ses anneaux sous nos yeux ébahis ou chagrinés.” (WABERI, 
2003, p. 934). 
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necessariamente, questionamentos que se originaram com o realismo de Flaubert, Balzac, Eça 

de Queiroz e, mesmo Machado de Assis. Preferimos, nessa discussão, a abordagem da 

pesquisadora de literatura Tânia Pellegrini que investiga “a persistência do realismo como 

técnica expressiva”, que esteticamente opera “uma refração da realidade e não uma cópia, 

uma ‘imitação’ ou mesmo uma ‘interpretação’.” (PELLEGRINI, 2009, p.11).  

Pellegrini destaca a confluência entre a temática nacional e a técnica realista 

especificamente na literatura brasileira, mas também em “outros Estados em formação ou em 

transformação” (PELLEGRINI, 2012, p.11), como um “caráter interessado” das 

manifestações literárias. Referindo-se ao caso brasileiro, a pesquisadora afirma: 

 
Como já esclareceu Antonio Candido (2007, p. 28), isso se deve à intrínseca relação 
entre aspectos literários e históricos, entre a constituição de uma nação brasileira e 
de um sistema literário, caracterizando então o caráter interessado das manifestações 
literárias. (PELLEGRINI, 2012, p.11). 

 

Observamos esse “interesse” presente na feição realista da literatura angolana, atuando 

a favor da construção da nacionalidade angolana como uma constante, tanto no sistema 

literário do país, quanto no projeto literário de Pepetela. A pesquisadora de literaturas 

africanas de língua portuguesa, Rita Chaves ressalta:  

 
A leitura do conjunto da obra [de Pepetela] [...] vem, com efeito, confirmar a 
construção da nacionalidade como um tema constante [...]. Se saímos do particular e 
alcançamos o geral, ou seja, o conjunto da literatura de Angola, reconhecemos que a 
formação da identidade nacional é, na realidade, uma das linhas de força da 
consecução desse sistema literário. (CHAVES, 2005, p. 86). 

 

Tanto para percebermos o particular, quanto para alcançarmos o geral da obra de 

Pepetela, é preciso adotar uma perspectiva histórica. Para lermos o romance Predadores, 

consideramos o contexto literário onde o romance se origina. Embora a temática nacional 

persista atendendo ao “interesse” de construção da identidade nacional em geral, no sistema 

literário angolano, há segundo Inocência Mata, uma “ruptura” expressa na “escrita angolana 

pós-colonial” (MATA, 2008, p.75). Mata explica: 

 
Um dos sinais dessa ruptura, adianta-se, é a viragem para a escrita da História, que 
assinalaria um novo locus de gestação textual, diferente dessoutro fundacional do 
sistema angolano (a natureza, a sociocultura e as realizações mundivevenciais do 
quotidiano), em momento coincidente com a pulsão nacionalista que lhe deu uma 
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feição peculiar e ‘consagrou’ a substância da angolanidade literária.3 (MATA, 2008, 
p.75). 

 

Percebemos que o abandono dos temas relacionados à terra-mãe-Angola e da verve de 

um nacionalismo utópico, que valorizava e buscava uma essência tipicamente angolana, 

caracterizam, de certa forma, uma cisão com uma “escrita da terra” da era colonial. 

Atentamos para o fato de que, no caso da literatura, a era colonial marca a diferença com a 

“escrita pós-colonial”. Tais expressões não atendem, necessariamente, apenas ao marco 

cronológico, como explica Mata em artigo intitulado “A crítica literária africana e a teoria 

pós-colonial: um modismo ou uma exigência?”. O romance Predadores, ao contrário da 

forma utópica de representar a nação expressada anteriormente na literatura angolana, encena 

o desencanto com o sonho de uma nação independente. O romance está nos limites entre 

ficção e relatos da realidade e, assumindo características de uma “escrita da História”, 

explicita seu caráter de crônica. No entanto, “continua a ‘escrita da nação’, embora não já 

numa perspectiva nacionalista.” (MATA, 2008, p. 75). Ou seja, Predadores alia-se a uma 

feição do romance angolano que continua falando de Angola, do país e do povo, muitas vezes 

de forma política, mas não mais de forma idealizada ou utópica como era o caso dos poetas da 

geração da revista Mensagem, do início da década de 50 em Angola. 

É dessa forma não idealizada e com “intenções realistas”, atualizado como uma 

“escrita da História” que entendemos a representação da nação em Predadores. Vejamos 

como o narrador nos conta sobre como se passou a independência do país, tão idealizada: 

 
O Rangel devia ser a delegação principal, assim fora decidido e por essa razão ali 
fizeram o primeiro comício, Lúcio Lara gritando pela Independência Completa e o 
povo gritando Poder Popular, mas a prática e não a vontade dos homens puxou o 
centro do poder para o asfalto, deixou o musseque Rangel para delegação secundária 
e se postou na Vila Alice como sede. Logo então alguns cépticos teimosamente 
esquerdistas resmungaram, começam a capitular às delícias do capitalismo, Vila 
Alice é um bairro pequeno-burguês detestado pelas massas populares, esse MPLA 
nunca fará a revolução proletária. (PEPETELA, 2008, p. 67)4. 

 

Na trama, Lúcio Lara aparece como um exemplo de militante importante que tem voz 

no primeiro comício após a conquista da independência. Seu nome é citado, como vimos no 

extrato acima, mas o personagem não é desenvolvido no romance. A figura histórica daquele 

que empossou o primeiro presidente angolano, o poeta nacionalista Agostinho Neto, e teve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Respeitam-se integralmente, nesta dissertação, em cada citação, as singularidades lexicais, ortográficas e 

sintáticas da língua portuguesa dada por cada autor. 
4 Todas as citações se referem a edição brasileira de 2008 e serão indicadas, a partir de agora, apenas pelo 

número de página. A primeira edição do romance data de 2005. 
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atuação política na luta pela independência no Movimento Popular pela Libertação de Angola 

(MPLA) é habilmente usada pelo narrador para criticar a corrupção de valores no 

militantismo político do MPLA, de forma geral. Nesse momento, o romance se assume como 

escrita da história e com características de crônica política: tanto na história quanto na ficção 

Lúcio Lara está, no palco do primeiro comício, na ocasião da independência. A habilidade do 

narrador está em criticar a conduta do movimento que brada pela “Independência Completa” 

e pelo “Poder Popular” de acordo com uma cartilha marxista e socialista. Ao subir ao poder, 

troca a sede do partido de bairro, domiciliando-o no bairro “pequeno-burguês”, Vila Alice. 

Portanto, ao se valer de dados da realidade, o romance funciona como uma a crônica política 

que aponta a contradição entre os valores socialistas que são bradados ao povo e os que são 

adotados na prática, valores burgueses. Tal conduta coloca a nova nação em trilhos duvidosos.  

O escritor angolano José Eduardo Agualusa, na contracapa de edição de 2008, destaca 

que: “Com este romance Pepetela fecha, de certa forma, um ciclo de desencanto com a forma 

como evoluiu o regime angolano desde 1975.” É como uma crônica política que expõe esse 

desencanto que lemos, então, a crítica do narrador na encenação do primeiro comício. Diante 

da contradição de valores que expressam a mudança de domicílio da sede do partido, o sonho 

é fatalmente condenado ao fracasso: “esse MPLA nunca fará a revolução proletária.” (p. 67), 

dizem “alguns cépticos teimosamente esquerdistas” (p. 67), como acentua o narrador. A 

revolução prometida pelos ideais marxistas com os quais o MPLA se alinhava nunca 

aconteceu de fato. Este é o desencanto com a Angola independente, o sonho com uma 

promessa que não foi cumprida. 

A encenação crítica que o romance faz desse desencanto nacional mostra que, como 

discute Pellegrini,  

 
As intenções realistas, mescladas a esse caráter interessado, em sua maioria sempre 
foram — e ainda são — miméticas e documentais, revelando-se como possibilidade 
não apenas de representação estética, mas também de intervenção ética e política no 
mundo real. (PELLEGRINI, 2012, p. 11).  

 

Seguindo o pensamento de Pellegrini, interpretamos a crítica que denuncia a 

corrupção de valores do MPLA, como explicitado anteriormente, como sendo uma 

manifestação dessa “intervenção ética e política no mundo real”, realizada pelo romance 

Predadores. De modo análogo, a literatura realista europeia do século XIX estabelece uma 

intima relação com a realidade, que não se restringe à opção estética do momento. Essa 

vertente literária pretendia retratar a sociedade fielmente e, para tanto, o artista se posicionava 
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diante de seu tema tomado como um objeto de estudo. A descrição minuciosa servia de base 

para o direcionamento do olhar: os personagens eram enquadrados em “tipos sociais”; as 

mazelas eram encaradas friamente por narradores que sustentavam explicações deterministas, 

tidas então como científicas. Essas eram as estratégias presentes nos textos dessa feição 

realista, através das quais os autores pretendiam que a literatura fosse além da “representação 

estética” e chegasse a atuar como uma intervenção naquela mesma sociedade que lhes servia 

de objeto.  

Nesse sentido, o professor e pesquisador de literatura Carlos Reis retoma uma 

afirmação do escritor francês Honoré de Balzac quando afirma sobre a “possibilidade de, 

como romancista, historiar os costumes” (REIS, 1995, p. 437), escrevendo assim uma história 

que seria desprezada pelos historiadores. Enquanto o escritor português Eça de Queirós 

reclama para a arte realista a tarefa de ser um “auxiliar poderoso da ciência revolucionária”, 

pois o realismo estava “destinado a ter na sociedade e nos costumes uma influência profunda” 

(REIS, 1995, p. 437). 

Embora a feição realista dada por cada autor à sua obra seja própria de cada época, 

lemos o romance Predadores como uma possibilidade de “historiar os costumes”, como 

queria Balzac, de uma outra história que ainda não foi repertoriada por historiadores. A 

influência profunda a que pretendia Eça de Queirós, aparece como essa “intervenção ética e 

política” destacada por Pellegrini que é expressada nos posicionamentos críticos assumidos ao 

longo do romance angolano e que provocam os leitores a não serem passivos em sua leitura. 

Sendo a “escrita da História” a ficcionalização da realidade social angolana, sob a 

ótica da formação da nação, esta está postas no romance. Realidade e ficção se misturam na 

trama e na subjetividade do leitor. Tanto que transitando entre as páginas do romance e as 

notícias dos jornais, podemos ler sobre o mesmo assunto: as mazelas da sociedade angolana 

contemporânea. Nessa imbricação de contextos reais e fictícios, somos impelidos a questionar 

sobre a veracidade do que lemos, buscando ir além da verossimilhança. Entendemos essa 

intima relação entre ficção e realidade, em Predadores, como uma “refração da realidade”, 

segundo explicação de Pellegrini: “o que permite entender sua continuidade como corolário 

da persistência do mesmo ‘mundo hostil’ que lhe deu origem.” (PELLEGRINI, 2009, p. 14). 

 
Ou seja, não se pode pretender encontrar realidades sociais refletidas diretamente na 
arte, pois estas passam por um processo de mediação, de refração – esse é o termo 
que proponho –, no qual seu conteúdo original é modificado, o que envolve, 
inclusive, questões ideológicas e políticas. (PELLEGRINI, 2009, p. 22). 
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No entanto, se a persistência de um “mundo hostil” acarreta a persistência de uma 

abordagem realista na literatura e nas artes em geral, a “refração da realidade” questiona e 

descarta uma realidade objetiva como ponto de partida: o novo realismo “perdeu sua 

segurança objetiva” e “exige outra posição do escritor diante do real” (PELLEGRINI, 2009, 

p. 23).  Se o “conteúdo original é modificado”, o que é exposto pela literatura é essa 

modificação como resultado do que foi refratado pela consciência do narrador, dos 

personagens, por fim, pelas próprias estratégias narrativas. Se encontramos uma confluência 

entre as ambições de Balzac e Eça de Queirós de “historiar” a sociedade e de ter nela uma 

influência pertinente e a forma de crônica política exercitada em Predadores, percebemos a 

persistência da “intenção realista” nessa possibilidade de “refração da realidade”. A realidade 

refratada pelas subjetividades é modificada desde o princípio do processo de observação, 

passando pela lente do artista, depois, refratada ainda pelos narradores, personagens e, 

finalmente, pela “técnica expressiva”. Essa refração, também indicada pela postura do 

escritor, resulta na atual estética que tanto nos esforçamos para interpretar.  

Ao apontarmos características da crônica e aspectos realistas no romance, destacamos, 

simplificando, o que ambos têm em comum: o particular interesse pelo cotidiano social como 

objeto está presente na crônica e na literatura de expressão realista. Ambas carregam uma 

perspectiva histórica dada a ambição do registro narrativo, seja ele literário ou não. 

Segundo Le dictionnaire du littéraire (ARON; SAINT-JACQUES; VIALA, 2010), a 

crônica se origina de uma forma de relato historiográfico que testemunhava fatos relativos à 

sociedade e à formação da nações europeias, na Idade Média. O termo, ao longo dos tempos, 

foi assumindo uma variedade de estilos, característicos de diferentes épocas. A crônica 

contemporânea serve à história e à literatura e se coloca na intersecção das duas áreas ao 

relatar os acontecimentos cotidianos, abrindo espaço para a criação ficcional e acrescentando 

um viés crítico. Esse comentário crítico confere à crônica um caráter de testemunho do 

cotidiano. Segundo o Manual de Redação: Folha de São Paulo, a crônica “aborda assuntos 

do cotidiano de maneira mais literária do que jornalística e é sempre assinada” (2001, p. 71).  

Portanto, assim como o romance, a crônica se expressa num estilo híbrido. Como 

testemunho do cotidiano, a crônica tem um forte caráter autoral. No jornalismo, ela é 

assinada, sendo a responsabilidade pelo texto publicado do autor e não apenas do veículo de 

mídia. Em 2011, foi publicado em Portugal Crónicas com fundo de guerra, uma seleção de 

31 das crônicas que Pepetela publicou no jornal português Público, entre 1992 e 1995. “A 

maioria delas aborda assuntos sociais, culturais, políticos e econômicos contemporâneos da 
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Angola dos anos 1990, ambientadas nas cidades de Luanda e Benguela” (SANTOS, 2012, p. 

167). 

No romance Predadores, o contexto de produção da obra é também assunto da 

narrativa. Assim, compreendemos esse romance como um relato do tempo presente, como a 

encenação do cotidiano. Por isso, propomos lê-lo, como já dito, como uma crônica política da 

nação angolana. Entretanto, não pretendemos discutir questões relativas ao gênero da obra, 

entendemos que o hibridismo constitui o romance, como afirma Bakthin: “o estilo do romance 

é uma combinação de estilos; sua linguagem é um sistema de ‘línguas’.” (BAKTHIN, 1993, 

p. 74). 

Esse caráter de crônica do cotidiano permite que o romance seja também o testemunho 

de uma época, mesmo que não se encaixe no gênero classificado como literatura de 

testemunho. Essa característica nos autoriza a não debater sobre a ampla questão da autoria, 

ainda que, vários estudos já publicados sobre Pepetela e sua obra, considerem que o conjunto 

da obra do escritor configura um projeto literário único que, muitas vezes, tem características 

do romance autoral. Mas, a partir do caráter de testemunho do cotidiano, parece impossível 

não relacionar a obra com seu criador, na medida que o autor é comprometido com seu tempo. 

“Sabendo-se que Pepetela combateu, de armas na mão, pela independência de seu país, e que 

integrou os primeiros governos angolanos, compreende-se melhor onde foi buscar a força e 

revolta para escrever Predadores”, finaliza Agualusa, depois de citar o desencanto com os 

rumos da nação pós 1975 que compõe a narrativa, no texto de contracapa da edição de 2008. 

Se a crônica jornalística requer responsabilidade que é assumida pela assinatura do 

autor, em Predadores, a explicação de Agualusa poderia complementar, como assinatura, a 

data que fecha o romance “Luanda, janeiro de 2005” (p. 396)? Assim, ler Predadores como 

uma crônica política de Angola é assumir que o texto assume compromisso como a realidade 

cotidiana do país. As estratégias narrativas ressaltadas como características estilísticas firmam 

esse compromisso, quando as “intenções realistas” são manifestação “não apenas de 

representação estética, mas também de intervenção ética e política no mundo real.” 

(PELLEGRINI, 2012, p. 11). Ou seja, quando a obra, em forma e conteúdo, apresenta uma 

posição ética e política que encontra ressonância no mundo em que vivemos. 

Incialmente, procuramos na trama as estratégias narrativas que nos indiquem a postura 

do escritor à qual se refere Pellegrini, ou a responsabilidade pelo texto como pedida pelo 

gênero crônica. Atentemos para o narrador de Predadores. 

 



	  

	  

20	  

A figura do narrador não se consolida como personagem na trama, mas tem voz 

atuante na cena do romance. Sua posição crítica acrescenta uma dimensão meta-ficcional à 

obra ao costurar as duas grandes temáticas: a nação angolana e a própria literatura. Sendo 

irônico, o narrador se intromete na trama, aspecto que lhe confere mais liberdade para se 

expressar como um observador crítico e independente. Veremos quais são as principais 

características e a função desse narrador que se vale irrevogavelmente da ironia.  

Inicialmente, entendemos a ironia como uma “estratégia discursiva”, como explicado 

por Linda Hutcheon (2000). Ao estudar a ironia como uma estratégia que se realiza no nível 

discursivo e não apenas como um tropo ou uma figura, Hutcheon considera as “dimensões 

sociais e interativas do funcionamento da ironia” (HUTCHEON, 2000, p. 27). Ou seja, 

considerá-la como estratégia implica descobrir um conjunto de articulações que visam 

cumprir um objetivo. Podemos pensar num jogo que, por sua vez, sugere a interação de 

participantes. Para o que nos concerne, o campo do jogo é o terreno discursivo proposto pela 

narrativa literária em Predadores. 

 A partir de então, se pensamos a ironia como esse conjunto articulado de ações que se 

desenvolvem no campo narrativo, concluímos que o objetivo primeiro do jogo da ironia é 

comunicar algo ao leitor, participante do jogo e a quem se dirigem as estratégias da ironia. 

Assim, para que o jogo da ironia se realize plenamente e cumpra a sua função principal, que, 

no caso, é apresentar um visão crítica sobre a realidade exposta em cena, o leitor também 

deve se implicar no jogo, reforçar o pacto de leitura e compactuar com a mistura de ficção e 

história, que é uma condição desse romance. Assim, precisamos vasculhar a narrativa de 

dentro, ou seja, nos posicionando no mesmo plano enunciativo do narrador, pois é ele que 

lança mão dessa estratégia na narrativa.  

Considerados os jogadores que operam no campo discursivo da narrativa, a ironia 

pressupõe e necessita que haja uma área de conhecimento que seja comum entre aquele que 

fala/narra, que lança a ironia e aquele que ouve/lê e a recebe. O efeito irônico só acontece 

quando, a partir de um dado sugestivo que é o objeto ironizável, narrador e leitor, ou 

ironizador e interpretador, compartilham um entendimento comum sobre esse objeto, que 

pode ser também uma situação ampla e não necessariamente uma coisa só. “Sem a 

cumplicidade de seus interlocutores, seus efeitos se desfazem.” (ARON; SAINT-JACQUES; 

VIALA, 2010, p. 396). Nesse sentido, a ironia atua quando nesse entendimento comum entre 

os jogadores dá-se o salto do referente concreto para o outro significado sugerido.  

No caso, essa base comum implica uma especial atenção à história angolana, 

especialmente ao contexto contemporâneo sobre o qual se voltam as tantas referências 
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explícitas inseridas ao longo do romance. Hutcheon destaca o que chama de “concordância 

social” e explica ainda: 

 
A ironia, então, significará coisas diferentes para diferentes jogadores. Do ponto de 
vista do interpretador, a ironia é uma jogada interpretativa e intencional: é a criação 
ou inferência de significado em acréscimo ao que se afirma – e diferentemente do 
que se afirma – com uma atitude para o dito e não dito. A jogada é geralmente 
disparada (e, então, direcionada) por alguma evidência textual ou contextual ou por 
marcadores sobre os quais há concordância social. (HUTCHEON, 2000, p. 25). 

 

Como “jogada interpretativa”,  uma característica da ironia é a ambiguidade de sentido 

que é fomentada em diversas situações em Predadores. Essa ambiguidade, exige que o leitor 

tome posicionamento na construção de uma interpretação possível para aquela situação 

irônica, que necessita de uma “concordância social” para que “a criação” do significado se 

realize em “acréscimo ao que se afirma”, além do que está posto na linguagem direta. A ironia 

reforça, portanto, essa “escrita da história” como uma crônica política, resultado da 

contaminação do contexto histórico no espaço fictício, por apresentar um viés crítico, como 

vimos no exemplo com Lúcio Lara, mas também por ser sugestiva e criativa. A ironia é ativa 

enquanto ação do pensamento. 

Ao longo do romance, a reafirmação do pacto de leitura é cobrada constantemente do 

leitor pelo narrador que exige uma leitura atenta como no trecho a seguir, em que verificamos 

a postura irônica e intrometida do narrador, logo ao abrirmos o livro e percebemos o que se 

passa em setembro de 1992: 
 

Na rua acontecia uma passeata política, com muitos carros cheios de gente agitando 
bandeiras rubro-negras, cartazes, jovens de camisolas vermelhas e punhos erguidos, 
gritando slogans e canções políticas. Faltava uma semana para as eleições. A essas 
passeatas de pessoas empoleiradas em carros, dezenas de carros embandeirados a 
buzinar e centenas de cidadãos a gritar, o povo no seu aprendizado da recém-
chegada democracia chamava carreatas, pois as passeatas deviam ser nomeadas 
apenas no caso de manifestações a passo. Esta era talvez a maior concentração de 
veículos de sempre, na maior parte carros pertencentes ao património do Estado, 
buzinando estridulamente. (p. 9). 

 

De pronto, somos, nós, leitores, apresentados ao narrador irônico no início do 

romance. Como espectadores da cena, nosso olhar sobre a passeata política é conduzido a 

observar, primeiramente,  os “carros cheios de gente”, as cores e o entusiasmo dos jovens com 

suas vozes, gritos e canções. Ficamos sabendo que as eleições estão próximas. Em seguida, o 

tom muda: o narrador explica didaticamente a distinção entre passeata e carreata. Mas 

vacilamos porque a alfinetada da ironia desestabiliza o terreno aparentemente assegurado pelo 

didatismo da explicação. Vemos as pessoas “empoleiradas” nos carros e, na sequência, 
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suspeitamos desses “cidadãos a gritar”. Questionamos sobre que democracia é assim recém-

chegada e que gente é essa que aprende sobre ela “empoleirados”, “embandeirados a 

buzinar”, “buzinando estridulamente”. Questionamo-nos também sobre que narrador é esse 

que não se atém apenas à escolha das palavras carreata ou passeata, mas que precisa nos dar 

uma explicação para possamos diferenciar uma da outra. Ainda, como provocação desse 

narrador que se apresenta, é inevitável não relacionar a indicação da data, no início do 

capítulo, com as eleições de 1992, em Angola, quando a situação política se abria ao 

multipartidarismo, liberalizava a economia e líderes da oposição retornavam à Luanda para as 

campanhas eleitorais (VISENTINI, 2012, p. 86). 

Assim, logo na página 13, portanto no início do romance, quando o protagonista nos é 

apresentado como um assassino passional, mas frio e calculista, lemos a seguinte explicação 

sobre seu caráter: “Vladimiro Caposso pela primeira vez sorriu, a audácia triunfava sempre, 

ele sabia jogar com a psicologia do momento, por isso chegara ao ponto de vida onde estava.” 

(p. 13). Resumindo, Vladimiro é um oportunista ou,  para usar a terminologia característica 

dos tipos realistas, por hora é possível perceber Vladimiro como um arrivista. No entanto, é 

interessante perceber a grande dose de acaso atribuída às peripécias do personagem no 

encadeamento dos acontecimentos, tanto para entender como ele chega onde chega, quanto 

para perceber porque ele não consegue se sustentar no topo. O predador vira presa nesse circo 

da luta pelo poder e riqueza que o romance encena. 

Por exemplo, o episódio em que se explica a criação do nome Vladimiro Caposso 

ilustra bem a ironia com que o narrador conduz a trama. O nome falso, Vladimiro, é o 

resultado do acaso. Tanto o nome do personagem, quanto o próprio personagem, que se 

constrói a medida que o leitor avança no romance, surgem como consequência não planejada, 

como fruto do acaso bem aproveitado por Caposso para seu enriquecimento pessoal. 

Tudo começa as vésperas da independência de Angola, quando o patrão de Caposso, 

que nessa altura ainda se chamava José, retorna a Portugal, deixando o empregado como sócio 

da loja em que trabalhava. Na prática, Sô Amílcar, o patrão, nunca volta e Caposso fica dono 

da loja. Para cuidar do negócio, ele precisa se aproximar do novo governo e ter um cartão de 

identificação do partido MPLA lhe parece imprescindível. Sendo um governo socialista, o 

nome de Vladimiro foi apropriado. O nome é a versão portuguesa de Vladimir, em russo, 

referência a Lênin, Vladimir Ilytch Ulianov, líder da revolução russa de 1917 e do partido 

comunista, que foi o primeiro presidente da União Soviética.  
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Ele escolheu para si próprio o de Vladimiro, adaptação portuguesa de Vladimir 
Ilitch Lenine, pois claro. Manteve o Caposso, foi a única coisa que conservou da 
verdadeira identificação. Pois até mudou o local de nascimento por essa altura, 
quando teve o primeiro cartão do MPLA. (p. 51). 

 

É interessante observar toda a situação, como o personagem primeiro percebe a 

importância de se conseguir tal cartão e depois, como ele se utiliza da “psicologia do 

momento” (p. 13) para consegui-lo. O nome surge como uma escolha oportuna, mas fica 

claro, durante a narrativa, que não faz parte de nenhum plano de ascensão e, dessa forma, 

Vladimiro talvez não possa ser considerado um arrivista, aquele que planeja e busca 

unicamente sua ascensão social, como o tipo descrito pelo realismo no século XIX. 

Sobretudo, em Predadores, não há o determinismo que obrigava o tipo arrivista a agir como 

tal, devido ao seu caráter e meio social. O personagem aparece como alguém hábil e corrupto 

que aproveita das situações para se dar bem na vida5, como lemos no trecho: 

 
Pelo que ia se apercebendo nos meses seguintes [da independência], [...] possuir um 
cartão de membro era fundamental para qualquer coisa. [...] Lendo o jornal 
governamental e ouvindo rádio e as conversas que passavam na loja, cada vez mais 
vazia de mercadorias, ia aprendendo as coisas. Até que ouviu um cliente falar para o 
outro, tinha conseguido arranjar amizade com um tipo que trabalhava num dos 
comités do departamento de Massas, uma coisa importante, onde eram normalmente 
admitidos os membros. Caposso gastou toda a sua simpatia para ele, implorando um 
apoio, a loja precisava urgentemente de alguém para dar um empurrão e a única 
maneira era ele se inscrever, mas parecia difícil, havia procedimentos funcionando 
afinal como barreiras. No fundo a manutenção da loja era do interesse de todos, dele 
claro, mas também da população do bairro. O freguês concordou, eu apresento-o ao 
meu amigo mas depois é consigo, nem quero saber de mais nada, e leve a carteira 
recheada. (p. 95) 

 

Assistimos ao desenrolar da situação em que Caposso aparece primeiro como 

espectador e que, observando, ouvindo e lendo, conclui que precisa do documento do partido 

para continuar seu pequeno negócio. Caposso percebe que conseguir o cartão é complicado e, 

nesse momento, o personagem sabe aproveitar da oportunidade que lhe surge. Ao se 

aproximar do cliente “que tinha conseguido arranjar amizade com um tipo [...] uma coisa 

importante”, ao gastar “toda a sua simpatia para ele, implorando um apoio”, ao se predispor a 

levar a “carteira recheada”, o personagem se constrói para o leitor e para ele mesmo: 

Valdimiro se descobre capaz de agir de tal maneira à medida que as situações aparecem. Não 

há premeditação. Ele usa a situação para benefício próprio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 A discussão sobre o oportunismo está presente em outras obras do autor, como nessa fala do personagem Sábio 

em A Geração da utopia: “Estás, como os outros, a pensar utilizar a situação atual em teu proveito. Isso tem 
um nome, é oportunismo.” (PEPETELA, 2013, p. 174).  
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Fica implícito que seu enriquecimento é um processo, pois Caposso não enriquece da 

noite por dia. O personagem não sofre de um determinismo social, suas ações são de alguém 

corrupto e oportunista, mas que não tem nunca a obrigação de agir da maneira que age. Seus 

atos são o fruto de escolhas que ocorrem pelo acaso das situações e não por imposição do 

destino ou de uma obrigação social, mesmo que essas ações comprometam a moral de 

Caposso. Nesse sentido, o processo de enriquecimento individual é mostrado como um 

movimento predatório para a sociedade. Pois é sempre em detrimento do outro e apesar do 

outro, apenas em benefício único dele próprio.  

Na cena em referência, ele só quer conseguir o cartão de membro do partido para “a 

manutenção da loja” que “era do interesse de todos, dele claro, mas também da população do 

bairro” (p. 95). É no desenvolvimento dessa situação que Caposso, até então José, diante de 

um “funcionário desdentado e com cara de muita fome” (p. 95) percebe o quão proveitoso 

pode ser escolher um nome para si e até um novo local de nascimento. Na cena seguinte, o 

freguês da loja apresenta Caposso ao funcionário do partido, que mediante “umas notas [que] 

tapam buracos e evitam as infiltrações” (p. 96) aceitou emitir o cartão para o novo membro do 

MPLA. E assim, o personagem passa de José Caposso, filho de um praticante de enfermagem 

sem diploma, a Vladimiro Caposso, filho de revolucionário. A cena é a seguinte: 

 
Fechou a loja […] e rumaram ao comité, onde foi apresentado pelo freguês a um 
funcionário desdentado e com cara de muita fome. O apresentador foi embora com 
um aperto de mão ao desdentado e um aceno para Caposso, e este puxou de toda a 
lábia para mostrar empenho, desde quase criança, em fazer parte do glorioso 
movimento que tinha conseguido arrancar a independência das mãos gulosas dos 
colonialistas, ao que o funcionário contrapôs imediatamente e de forma pouco 
amistosa, sem testemunhas é muito difícil ser admitido, compreende, há muita gente 
que era da PIDE ou dos movimentos inimigos e querem entrar na organização para 
sabotar pelo interior, nós temos de evitar as infiltrações, mas cochichando a seguir, 
claro que algumas notas tapam os buracos e evitam as infiltrações e ele suando 
perguntou quanto era preciso para tapar os vazamentos, tendo obtido resposta 
satisfatória, tinha o suficiente no bolso. Deu então os dados que o outro pedia para 
preencher uma ficha e o respectivo cartão. 

- Nome? 
- Vladimiro Caposso. 
- Vladimiro? 
- Como o Lenine. O meu pai era um revolucionário há muitos anos. 
- E a administração colonial aceitou? Era nome proibido. 
- Por isso nunca fui registado. Vivi na clandestinidade. (p. 95-96) 
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Enquanto Vladimiro Caposso (VC6) sabe aproveitar do acaso, o narrador, sempre em 

tom irônico, critica-o, ao apontar as condições precárias do sistema que se instala na jovem 

nação, com esse “funcionário desdentado e com cara de muita fome”. Mesmo sem muita 

desenvoltura, é com malandragem, e com o suborno necessário, que o VC consegue o que 

quer. Assim, a oportunidade aparece e o protagonista age com malícia e astúcia. No entanto, 

sem pensar nas consequências futuras, pois teria que arranjar fatos que sustentassem sua nova 

história de vida, como entrevemos seu pensamento, na sequência: “E o problema teórico logo 

se pôs, […] como fazer para não ser desmascarado? Foi passando os tempos livres […] 

reconstruindo uma família toda desaparecida ao longo dos anos, sendo ele o último 

sobrevivente da perfídia do poder colonial” (p. 97). A ironia do narrador fica nítida com o 

adjetivo “perfídia” que serve tanto para julgar o “poder colonial” quanto “uma família toda 

desaparecida” inventada por Caposso.  

Mas, a ironia é um jogo amplo que não se restringe ao vocabulário, como nos 

confirma Lélia Parreira Duarte, “mas implica também atitudes ou pensamentos, dependendo a 

sua compreensão de o receptor perceber que as palavras não têm um sentido fixo e único, mas 

podem variar conforme o contexto.” (DUARTE, 2006, p. 22). No romance de Pepetela, é 

justamente quando se trata de jogar com o sentido de ideologias e teorias, que a priori 

deveriam apresentar um sentido “fixo e único” por serem dogmáticas, que o narrador se 

mostra um hábil ironista. A estória de Vladimiro Caposso pode ser lida como uma metonímia 

da história de seu país, já que retoma o período pós-independência ironicamente. Afinal, o 

personagem principal se torna um burguês de sucesso num país que sai da situação colonial 

para se instituir como república democrática alinhada com o bloco soviético. Ou seja, além da 

política do unipardidarismo, Vladimiro enriquece numa economia planificada, que 

teoricamente deveria ser controlada integralmente pelo Estado.   

 

O sentido irônico resulta, assim, de uma análise tanto social quanto estilística, como 

confirma o verbete do Le Dictionaire du Littéraire, pois “a ironia traz sempre um 

julgamento de valor” (ARON; SAINT-JACQUES; VIALA, 2010, p. 395). Hutcheon aborda a 

natureza “transideológica” da ironia, para explicar que esse recurso serve a diferentes 

ideologias (HUTCHEON, 2000, p. 23), construindo a cena irônica enquanto uma cena 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Usamos tanto o nome completo do personagem quanto a abreviação. As iniciais também são usadas no 

romance, em referência à assinatura adotada pelo protagonista: “Passou a assinar VC [...] explicando para 
quem não sabia que não era só o seu nome mas como VC significava também a Vitória é Certa, principal 
palavra de ordem do MPLA, que inspirara o nome do jornal do movimento e cujas iniciais, ditas em inglês, 
ViCi, eram o nome da principal base na Zâmbia, nos tempos da luta de libertação. Quem poderia imaginar 
uma assinatura mais revolucionária?” (p. 99). 
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política. Logo, como estratégia discursiva, não restrita unicamente ao nível da escolha do 

vocabulário, a ironia é empregada no romance como um procedimento estilístico que atua na 

“refração da realidade”, no sentido de Tânia Pellegrini. O que a ironia produz  no romance é 

essa “realidade refratada na consciência do narrador” (PELLEGRINI, 2009, p. 24).  

 

Por isso, insistimos na interpretação de Predadores como uma expressão desse 

realismo que, enquanto refração, se serve da ironia como meio de refratar a realidade. A 

ironia permite e consolida esse realismo como “um modo de compreensão estética do mundo 

social que o representa em profundidade, e não uma forma de representação presa apenas a 

aspectos aparentes ou a possibilidades dadas pela linguagem em si.” (PELLEGRINI, 2009, p. 

33). 

 

Se a ironia pode ser vista como um recurso de construção da “refração da realidade” 

pela consciência do narrador, identificamos a crônica política sobre a nação angolana escrita 

por esse narrador irônico, intrometido e provocador. Assim, quando o escritor franco-

djibutiano Waberi diz escrever essa “crônica nacional” concomitantemente ao desenrolar da 

história é o autor Abdourahman Waberi que assina o texto. Mas quando lemos a intervenção 

direta do narrador que avisadamente, entre colchetes, discute, em discurso direto, sobre os 

rumos da trama, provocando o leitor que poderia ter pensado ler um romance policial, mas 

que “desenganem-se” (p. 13), entre críticas políticas e sociais, este livro se dá sim a exercícios 

reflexivos metalinguísticos que questionam o labor literário, com esse narrador que assume 

para si o papel de escritor e, assim, a responsabilidade de condutor de uma narrativa “a tentar 

a História” (p. 13). A “escrita da História” é incorporada na própria trama. Vejamos: 
 

[Qualquer leitor habituado a ler mais que um livro por década pensou neste 

momento, pronto, lá vamos ter um flash-back para nos explicar de onde vem este 

Vladimiro Caposso e como chegou até o que é hoje. Desenganem-se, haverá 

explicações, que remédio, mas não agora, ainda tenho fôlego para mais umas 

páginas sem voltas atrás na estória, a tentar a História. E desde já previno, este não é 

um livro policial, embora trate de uns tantos filhos da puta. Mais previno que haverá 

muitas misturas de tempos, não ficaremos por este ano de 1992, em que houve as 

primeiras eleições, iremos atrás e iremos à frente, mas só quando me apetecer e não 

quando os leitores supuserem, pois democracias dessas de dar a palavra ao leitor já 

fizeram muita gente ir parar ao inferno e muito livro para o cesto do lixo.] (p. 13). 
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Percebemos, ao longo do romance, que assim como é instituído que o travessão 

autoriza o discurso direto dos personagens, aqui o narrador também terá sua voz anunciada 

por um sinal gráfico, o colchete. No extrato, a fala do narrador ocupa um parágrafo inteiro, 

mas ela pode também ser inserida no fluxo da narrativa, muitas vezes com o colchete a lhe 

autorizar o discurso direto, outras sem, como a manifestação da consciência do narrador em 

discurso indireto livre. De fato, quando esse narrador falante e intrometido se assume 

explicitamente enquanto contador da história, ele explica o que se passa, muda o rumo dos 

acontecimentos, mas, ao assumir a palavra em discurso direto, opina diretamente sobre os 

acontecimentos da trama, assumindo uma posição crítica diante dos fatos narrados por ele 

mesmo. Logo, o narrador diz que “haverá explicações”, adverte: “desenganem-se”; “mais 

previno”; situa as “misturas de tempos”: “não ficaremos por este ano de 1992, em que houve 

as primeiras eleições”. Essa é a assinatura da crônica, quem escreve o que lemos é o próprio 

narrador que vai e vem quando lhe convier.  

O narrador também provoca o leitor, quando, além de se referir a ele, imagina o que 

ele diria ao ler o romance, misturando o discurso indireto livre do que seria um possível 

pensamento do leitor ao seu discurso direto, assim: “[...] pronto, lá vamos ter um flash-back 

para nos explicar de onde vem este Vladimiro Caposso e como chegou até o que é hoje.” (p. 

13) Ou ainda, ao advertir o leitor quanto a possíveis enganos advindos da leitura: “E desde já 

previno, este não é um livro policial, embora trate de uns tantos filhos da puta.” (p. 13) Esse 

narrador, dono da palavra, exige atenção e prontidão do leitor, provocando-o ao sugerir seu 

pensamento ou mesmo tomando a palavra por ele.  

Ao se dirigir a “qualquer leitor” que lê, apenas, “mais que um livro por década” (p. 

13), o narrador faz sua crítica. Percebemos que sua ironia não é dirigida apenas aos simples 

leitores que eventualmente leem esse livro, mas a intenção do narrador é ir além da trama e 

tocar na realidade de um país com alto índice de analfabetismo. O sentido da crítica é 

camuflado pelo jogo interpretativo que a ironia, como estratégia discursiva, produz. Assim, a 

análise busca sentido no jogo posto entre o hábito de ler, o período em que esse habito se 

realiza e a quantidade de livros lidos por esse leitor de mais de um livro. A provocação está na 

dúvida, na falta de uma resposta precisa, que a ironia induz a interpretação: é mesmo desse 

leitor, que lê só mais de um livro por década, que o narrador pretende quebrar as 

expectativas?  

De fato, a leitura do romance deve ser feita em estado de alerta, pois a ironia joga com 

a ambiguidade, com os sentidos possíveis, e não se trata apenas de um jogo de vocabulário. 

Hutcheon ressalta, no entanto, que essa cumplicidade entre os interlocutores que jogam com a 
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ironia deve ser antes interpretada como tal para que tenha seu valor. Para discutir sobre a 

interpretação da ironia, a estudiosa levanta a questão da intenção. A pesquisadora explica que: 

 
A locução verbal ‘querer dizer’ traz em si também o sentido de ‘ter intenção de’ 

(Wilson, 1992: 165), mas os interpretadores ‘têm intenção’ tanto quanto os 

ironistas, e frequentemente em oposição a eles: atribuir ironia onde ela é intencional 

– e onde ela não é – ou recusar-se a atribuir ironia onde ela poderia ser intencional é 

também o ato de um agente consciente. Esse agente está engajado num processo 

interpretativo complexo (Hagen, 1992: 11, 20) que envolve não apenas a criação de 

sentido, mas também a construção de um sentido da atitude avaliadora exibida pelo 

texto em relação ao que é dito e ao que não é dito. O trabalho do interpretador, 

assim, não pode simplesmente ser o de, alguma maneira, “compreender 

corretamente” (Furst, 1984: 14) a intenção do ironista ou os sinais do texto.” 

(HUTCHEON, 2000, p. 29). 

 

Hutcheon afirma que o intérprete é também responsável pela criação dos sentidos. O 

narrador irônico compartilha com o intérprete, nós leitores, a função de produzir sentidos para 

as situações. Portanto, o jogo da ironia explicita que a obra se constrói em coautoria com o 

leitor. Assim, somos enquanto leitores efetivamente cúmplices do narrador que escreve, pois 

também escrevemos uma história ao criar sentidos possíveis para essa trama. É nessa 

perspectiva que o narrador exige que o leitor reafirme constantemente o contrato de leitura, 

não de maneira simplória, apenas assumindo que lê um romance, uma ficção e, por isso, uma 

mentira ou faz-de-conta. O narrador-escritor estimula o leitor a assumir que o pacto de leitura 

estabelecido acontece, muitas vezes, de forma ambígua, pois os terrenos entre história e ficção 

são fluídos: uma se alimentando da outra.  

De forma documental, mas não simplesmente como cópia ou imitação, a “refração da 

realidade” é exposta na trama quando o narrador se assume enquanto o próprio escritor da 

narrativa. Uma nova dimensão se abre: o que lemos é a encenação da escrita de uma história. 

Identificamos um processo no qual, na construção da trama literária, surge um movimento de 

reduplicação ao infinito: temos uma história dentro da história e que, como o diz o narrador, 

se faz nessas “voltas atrás na estória, a tentar a História” (p.13). Percebemos essa 

reduplicação quando a literatura fala dela mesma e a obra se volta para seu próprio processo 

criativo.  

Um movimento similar acontece na imbricação de contextos, onde história e ficção 

estão uma dentro da outra, nessas “voltas” ao infinito. O pesquisador Robson Dutra, em sua 
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tese de doutoramento, considera como efeito de espelhamento, na obra de Pepetela, essa 

metaficção historiográfica. Dutra explica: 

 
Pelo espelhamento entre facto e ficto, este autor revisa e questiona ficcionalmente os 
anos que antecederam e sucederam a guerra colonial. Esta revisão se dá com o 
suporte da metaficção historiográfica que expõe as fissuras existentes no tecido 
histórico para que se evidenciem os fatos postos em questão face à realidade 
histórica de Angola. Pepetela o faz opondo a construção de uma ilusão ficcional à 
sua posterior desconstrução, que, por sua vez, revela ao leitor como a obra é 
engendrada, apoiando-se em sua memória em registros de uma História de que ele 
mesmo participou. (DUTRA, 2007, p. 98). 

 

Quando, como expõe Dutra, é revelado ao leitor sobre a feitura da obra, entendemos o 

que o processo de mise en abyme se revela, pois há a encenação da escrita no texto literário. O 

próprio narrador atua na fronteira desse discurso que mescla ficção e história, à favor da 

literatura.  No geral, o termo francês refere-se: 

 
aos casos em que a obra representa no texto a leitura dele próprio ou a escritura dele 
próprio. A representação pode propor o que é chamado de ‘reduplicação repetida’, 
ou ‘ao infinito’, na qual o fragmento posto no procedimento de “mise en abyme” 
comporta nele mesmo uma relação de similitude com o todo. [...] Oferecendo 
ocasiões para uma reflexão metadiscursiva, a obra pode refletir sobre o 
desenvolvimento complexo que é sua própria elaboração, sobre o efeito que ela 
provoca no espectador, ou ainda sobre a artificialidade da referencia ‘realista’ do 
mundo (quando a mise en abyme adota como referente não a realidade mas o 
relato/narrativa do qual ela procede).[...] podemos dizer que essas representações 
especulares são sintomáticas de períodos de crise da representação, ou seja, de 
momentos onde a mimesis duvida de sua própria aptidão de falar verdadeiramente 
do mundo, e se volta para o que toda representação comporta de ilusão e de 
enganação. (GEFEN, 2003, p. 211-212, tradução nossa)7.  

 

Em Predadores, identificamos esse processo quando, ao se dirigir diretamente ao 

leitor, o narrador assume para si, como já dito, a função de escritor, pois ele é aquele que 

decide sobre a condução da narrativa, fornecendo “explicações” como “flash-back”, ou 

afirmando, mesmo que ironicamente, que “este não é um livro policial”. Quando esse 

narrador discute abertamente sobre o fazer literário, expondo os rumos da trama e suas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 “[...] on parlera « mise en abyme » pour caractériser tous les cas où une œuvre représente dans le texte sa 

lecture ou son écriture […]. À la limite, la représentation peut proposer ce que l’on nomme réduplication 
répétée, ou à l’infini, dans laquelle le fragment mis « en abyme » comporte lui-même une représentation ayant 
cette relation de similitude avec le tout. […]. En offrant des occasions de réflexion métadiscursive, l’œuvre 
peut réfléchir au cheminement complexe dont relève son élaboration […]. Par-delà sa dimension ludique, 
aptitude à produire une infinité de « trompe-l’œil » […] on peut avancer que ces représentations spéculaires 
sont symptomatiques de périodes de crise de la représentation, c’est-à-dire de moments où la mimèsis se met à 
douter de son aptitude à parler véritablement du monde, pour se replier sur ce que toute représentation 
comporte d’illusion et de mensonge. […] Jean Ricardou a montré dans les Problèmes du nouveau roman 
(1967) comment ce courant littéraire avait usé de procédés variés de mise en abyme pour se situer au plus près 
du geste même de la création littéraire, saisie comme dans son mouvement même par la réflexivité d’un texte 
devenu « métatexte ».” (GEFEN, 2003, p. 211-212). 
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escolhas como escritor, entendemos que se trata do procedimento que coloca a narrativa em 

abismo, pois “a obra representa no texto a leitura dele próprio ou a escritura dele próprio.” 

Assim, o narrador-escritor nos convida a refletir também sobre o processo de representação da 

leitura e, principalmente, da escrita. Portanto, a mise en abyme comporta, permitindo que o 

“espelhamento entre facto e ficto” (DUTRA, 2007, p. 98) se realize no espaço da ficção, 

acrescentando uma dimensão metareflexiva ao romance. 

A estratégia da narrativa que se constrói misturando contextos é exposta pelo narrador 

que escolhe a ordem dos eventos que aparecem no trama e assim assume a função de escritor. 

Verificamos assim ser marcante, no romance, a estratégia de mise en abyme que “usa de 

procedimentos variados para se situar mais perto do gesto da criação literária, apreendida no 

seu movimento de reflexibilidade de um texto que se torna ‘metatexto’.” (GEFEN, 2003, p. 

210). Nesse sentido, a “intenção realista” é produto da intenção do narrador. A “intervenção 

ética e política” (PELLEGRINI, 2012, p. 11) se realiza com a produção de sentido da 

interpretação da ironia pelo leitor, que traz em si um posicionamento crítico e político. Mas 

também, entendemos que há uma intervenção, no âmbito da diegese, com o narrador que 

opina sobre a narrativa em curso. 

Por exemplo, quando o narrador reflete sobre os nomes dos filhos de Vladimiro 

Caposso: 

 
Mas ninguém ligava aos nomes, nem na época nem agora, afinal todos sabemos que 
pouco significam, mesmo os de personagens de livros e filmes, embora os autores 
façam grande feiticismo com isso, como se não fossem à primeira lista telefónica 
para preguiçosamente escolherem os dos seus personagens e provocarem 
maldosamente os críticos a lhes inventarem sentidos ocultos depois. (p. 52). 

 

De fato, a reflexão sobre os sentidos produzidos pelos nomes dados aos personagens 

pode constituir um profícuo caminho de leitura do romance. A propósito, como já comentado 

anteriormente, o nome do protagonista que passa de José a Vladimiro é carregado de 

significado e relevância para o desenrolar da trama. Assim aprendemos que Vladimiro remete 

ao chefe socialista Lênin, embutindo, no personagem, a ideologia com a qual se alinhou a 

jovem nação angolana no pós-independência. Mas a crítica exposta pela estratégia discursiva, 

que é a ironia, não reside só no jogo de vocabulário, mas tem seu efeito ampliado para todo o 

texto, tornando a opção pelo nome Vladimiro, um corrupto que busca o enriquecimento 

pessoal, uma crítica ao governo angolano como um todo. 

 Nessa mesma situação irônica, os filhos do protagonista são apresentados ao leitor 

pelo narrador com o nome de cada um, seguido da explicação a respeito da escolha. Dos 
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quatro filhos, três deles, Djamila, Ivan e Yuri, têm nomes ligados ao passado socialista 

angolano que a trama transforma em dados do passado militante de VC. Entretanto, o 

narrador diz que os nomes dos personagens são escolhidos “preguiçosamente” (p. 52) como 

uma provocação proposital que os autores fariam aos críticos literários: “embora os autores 

façam grande feiticismo com isso, como se não fossem à primeira lista telefônica para 

preguiçosamente escolherem os dos seus personagens e provocarem maldosamente os críticos 

a lhes inventarem sentidos ocultos depois.” (p. 52). Nesse momento, o narrador traz para a 

diegese autor e leitor dessa mesma história que ele narra e, nesse sentido, também atua como 

o escritor dela. A narrativa é posta, assim, em abismo. O leitor se vê refletido no texto, 

quando o texto reflete sobre a própria criação literária. Percebemos o “movimento de 

reflexibilidade de um texto que se torna ‘metatexto’ (GEFEN, 2003, p. 210) quando o 

narrador insere esse comentário sobre a invenção de nomes de personagens logo depois da 

apresentação dos personagens de sua narrativa. O tom é provocativo pois a esse leitor não é 

dado o direito de interpretar, mas de “inventar sentidos ocultos”.  

 

 A dimensão metaficional da obra incorpora à trama uma imagem de autor e uma de 

leitor, que segundo a classificação de Umberto Eco seriam modelos. Entendemos que a 

representação da nação angolana e a representação da escrita e, por consequência, da 

literatura são temáticas presentes na obra. No entanto, a trama desenvolve uma história de 

ganância pelo poder político e econômico, num ambiente de profunda desigualdade social, 

onde a pobreza e a riqueza estão em polos opostos. Perceber a ironia presente em Predadores 

como formadora de uma “cena irônica” que abrange todo o contexto do romance, nos permite 

enxergar essas questões relativas ao poder e à desigualdade social também como uma grande 

cena que ambienta muitas das ações da trama. Como propõe Linda Hutcheon, nos interessa 

interpretar o funcionamento da ironia em “contexto(s)”: “É a ironia ‘em uso’, no discurso, que 

é a sua [da teoria] preocupação primeira: a ‘cena’ da ironia é uma cena social e política.” 

(HUTCHEON, 2000, p. 19).  

É nesse sentido de uma ampla “cena”, ou de uma situação, que viemos interpretando a 

ironia enquanto estratégia discursiva desenvolvida no romance. A ironia parece se colocar a 

serviço da intenção realista quando ambas ressaltam o viés político do texto literário. 

Recapitulamos que o encontro entre o protagonista, então, chamado José, com o freguês de 

sua loja que o conduz ao encontro crucial que muda o rumo de seu destino com o 

“funcionário desdentado” (p. 95) compõem essa grande “cena” irônica onde o viés social e 

político é o que conduz as ações. Embora isso não esteja claro na consciência do personagem, 
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a narração irônica não deixa dúvidas. Assim, para entendermos a construção do caráter ou do 

tipo do personagem principal, não podemos dissociá-lo do ambiente onde ele transita.  

As condições que permitem com que as cenas tenham verossimilhança repousam 

menos no caráter documental do romance, embora ele exista, de certa forma, como quando o 

lemos pelo viés de uma crônica política sobre nação angolana, e mais pelo caráter 

essencialmente político, que expõe criticamente as desigualdades econômicas, no ambiente da 

ficção. Assim, o protagonista Vladimiro Caposso é o ator principal de um amplo contexto 

social. O romance deixa claro que ele é só uma peça de todo esse sistema predatório que é 

encenado com suas mazelas.  

 Desse modo, é também na relação entre as ações do personagem principal e seu 

entorno que se compõem as cenas irônicas. Hutcheon explica: 

 
[...] escolhi examinar o que se pode chamar a ‘cena’ da ironia, isto é, tratá-la não 
como um tropo isolado a ser analisado por meios formalistas, mas como um tópico 
político, no sentido mais amplo da palavra. A ‘cena’ da ironia envolve relações de 
poder baseadas em relações de comunicação. (HUTCHEON, 2000, p. 17).  

 

Dessa forma,  como “relações de poder baseadas em relações de comunicação” 

percebemos a ironia nas cenas analisadas neste capítulo. Mas também consideramos o efeito 

irônico que paira sobre o conjunto das intrigas romanescas, pois a história apresenta um 

personagem que inicia sua trajetória burguesa de enriquecimento pessoal no período em que o 

país alcança a independência e pretende se construir como um Estado socialista. O 

personagem, ironicamente, alude às benesses que conseguiu por causa da independência 

proclamada: “Em primeiro lugar, tinha de agradecer a chegada da própria independência, sem 

ela não seria proprietário de loja e de um terreno, continuaria um servente dormindo no quarto 

de arrumos.” (p. 92). Além do armazém, Caposso também herda o terreno contíguo que ele 

logo delimita com tapumes: “Dias depois, com as obras concluídas, escreveu nas chapas 

como muitos outros tinham feito na parede exterior das casas e quintais, ‘Não encosta ou 

penetra, propriedade de camarada do MPLA’.” (p. 93), ao invés da máxima: “não invadir, 

propriedade privada”. O uso da palavra “camarada”, ao remeter ao tratamento típico usado 

entre partidários de ideologias que contestam o modelo da propriedade privada, marca a ironia 

da cena e acentua a crítica a toda essa nova situação dirigida pelo MPLA. Ao leitor resta 

acrescentar as referências extratextuais para que o sentido irônico se complete.   

Assim, fica evidente que o uso da ironia, como um recurso estilístico, está a serviço da 

crítica de uma situação nacional e, nesse sentido, entendemos a dimensão social e política que 
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a cena irônica pode alcançar. O narrador critica o modo como o ideal de construção da nação 

angolana, sonhada e defendida durante a guerra pela independência, é colocado em prática. 

Por isso, a postura de Caposso ao cercar sua propriedade expõe as contradições do novo 

regime, pois sabemos que, durante os anos da luta pela independência de Angola, o MPLA, 

que chega ao poder, recebeu auxílio de países socialistas, principalmente Cuba e União 

Soviética, tendo proclamado, em 11 de novembro de 1975, a República Popular de Angola. 

Desse modo, o espaço fictício ganha em significado se observado dentro de um processo de 

referência à história recente de Angola, como vimos destacando. E é enquanto crítica que a 

ironia tem sua função social e política destacada neste romance. 

Nesse sentido, se percebemos o narrador como o condutor da trama, acumulando em si 

a função de escritor numa narrativa que se coloca em abismo, conferimos a esse narrador a 

habilidade de jogar com os contextos e armar o jogo da ironia. Ao propagar sua visão crítica 

sobre os fatos narrados na forma irônica, agenciando as “cenas irônicas”, o narrador arca com 

a responsabilidade ideológica da obra, na medida em que demostra o comprometimento ético 

e político por meio de estratégias discursivas, como a ironia, a intromissão na trama e a 

interpelação do leitor. Assim, afirmamos o caráter ético e político que a postura irônica do 

narrador imprime na narrativa. Esse compromisso com o que se narra é também ressaltado 

pela “intenção realista” que confere ao romance o tom de crônica política da nação angolana.  

A preocupação de entender o que é contemporâneo surge a cada época. De modo que, 

ao discutir sobre a “posição do narrador no romance contemporâneo”, Adorno não discute 

menos sobre a forma do romance e suas pretensões realistas, e declara: “A nova reflexão é 

uma tomada de partido contra a mentira da representação, e na verdade contra o próprio 

narrador, que busca, como um atento comentador dos acontecimentos, corrigir sua inevitável 

perspectiva.” (ADORNO, 1980, p. 272). Só ao abandonar a pretensão de se “criar algo real”, 

“uma pretensão da qual nenhuma de suas palavras pode, entretanto, escapar”; o romance 

recuperaria “a aparência como algo verdadeiro.” (ADORNO, 1980, p. 272).  

O pensador alemão sugere o encurtamento da “distância estética” entre a obra e o 

leitor, e afirma: “O momento anti-realista do novo romance, sua dimensão metafísica, é ele 

próprio produzido pelo seu objeto real – por uma sociedade em que os homens estão 

separados uns dos outros e de si mesmos. Na transcendência estética reflete-se o 

desencantamento do mundo.” (ADORNO, 1980, p. 270). Entendemos que a teoria de 

Pellegrini ao colocar a manifestação do real que encontramos na literatura hoje como uma 

“refração da realidade” como sendo esta uma modificação no objeto, ou seja, “um processo 
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intrínseco à realidade social” (PELLEGRINI, 2009, p. 22) busca, como Adorno, uma 

compreensão do mundo que, por sua vez, engendra tais manifestações artísticas.  

Adorno reflete assim sobre as novas condições de narração que se impõem ao romance 

de sua época, considerando especialmente que a narrativa ficou definitivamente marcada pela 

experiência das duas guerras mundiais: “É preciso apenas ter presente a impossibilidade de 

quem quer que seja, que tenha participado da guerra, a narrasse como antes uma pessoa 

contava suas aventuras.” (ADORNO, 1980, p. 269). O pensador alemão aponta para 

versatilidade do romance como sua fonte de sobrevivência: “O romance precisou concentrar-

se naquilo de que o relato não dá conta.” Quando afasta-se do caráter meramente documental, 

o romance pode adotar uma nova feição realista que considera “a persistência de um mundo 

hostil” a que remete Pellegrini.  

É ao expor as mazelas sociais que o narrador de Predadores assume seu 

comprometimento com sua realidade: “Antes de qualquer mensagem de conteúdo ideológico, 

já é ideológica a postura do narrador” (ADORNO, 1980, 269). A ironia tem seu lugar como 

estratégia nesse contexto, pois através dela, o narrador se mostra comprometido com a 

realidade social do país. Hutcheon destaca: 

 
A ironia remove a certeza de que as palavras signifiquem apenas o que elas dizem. 
Mentir faz o mesmo, é claro, e é por isso que o ético assim como o político nunca 
estão muito abaixo da superfície em discussões sobre o uso da ironia e as respostas a 
ela. (HUTCHEON, 2000, p. 32).  

 

A partir desse comprometimento, ético e político, que assume o narrador ao contar a 

história de Predadores de forma marcadamente irônica que partimos para uma investigação 

sobre os temas sociais desenvolvidos ao longo do romance, descobrindo mais sobre como se 

resolve o paradoxo da “escrita da História” contemporânea de Angola. 
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O POLÍTICO EM PREDADORES: ASPECTOS DE UMA ESTÉTICA REALISTA 

 

Na introdução de seu livro O Capital no século XXI, o economista Thomas Pikkety 

cita os romances de Austen e Balzac como referências válidas para fundamentar o debate 

sobre as fontes que alimentaram sua pesquisa a respeito da distribuição de renda e patrimônio. 

Pikkety aponta para o valor da literatura como um tipo de documento histórico e afirma: 

 
Os romances de Jane Austen e de Honoré de Balzac nos oferecem um retrato 

impressionante da distribuição da riqueza no Reino Unido e na França nos anos 

1790-1830. Os dois escritores possuíam um conhecimento íntimo da hierarquia da 

riqueza em suas sociedades. Eles compreendiam os contornos ocultos da riqueza, 

conheciam os seus desdobramentos implacáveis na vida desses homens e mulheres, 

incluindo as consequências para os enlaces matrimoniais, as esperanças pessoais e 

os infortúnios. Austen, Balzac e outros escritores da época desnudaram os meandros 

da desigualdade com um poder evocativo e uma verossimilhança que nenhuma 

análise ou estatística seria capaz de alcançar. (PIKETTY, 2014, p.10) 

  

Acreditamos que, guardadas as ressalvas que devem ser feitas às feições da produção 

da literatura apontadas por Pikkety, algumas obras da literatura contemporânea deixarão 

legado similar. Em especial, destacamos a atual literatura angolana que, com obras como 

Predadores, chama a atenção dos leitores e estudiosos para a relação que a ficção estabelece 

com a realidade social do país. Sem entrarmos em discussões conceituais propostas pela teoria 

literária sobre o uso de termos como “retrato” e “verossimilhança”, ressaltamos, entretanto, 

que o economista destaca claramente a estreita relação que as obras dos escritores Austen e 

Balzac entretinham com o ambiente em que foram produzidas. A análise de aspectos 

estilísticos e temáticos do romance de Pepetela, como vimos desenvolvendo, também 

demonstra a intimidade que essa obra tem com seu contexto de origem.  

Predadores desnuda “os meandros da desigualdade” (PIKETTY, 2014, p.10) ao 

narrar a ascensão burguesa de Vladimiro Caposso, numa Angola em busca da sua 

autoafirmação como nação na política e na economia, interna e externamente. O narrador 

expõe cruamente os fatos deixando que os leitores se defrontem com a crueldade de muitos 

deles. Aparecem no romance situações que são denominadas por adjetivos como “surrealista” 

(p. 153); “insólito” (p. 173), “ridículo” (p. 300), “lunática” e “realista” (p. 363). Esse 

adjetivos são usados pelo narrador para descrever histórias como a do mutilado Simão 

Kapiangala e outras situações que fogem do comum.  
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O romance torna-se um painel da sociedade angolana estendido durante o período de 

30 anos datados nos 20 capítulos, cronologicamente desordenados, entre os anos de 1978 a 

2004. No centro da trama, Vladimiro Caposso é o protagonista dessa “alegórica ‘cadeia 

alimentar’” (RIBEIRO, 2009, p. 150) de predadores famintos por poder e dinheiro. A 

corrupção denunciada por essa cadeia de predadores é uma forma de exploração interna, ou 

seja, dos angolanos pelos próprios angolanos. Mas, o romance não deixa de considerar 

também o contexto econômico internacional e, nessa estratégia, vislumbramos uma cadeia 

global. 

Num primeiro momento, analisamos a função da ironia no desenvolvimento de uma 

cena romanesca que é política. Destacamos agora que, conforme acentua o teórico Terry 

Eagleton, a literatura, como um todo, sempre assume uma expressão política: 

 
Por ‘político’ entendo apenas a maneira pela qual organizamos conjuntamente nossa 
vida social, e as relações de poder que isso implica; e o que procurei mostrar ao 
longo do presente livro é que a história da moderna teoria literária é parte da história 
política e ideológica de nossa época. (EAGLETON, 2003, p. 268).  

 

Logo, assumindo que nossa interpretação do romance de Pepetela também é política, 

pretendemos desenvolver uma análise mais objetiva. Interpretamos, então, a história de 

Vladimiro Caposso, uma grande ironia, como um caso político na literatura angolana e 

contemporânea, por tratar, como acentua Eagleton, do modo como a vida social se organiza, 

apontando para as relações de poder nela envolvidas. É a partir desse princípio político, o da 

organização da vida social sob a ótica das relações de poder, que observamos o fracasso do 

sonho da nação angolana. Impossível, pois, não tratar do caráter político desse romance, já 

que ele está presente na trama e é abordado, como vimos, de forma irônica pelo narrador. 

Essa estratégia mostra-se clara na frase do narrador, quando, ao concluir a descrição da 

situação de vida da família de Nacib, jovem que vive uma relação afetiva com a filha de 

Caposso, diz em voz firme estrategicamente assinalada pelo uso do colchete: “[Se houver 

ocasião, talvez mais tarde se trate dessas árduas e estéreis questões económicas, com fortes 

conotações políticas.]” (p. 43). A palavra “ocasião” é colocada não para dissimular o 

conteúdo político, mas para explicitá-lo ainda mais, já que, a todo momento, temos essas 

“fortes conotações políticas” presentes na história. Para compreendermos melhor a ironia 

dessa situação política, observemos a descrição dada sobre os hábitos alimentares dessa 

família: 
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Almoçaram os cinco arroz de tomate com peixe frito. Celestina guardou um pouco 
para o marido, pode ser vem com fome e come à tarde, pode ser vem mais tarde e 
usa como jantar. O jantar deles seria o mesmo de sempre, chá com um pouco de 
mandioca assada nas brasas. Nos últimos tempos as coisas tinham melhorado um 
pouco e ela já podia dar leite de manhã aos filhos, antes tomavam também chá 
simples e iam assim para as aulas. Com esse regime não havia perigo de obesidade, 
mal da atual civilização, dirão alguns mais cínicos, preocupados que sigamos os 
padrões de alimentação e vício impostos pela cultura dos norte-americanos. (p. 42) 

 

 Tomando esse trecho como exemplo para o estudo do caso, constatamos que a escassa 

dieta da família faz parte de uma discussão que alia o local ao global: as condições do 

contexto angolano são inseridas na discussão sobre o modelo econômico internacional. É 

nessa perspectiva que entendemos a ironia com que o narrador questiona e denuncia não 

exclusivamente “os padrões de alimentação”, mas o modelo econômico que produz tais 

“padrões” e “vícios” como uma imposição de hábitos. Ao apontar a obesidade como um 

perigo e um mal contemporâneo, relacionando-a diretamente com os hábitos norte-

americanos, percebemos que a narrativa se apoia em informações extratextuais, pois sabemos 

serem os EUA um dos países de população mais obesa do mundo, mesmo que o texto literário 

não nos forneça esses dados. Embora, as características do consumo na sociedade norte-

americana não sejam assunto do romance, a intenção crítica do narrador é acentuada quando 

este responsabiliza o modelo econômico globalizado pelas desigualdades que estão 

metaforizadas tanto pela dieta de fome, uma falta que debilita alguns, quanto pela obesidade, 

um excesso que se transforma em doença no mundo atual. Nesse sentido, fica claro que o 

recurso a ironia expressa o descontentamento do narrador com os rumos da nação angolana. 

O que pretendemos expor é que, não apenas nesse trecho, mas toda a história do 

personagem Nacib, a ascensão e poder de Vladimiro, a luta pela sobrevivência de Simão 

Kapiangala e de Kasseke e a busca por justiça de Sebastião Lopes e Chipengula são 

encenações que remetem à profunda desigualdade socioeconômica que existe em Angola, de 

certa forma, fazendo do país africano metonímia de grande parte do mundo. 

 Muitas vezes, uma cena particular do romance, como, por exemplo, a que descreve a 

alimentação da família de Nacib, remetendo especificamente às mazelas da sociedade 

angolana, toma amplitude internacional e aponta para o fosso que existe entre as nações. 

Assim, para reforçar o que afirmamos sobre como a ficção de Pepetela usa fatos 

extraliterários para a construção de sentidos, valemo-nos de dados concretos que indicam que 

o narrador, ao se valer da ironia, pretende que ela seja direcionada a uma situação contextual 

concreta e, assim, o que afirma resulta em uma crítica social feroz. 
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Dados estatísticos confirmam a imagem da desigualdade que o romance constrói. 

Embora Angola não seja dos mais países pobres, a região onde se situa o país, isto é, abaixo 

do deserto do Saara, é uma das regiões mais pobres do planeta. O economista Thomas Piketty 

afirma: “A África Subsaariana, com 900 milhões de habitantes e um PIB de apenas 1.800 

bilhões de euros (1,8 trilhão, menor do que o PIB da França, de 2.000 bilhões ou 2 trilhões de 

euros), é a zona econômica mais pobre do mundo, com 2.000 euros de PIB por habitante.” 

(PIKETTY, 2014, p. 67).  

 Assim, ao longo da nossa análise, identificamos à que se referem os recursos literários 

desenvolvidos no texto que, muitas vezes, têm ressonância para além da trama. Talvez por 

questões de “economia literária” (p. 199) mas, se aceitamos a provocação do narrador, 

acessamos um universo além da intriga romanesca. Essa provocação, através da ironia, nos 

remete a outros significados possíveis e nos permite descolarmos um pouco do referencial do 

texto. Ao se colocar como escritor do texto, o narrador nos esclarece sobre a construção da 

trama, por exemplo, nos explicando sobre a criação do personagem Omar, o norte-americano, 

ex-namorado de Susan – que foi amante de Nacib na Califórnia – o narrador acrescenta 

informações que servem à resolução da intriga e ampliam o significado da obra. Vejamos:  

 
Por outro lado, escolher um terceiro americano para inferir mais tarde na vida de 
Caposso, criar-lhe uma voz e um rosto, além de um passado, me parece ser 
demasiado dispendioso, contrário à conhecida teoria da economia literária, 
sobretudo neste século de ideologia dominada pelo Fundo Monetário Internacional. 
(p. 199).  

 

 Nesse trecho somos informados sobre a construção do personagem Omar. Na intriga, 

o narrador usa o mesmo personagem como ex-namorado de Susan e como predador de 

Vladimiro. Quando mais tarde, depois do jantar romântico que se passa em São Francisco 

com Nacib, Susan e Omar, esse mesmo Omar, já em Angola, se associa a Karim, então amigo 

e sócio de VC, o personagem já tem consistência na trama. Essa colocação do narrador, com a 

referência, dessa vez direta, ao Fundo Monetário Internacional (FMI), tem duplo enfoque. De 

um lado trata da economia que serve de assunto para a literatura que, alegorizada em “cadeia 

predatória”, expõe os arranjos e desenlaces sociais que se desenvolvem baseados na ganancia 

por poder e dinheiro. De outro, trata da economia como moderação no uso dos recursos 

descritivos que operam na construção textual.    

A desigualdade social em Luanda é explorada no romance entre Nacib, o rapaz de 

dieta escassa, e Mireille, a filha do poderoso e rico Caposso.  
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Quando acionou o carro à frente do portão, esperando que o segurança da casa o 
abrisse, viu passar o puto Nacib, o qual não levantou os olhos para ele mas o saudou 
com uma vénia intimidade. Mireille estava no jardim junto ao muro. Esse Nacib 
anda a rondar muito a casa ou a rua, aposto que aquela amizade com a Mireille ainda 
vai acabar mal. [...] O dito Nacib, rapaz alto e magro, nos seus 15 anos 
sofrivelmente alimentados, dobrou a esquina de cabeça baixa e desapareceu da vista 
de Vladimiro Caposso. (p. 28-29). 

 

Relacionamos a história entre Nacib e Mireille com o conto de Luandino Vieira, “A 

Fronteira de asfalto” (VIEIRA, 1985, p. 89), considerando a ambientação que insere Nacib na 

história com “seus 15 anos sofrivelmente alimentados” e marcando a oposição com a história 

do rico e poderoso Vladimiro. O conto que narra, com final trágico, a impossibilidade da 

amizade entre uma menina branca e um menino negro, acentua uma oposição característica 

dos tempos coloniais. A mãe de Marina, em cena de grande tensão, diz à menina: “Isso é 

muito bonito em criança. Duas crianças. Mas agora... um preto é um preto...” (VIEIRA, 1985, 

p. 95). A mãe de Marina exige que ela se afaste do amigo de infância, Ricardo, filho da 

lavadeira da casa, porque a amizade torna-se impossível com as mudanças ocorridas na cidade 

de Luanda, onde viviam. O conto de Luandino, publicado antes da independência, em 1960, 

faz do asfalto uma fronteira que, na vida urbana, delimita os espaços de brancos e os de 

africanos negros, deixando claro que a amizade entre Ricardo e Marina estava proibida pela 

cor da pele, marca da oposição entre colonizadores e colonizados.  

Na história entre Nacib e Mireille, embora aconteça no pós-independência, a fronteira 

que impossibilita as amizades persiste, agora delimitada não pela cor da pele, mas pelo poder 

aquisitivo que institui a segregação entre os próprios angolanos de acordo com a classe 

socioeconômica. Ou seja, embora, a independência, a princípio, tenha posto fim ao principal 

antagonismo das colonizações na África quando opunham os negros africanos aos brancos 

europeus, ela não acabou com as oposições que segregam concidadãos. Persistem, por isso, 

sequelas da oposição dominadores versus dominados, já que, na nova sociedade, os que têm 

dinheiro continuam subjugando outros que não têm. Inocência Mata chama atenção para a 

manutenção desses antagonismos na Angola pós-independência, vendo-os encenados em 

outros romances de Pepetela e em outros escritores africanos:  

 
Vemos, portanto, que a diferença continua a ser, também em tempos pós-coloniais, 
fautora de conflitos e potenciadora de exclusões: seja o outro decorrente de 
diferença de género (como Sara), ideológica (como Aníbal de A Geração da Utopia 
e o velho Kakôlo de O Suicídio Cultural), social (os camponeses de Parábola do 
Cágado Velho), etária, com repercussões socioculturais e ideológicas (como os 
velhos abandonados do asilo de A Varanda do Frangipani), étnica (como os 
angolares da ilha de São Tomé) e cultural (os não falantes do português como 
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Lutamos de Mayombe ou Mukindo de A Geração da Utopia)... (MATA, 2006, p. 
40).  

 

O capítulo do romance sobre Nacib se inicia pela marcação da diferença social 

apontada pelo lugar na cidade onde cada um mora, em Luanda. A cena se abre com Nacib 

deixando a casa, mais precisamente o portão dos Caposso: “Nacib Germano de Castro desceu 

a rua principal do Alvalade, a caminho do seu bairro miserável, o Catambor.”  (p. 29). No 

final do capítulo, o narrador conclui:  

 
Como vemos, naquele seu jeito de mulher pequenina, Nga Celestina adivinhava, 
embora não com precisão, a verdade, o infeliz amor de seu filho mais velho que, 
como lombriga no coração, lhe retirava toda a alegria. Amor por uma menina do 
Alvalade, bairro morando ao lado na realidade mais longe que as estrelas, menina 
rica de seu nome Mireille. (p. 47).  

 

Assim, embora próximos geograficamente, Alvalade e Catambor estão separados pela 

intransponível distância do dinheiro, já que o segundo é um bairro miserável e o primeiro, 

rico, pois é nele que vive grande parte dos diplomatas e estrangeiros ligados à economia do 

petróleo. Devemos atentar para o adjetivo “miserável” que é aplicado ao bairro Catambor e 

não ao personagem Nacib que, embora leve uma vida sem o luxo em que vive a sua amada 

Mireille, não pode ser, absolutamente, considerado miserável. Aliás Nacib, junto com outros 

como Sebastião Lopes e Chipengula, constituem um núcleo de esperança em meio a 

encenação dessa distopia nacional.  

Ainda sobre a construção enunciativa do romance, é interessante notar que a falta da 

vírgula que deixa solta a expressão “na realidade”, na frase “bairro morando ao lado na 

realidade mais longe que as estrelas” (p. 47) confere a ela um tom poético, o que é raro nessa 

obra em que predominam os recursos narrativos com que se registra uma realidade social em 

que bairros e amantes,  mesmo “morando ao lado”,  estão “mais longe que as estrelas”. 

 

Apesar da “economia literária” (p. 199) ser uma característica da composição do 

romance, segundo o narrador, é possível traçar um paralelo entre aspectos de Predadores e a 

análise que faz o filósofo Jacques Rancière da “questão política envolvida no excesso 

‘realista’.” (RANCIÈRE, 2010, p. 77). Percebemos o teor político de Predadores da forma 

como explica Eagleton, como colocado anteriormente, e identificamos, com Rancière, o 

entrelaçamento entre o político e a “questão realista”. A partir de então, veremos  como a 

narrativa atinge o que o filósofo chama de “efeito de igualdade” (RANCIÈRE, 2010, p. 79). 

Rancière explica: 
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A ficção designa certo arranjo dos eventos, mas também designa a relação entre um 
mundo referencial e mundos alternativos. Isso não é uma questão de relação entre o 
real e o imaginário. Isso é questão de uma distribuição de capacidades de 
experiência sensorial, do que indivíduos podem viver [...]. A questão não é o real, é 
a vida, é o momento quando a “vida nua” – [...] assume a temporalidade de uma 
cadeia de eventos sensorialmente apreciáveis que merecem ser relatados. [...] O 
efeito de realidade é um efeito de igualdade. (RANCIÈRE, 2010, p. 79). 

 

Em sua reflexão, o filósofo se refere a “distribuição [...] de experiências”, ao “que 

indivíduos podem viver” no romance realista do século XIX, quando sentimentos como o 

amor e a paixão são atribuídos a personagens como “Felicité, a empregada de Um coração 

simples” (RANCIÈRE, 2010, p. 79) de Flaubert, democratizando sentimentos que antes eram 

destinados a personagens que representavam um estrato social mais abastado. Se esse 

romance realista usava de uma descrição efusiva para democratizar os sentimentos, o romance 

de Pepetela faz o mesmo, porém com moderação descritiva.  

Observamos que, ao encenar a desigualdade entre angolanos, o caso entre Nacib e 

Mireille constitui um exemplo do que Rancière chama “de ‘democracia’ literária: qualquer 

um pode sentir qualquer coisa.” (RANCIÈRE, p. 2010, p.79), quando a ambos é concedido o 

direito de ter sentimentos. O romance concede espaço aos dois personagens e explora as duas 

trajetórias. Ambos podem amar, mesmo pertencendo a classes sociais diferentes. Além disso, 

em Predadores, não há o final trágico do conto de Luandino e tanto Nacib quanto Mireille 

continuam sua existência literária. É nessa “democracia literária” onde todos os personagens 

têm espaço e acesso a sentimentos que se insere obra de Pepetela. Predadores, ao encenar a 

desigualdade social, mostra-se democrático com seus personagens, na elaboração da trama. 

Assim, as diferenças são marcadas e aparecem num espaço de democracia literária 

que, com estratégias narrativas adequadas, assumem um viés de crítica social. Nesse sentido, 

enquanto o narrador descreve minuciosamente a dieta dos habitantes do “miserável” 

Catambor, ele apenas se refere ao hábito da família do Alvalade de fazer as refeições à mesa, 

com a presença de todos, no almoço, e, no jantar, sem Vladimiro já que, na maioria das vezes, 

ele janta fora com amantes. O modo como o romance faz referência à comida ou às refeições, 

marca a diferença socioeconômica entre as duas famílias. Se para descrever a família de 

Nacib é importante indicar o que eles comem, para caracterizar a família de Vladimiro, basta 

contar como eles fazem as refeições à mesa corriqueiramente. A narração sobre o que 

acontece na hora das refeições destaca as relações familiares e não a refeição em si, como 

percebemos no trecho seguinte: 
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Serviu-se de refeição em silêncio carregado. Havia uma semana ninguém falava 
naquela mesa à hora do almoço, parecia velório. Mas desde tempos antes, VC nunca 
mais fora jantar a casa e durante a refeição da noite, pelo contrário, a conversa era 
livre e as gargalhadas de Ivan e Yuri frequentes. Mireille no entanto não participava 
na alegria desses jantares, comia rapidamente e pedia licença para se retirar a seguir 
[...] A persistente ausência do pai ao jantar entristeci-a, pois denotava uma segunda 
vida que ele já nem fazia esforço em esconder. (p. 179).  

 

Talvez a única vez em que haja uma referencia à dieta específica dos ricos seja quando 

Vladimiro janta fora com uma nova amante. O narrador comenta o jantar do casal, em voz 

direta ao interpelar o leitor: 

 
[Curiosos, os leitores estão ansiosos por uma descrição da ementa e do que comeu o 
nosso parzinho. Desiludam-se, aqui não entra publicidade de borla. Foi um jantar 
ligeiro, como convém a quem tem depois mais a fazer, com base em mariscos, 
produto abundando nas nossas famosas águas, acompanhado dos respectivos vinhos. 
Mais acrescento, foi jantar internacional, recusados os funjes, cabidelas ou kisakas 
da tradição.] (p. 65).  

 

No trecho, a comida aparece como símbolo de ostentação. No ambiente de Caposso, 

fazer uma refeição não é mais essencial à sobrevivência como para a família de Nacib. O que 

seria somente alimento transforma-se em jantar a ser exibido como um artigo de luxo, assim 

como a amante, o carro e outros bens de consumo. Nesse contexto de abundância, a própria 

compleição de Vladimiro que exibe uma “volumosa barriga” (p. 327) serve como símbolo de 

sua riqueza. É símbolo do exagero, daquilo que sobra e não do que é essencial. 

Nesse ambiente, surge uma reflexão, trazida por Mireille sobre arte. Ela é a filha que 

deveria ser a sucessora do pai nos negócios, mas decide estudar arte em Paris. A cidade 

europeia é admirada por Vladimiro. No entanto, o quê ele vê de admirável na capital francesa 

está associado ao que o dinheiro pode comprar para principalmente ser exibido. É nesse 

sentido que a réplica da torre Eiffel, no quintal de Caposso, pode ser considerada símbolo 

máximo do exibicionismo que associa dinheiro e poder. Entendemos que a cópia da torre 

condensa tudo que o “novo-riquismo” (p. 211) representa nessa história de desencanto do 

narrador para com os rumos da nação angolana, no pós-independência. Para informar sobre 

como esse símbolo de poder, obsceno de tão óbvio, é erguido no quintal dos Caposso, o 

narrador deixa que o ponto de vista de Nacib, na forma do discurso indireto livre ou fluxo de 

pensamento, se entremeie a sua narração. Vejamos:  

 
Nacib, entretanto, olhava para a enorme réplica da torre Eiffel [...]. Tinha mais de 
cem pequenas lâmpadas e à noite ficava toda iluminada. Iluminação feérica numa 
cidade com constantes falhas eléctricas e onde partes inteiras de bairro nunca tinham 
visto uma lâmpada acender. Eis o género de obras que o meu velho gostaria de ter 
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feito [...] Mas VC não confiava na mão de obra local, dizia sempre na origem tudo é 
melhor. Assim, tinha mandado fazer a torre em Paris, veio mesmo uma equipa 
francesa depois montá-la no jardim, uma despesa e tanto. O máximo do novo-
riquismo boçal, um espalhafato de mau gosto, tinha sido comentado nos jornais da 
terra. (p. 210-211). 

 

Para o desenrolar da trama, o que menos importa são os “conceitos estéticos” (p. 211) 

de Caposso. Mais uma vez a narração expõe as contradições da desigualdade: a iluminação 

ostensiva da escultura e a grave falta de eletricidade na cidade, a contratação caríssima de 

mão-de-obra estrangeira e a luta por trabalho do pai de Nacib. O símbolo condensa assim o 

fosso socioeconômico angolano: de um lado, os excessos, de outro, a pura falta.    

 A simbologia da ostentação assume explicitamente seu caráter político com o caso da 

disputa judicial por terras de pastoreio que opõe camponeses tradicionais a Vladimiro 

Caposso. A encenação do confronto torna-se irônica quando se entende a alusão, no texto, a 

ideologias datadas, com os bois de VC sendo chamados de burgueses pelo advogado 

Sebastião Lopes, seu rival ideológico na trama. Sebastião é fiel a seus princípios desde o 

início e persegue seus ideais de partilha com o povo, ao contrário de Caposso. 

Os espaços urbano e rural são palcos de disputas que revelam a profunda desigualdade 

da sociedade angolana encenada no romance. Enquanto na cidade, a crônica pepeteliana trata 

do romance dos jovens de classes econômicas diferentes, na zona rural, o romance aborda, o 

tão antigo mas, sempre atual, drama da humanidade sobre a disputa por terras. Na trama, essa 

disputa opõe os costumes de uma comunidade tradicional ao capital predatório de VC. Os 

tradicionais criadores de gado vêm-se ameaçados de extinção pela ganancia capitalista de 

Vladimiro, unicamente preocupado em ostentar sua riqueza. A disputa, tal como é encenada, 

tem significado ideológico, pois está polarizada entre o capitalismo e o socialismo, encarnada 

por Vladimiro Caposso, de um lado, e Sebastião Lopes e Bernardino Chipengula, de outro. 

Quando estes últimos opõem os “bois burgueses” de um aos “bois proletários” dos outros, o 

que está sendo explicitamente discutido é o valor simbólico de um significante aberto e 

essencial, visto como uma construção social. A discussão gira em torno de modos de 

existência da população rural e não está apenas em volta de significados produzidos por uma 

substância material e fonte de subsistência que é o boi, como fica claro na passagem seguinte: 

 
O povo está disposto a vender, o que nem sempre acontece. Sabes, o boi é símbolo 
de riqueza e dá estatuto social. Mas com a aprendizagem da miséria, as pessoas 
aceitaram que vender seria melhor do ter manadas inúteis. Mas onde estão os 
negociantes? (p. 137-138).  
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A citação retoma uma explicação de Chipengula, ativista local, ao amigo e advogado 

Sebastião Lopes sobre o lugar do boi nessa sociedade tradicional e sobre as dificuldades 

concretas enfrentadas pelos criadores. No entanto, é inevitável a comparação do significado 

das manadas de bois, para os criadores tradicionais, com os dados construídos pelos “bois 

burgueses” de VC, descritos pelo mesmo Chipengula, páginas antes, como mais um símbolo 

de ostentação dos ricos:  

 
Mas isso não foi feito para ser rentável. Estes bois estão aqui para que o seu 
proprietário uma vez por mês venha lavar os olhos, contemplar o espetáculo, 
mostrar aos amigos, vêem esta terras a perder de vista, vêem estas manadas que 
nunca mais acabam, isto é tudo meu. Nem vende a carne, nem se digna recolher o 
leite, apenas uns litros de vez em quando. Fica um fim de semana, feliz com a sua 
riqueza e capacidade de a ostentar, pega no avião e nos amigos, volta com eles para 
Luanda. (p. 126-127).   

 

Nesse extrato, o boi também é símbolo de riqueza e status social, como os bois dos 

criadores tradicionais, mas tem outro significado. Para os criadores, os bois são antes de tudo 

fonte de subsistência. Quando demostram riqueza, é porque são mercadoria de troca e ainda 

podem se reproduzir. Se o rebanho se multiplica, a riqueza de seu proprietário e de sua 

comunidade também aumenta, ao contrário dos bois de VC, que como “símbolo de riqueza” 

são a expressão estéril do que o dinheiro pode comprar. A encenação da oposição entre 

burgueses e proletários é tratada com humor entre os personagens por já se revelar falida, no 

plano ideológico e prático. No entanto, a comparação revela o teor crítico do texto ao 

denunciar a situação de desigualdade que opõe bois “burgueses” a bois “proletários”. Os 

primeiros representando os que têm o que comer e os outros representando aqueles que nada 

têm. Chipengula e Sebastião Lopes discutem a disputa: 

 
- Bois burgueses... 
Chipengula riu uma gargalhada gostosa. 
- Era a nossa linguagem de outros tempos – disse. – Mas tens razão. Bem tratados, 
comendo do melhor pasto. Nesta época do ano ainda há bons pastos, mas repara, o 
capim começa a ficar amarelo, no próximo mês o pasto vai empobrecer. Embora 
estes bois não tenham problemas. Nos meses de falta de chuva comem ração, por 
isso estão assim. Tens razão, burgueses como o dono. (p. 126). 

 

 Adiante, o narrador conclui com o pensamento de Sebastião Lopes:  

 
Aliás, os bois já estavam magros e ainda não tinha começado a estação seca. Os 
raros que tinham visto desde que abandonaram a estrada eram muito diferentes dos 
gordos e luzidios da fazenda. Estes eram de facto bois proletários, pensou Sebastião, 
para usar a linguagem de tempos passados. (p. 138).  
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Assim, na encenação dessa disputa por terras, o boi, símbolo de riqueza para todos, é 

personificado: bois magros e bois gordos, assim como seus donos. Nesse longo diálogo, 

enquanto os personagens nomeiam um pensamento político norteado por ideologias que 

ficaram no passado, o posicionamento político atual deles, ao se colocarem ao lado dos 

criadores, ilustra a permanência da atitude política que independe de partidos. A situação que 

os dois personagens constatam, olhando para aquelas terras e seus habitantes, ilustra 

concretamente o desencanto com o caminho seguido pela nação angolana que almejava se 

construir enquanto um Estado mais igualitário socialmente. 

 A seguinte fala de Bernardino Chipengula resume, com um exemplo prático, o que 

causou tal desilusão: “E o MPLA veio e disse, cortem o arame, a terra é do povo. Gostei. 

Vinte e tal anos depois, começam a vir os mesmos para fechar os pastos e os caminhos com 

arame farpado. Foi isso.” (p. 133). O personagem deixa claro que houve um tempo em que se 

acreditou no povo como representante máximo da nação, mas o que aconteceu foi outra coisa. 

 Analisando, criticamente, a assunção da ideologia marxista pelos dirigentes africanos, 

no pós-independência, o intelectual Valentin-Yves Mudimbe informa, em seu livro, de título 

expressivo e significativo, A Ideia de África, que “o marxismo parecia corresponder à 

ferramenta e à ideia perfeitas para transcender aquilo que o colonialismo havia incorporado e 

decretado em nome do capital” (MUDIMBE, 2013, p. 70). Entendemos pois, à luz das 

considerações de Mudimbe, que os ideais socialistas adotados como plano de governo em 

diversos países africanos, no pós-independência, significaram, para essas novas nações, 

inclusive para Angola, o cumprimento do que dizia a cartilha marxista ditada pelo bloco 

cubano-soviético. Era também uma resposta ao ocidente colonizador que, em nome do capital 

e por ele, dominou e explorou, por largo tempo, as terras e os povos africanos8. Nesse 

contexto, inserimos a declaração do personagem Chipengula, ao expressar seu desencanto 

com o regime angolano que, num primeiro momento pretendeu distribuir as terras ao povo, 

mas, em seguida, cercou as mesmas terras, em defesa do direito à propriedade privada. Ou 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 “Por outro lado, durante o mesmo período, os homens de ação da esfera política em África – sensíveis a este 

poder de conversão do pensamento marxista e seduzidos pelas metáforas de uma sociedade igualitária, cuja 
organização assenta em reguladores económicos ao serviço do melhoramento dos indivíduos, de todos os 
indivíduos – engendraram a liberação política dos novos países africanos à luz da revolução marxista. [...] No 
âmbito das suas articulações concretas nas formações sociais, revelaram ser, ao longo dos anos, meros desvios 
dos projetos marxistas que alegavam instituir. O rigor do discurso materialista de Nkrumah foi acompanhado 
de uma das mais medíocres ditaduras políticas; com o passar dos anos, o ensaio socialista de Sekou Touré 
acabou por ser apenas uma ordem autocrática cujo esforço, em última análise, confundiu todos os 
investimentos e as figuras marxistas que justificara inicialmente; o conceito de Ujaama, de Nyerere, cujo 
socialismo estatal deveria trazer melhorias, apenas exibiu as contradições dos mecanismos burocráticos que 
asfixiavam as classes privadas de direitos civis; finalmente, a elegância das leituras de Marx e Engels 
realizadas por Senghor constitui um simples objecto de exegeses sapientes orientadas para eruditos, na esteira 
de Althusser ou Jean-Yves Calvez.” (MUDIMBE, 2013, p. 70-71).  
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seja, mais uma vez obedece aos interesses do capital privado contra que lutara anteriormente, 

na época das lutas pela independência.  

Nesse sentido, é possível estabelecer um paralelo entre Predadores e Mayombe 

(1993), outro romance do autor. Ao analisar esse romance de 1993, Rita Chaves afirma que 

ele encena as hesitações e angústias características do período anterior à independência de 

Angola, considerando que esses tormentos “não se extinguiram com o fim do colonialismo 

português” (CHAVES, 2005, 99). Assim, podemos dizer que Predadores reatualiza o sentido 

crítico de Mayombe, dirigindo-se, como se vem demonstrando, aos responsáveis pelo sistema 

de governo instalado em Angola no pós-independência:  

 
[...] o romance [Mayombe] expressa estruturalmente as hesitações, as angústias, as 
atormentadas vivências no interior de um processo cercado pelos perigos que não se 
extinguiram com o fim do colonialismo português. Os abalos na cronologia, com a 
incorporação do ritmo às vezes alucinado da memória, materializam-se no uso do 
discurso indireto livre, na intromissão desordenada de um narrador que se aproxima, 
se afasta, se mistura ao narrado, como um reflexo das contradições que atravessam 
os atores dessa História. (CHAVES, 2005, p. 99). 

 

Embora Predadores não encene o campo de batalha das guerras angolanas como nas 

obras do mesmo autor, Mayombe e A Geração da Utopia, a guerra e a violência estão nele 

presentes. Inocência Mata alude às referências explícitas “ao contexto exterior ao texto nessa 

escrita da nação” (MATA, 2008, 75), o que possibilita levar em consideração as indicações 

das datas que marcam o início de cada capítulo, numa espécie de diário desordenado. As 

histórias se passam entre 1978 e 2004, portanto, a maior parte delas acontece no período da 

guerra civil angolana. Sabemos que a independência de Angola foi proclamada oficialmente 

em 11 de novembro de 1975 e que a guerra civil, entre os vários tipos de conflitos armados 

que ocorreram após a independência, se estendeu por décadas, só terminando em 2002.  

Na trama, é recorrente a preocupação de Bebiana, esposa de Caposso, com os filhos 

para que não se sejam obrigados a se alistar e lutar diretamente na guerra. Os capítulos oito e 

nove, ambos datados de junho de 1998, explicitam a violência da guerra civil, como a 

narração sobre Simão Kapiangala. A mutilação, o abandono e o fim trágico desse personagem 

indicam, mais uma vez, o compromisso do texto literário com a encenação de situações que 

mostram a decepção do narrador com o que se tornou a nação angolana. Simão pode ser visto 

como a imagem da derrota de um povo por quem e em nome de quem tantas batalhas foram 

travadas. Mata explica: 
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Com o labor implosivo da actual produção angolana, a nação está a emergir com 
corpo fracturado, dilacerado por ‘dissensos’, crises e guerras, porém mostrando as 
suas várias vozes e margens e diferenças de que as suas diversas agências já não 
abdicam. (MATA, 2008, p. 82).  

 

Simão é atropelado fatalmente por Ivan, filho de Caposso. Além das malandragens de 

VC para safar o filho da prisão, o ambiente violento da guerra ganha destaque com a 

representação dos veteranos mutilados e da profunda miséria urbana de Luanda. Para Ivan, 

que foge do local do atropelamento sem prestar socorro, a justificativa foi: “- Juro, julguei ser 

um cão, foi tudo tão rápido – disse Ivan, quando o inspector fechava a porta da cela. - 

Acredito, mas era um mutilado de guerra muito conhecido aqui em Luanda, Simão 

Kapiangala” (p. 163), responde o inspetor. Ao que o narrador friamente acrescenta:  

 
Ivan disse não vi julguei era um cão, e acredito foi sincero mas estava enganado, 
Simão Kapiangala nem cão era para a maior parte dos que passavam ali. Para um 
cão olha-se, pode se pensar é um rafeiro cheio de sarna, mas vê-se, faz-se notar, ao 
passo que com ele as pessoas pressentindo a presença e incomodados por ela, 
desviando logo a vista para o lado, fazendo esforço para não terem visto. (p. 173). 

 

Friamente, mas não de forma isenta, o narrador posiciona-se claramente ao dizer 

“acredito” e emite sua opinião ao desfazer a comparação sugerida por Ivan, quando este diz 

ter confundido o mutilado com um cão. O narrador desfaz essa comparação ao assumir o 

ponto de vista dos que passam pela rua indiferentes ao estado de Simão. Nessa situação de 

pedinte, ignorado pelos olhares, o mutilado é menos que um cão, “nem cão era”, pois “para 

um cão olha-se”. Nessa descrição, o narrador faz uma dura crítica à sociedade, explicitando o 

descaso social para com o veterano mutilado. Ao expressar-se tão crua e cruelmente, o 

narrador assume uma crítica sobre uma conjuntura social que ultrapassa os limites da 

narrativa. O romance demonstra assim estar comprometido com a sociedade da qual ele faz 

parte.  

A crítica ganha peso se interpretamos o relato anterior como uma conclusão para a 

narração do caso de Simão Kapiangala. No início do caso, ficamos sabendo, pelo inspetor, 

que o atropelado era um: 

 
antigo militar, mutilado de guerra, vivendo da mendicidade nas ruas de Luanda […] 
onde se punha no meio do trânsito, sem pernas, só um braço no ar, me ajuda irmão, 
[...] alguns mesmo parando para lhe atirar uma nota, ele sem pernas e sentado no 
chão nem que podia chegar à nota com o braço válido (p. 160).  
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Quando Ivan, expressando a frieza do jovem irresponsável que é, compara o antigo 

militar com um cão, ratifica a situação precária do mutilado. Mais adiante, somos informados 

de que foi em treinamento militar que Simão foi atingido por um mina e que “o médico 

cubano fez milagres […] lhe amputou os restos de pernas que tinha e mais os fragmentos de 

braço direito […]. Ficou com dois pequenos cotos de coxa e sem coto nenhum no braço, foi 

mesmo amputado pelo ombro.” (p. 165). Na passagem em que descreve o drama do 

personagem, o narrador nos coloca na perspectiva do médico a quem Simão culpava pelo seu 

estado: “[...] o médico ficou chocado, não pela ingratidão evidentemente desculpável mas 

pelo absoluto sofrimento que revelava.” (p.166). O narrador, como um fotógrafo que abre a 

objetiva para melhor enquadrar a realidade, deixa-nos perceber que Simão não era o único 

mutilado abandonado pelo Estado, quando relata que:  

 
E vinham polícias militares, apanhavam-no e aos outros mutilados que proliferavam 
nas ruas da cidade, os levavam como lixo para umas barracas longe do centro, onde 
davam rações de combate para comerem durante dois dias e depois os esqueciam 
para morrerem mais depressa. (p. 167).  

 

Mais adiante, o narrador acentua ainda mais o sofrimento do mutilado ao descrevê-lo 

sem as duas pernas, sendo o último a chegar de volta à rua onde era pedinte: “enrolando para 

rebolar sobre o asfalto incandescente, […] era sempre o último a chegar ao sítio do emprego, 

como dizia.” (p. 168). 

O panorama da vida de Simão fica completo com a descrição de sua moradia. O 

mutilado dormia num jazigo abandonado dentro do cemitério não muito distante de onde 

mendigava, local onde, às vezes, se escondia e ficava dias sem sair. Num episódio em que 

Simão se isola dentro de seu jazigo, o narrador dá espaço para a intromissão da consciência 

do personagem que se questiona sobre sua condição, refletindo que “essa vida de mutilado 

não tinha sentido” (p. 172). Entretanto, ao pensar em se matar, Simão questiona sobre a 

situação de outros em estado ainda pior: “Mas como faz um tipo que não tem braços nem 

pernas?” (p. 172). Dessa forma, descrevendo a situação dos miseráveis em diferentes 

momentos, usando do ponto de vista de outros personagens e incluindo a perspectiva de 

Simão sobre si mesmo, o narrador explicita a crueldade de uma sociedade desigual, onde 

destinos tão díspares como os dos contemporâneos Simão e Vladimiro são possíveis de 

acontecer. O narrador evidencia mais uma vez o espaço democrático que é Predadores ao 

incluir na trama esses dois personagens. Embora não tenham igual destaque, pois VC é o 
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protagonista, podemos dizer que com igual dedicação narrativa: Simão Kapiangala acrescenta 

uma dimensão existencial à trama.  

A densidade que tem a maneira como a história de Simão é narrada nos desperta para 

o efeito sensitivo que a obra produz, mostrando uma outra faceta da “intenção realista” que 

perpassa o romance. Destacamos a força imagética da descrição do mutilado pedindo com seu 

único braço ao ar e rebolando, ao andar sem pernas, para voltar à rua onde mendigava. Essa 

potência da descrição narrativa desperta os sentidos do leitor. Embora seja possível pensar nos 

termos de uma “realidade refratada” e de um “efeito de igualdade” como expressão da 

democracia literária, que tem suas origens no realismo de Flaubert, ainda falta algo que nos 

explique mais sobre a “intenção realista” expressa no romance, quando os sentidos são 

despertados por tais descrições. 

Assim, refletimos com Schøllhammer que, em seu artigo sobre o “Realismo afetivo”, 

investiga as expressões realistas nas artes e teoriza, com Hal Foster (1996), sobre um realismo 

do choque ou “extremo”, definindo uma estética:  

 
que procura expressar os eventos com a menor intervenção e mediação simbólica e 
provoca fortes efeitos estéticos de repulsa, desgosto, e horror. Ou seja, a obra se 
torna referencial ou “real” nesta perspectiva na medida em que consiga provocar 
efeitos sensuais e afetivos parecidos ou idênticos aos encontros extremos e 
chocantes com os limites da realidade, em que o próprio sujeito é colocado em 
questão. A antiga utopia romântica de uma obra que se torna vida e uma vida que se 
converte em obra reaparece aqui em seu aspecto sinistro tocando no limite entre vida 
e morte. (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 133). 

 

A crítica social explícita na história de Simão, a narração seca de sua mutilação e de 

seu atropelamento, choca o leitor pela forma crua como os fatos são colocados em cena do 

mesmo modo que choca o médico cubano: “o médico ficou chocado [...] pelo absoluto 

sofrimento que revelava” (p. 166). Nesse encontro extremo com os limites da realidade, 

aparece na obra o autoquestionamento do sujeito que reflete sobre sua existência. Quando 

Simão pensa em suicídio, revelando seus questionamentos existenciais, aparece sua profunda 

dor de existir. Nesse momento, a obra expõe o limite entre a vida e a morte, colocando-se no 

seu próprio limite que é representar o irrepresentável, ou seja, representar ou encenar a 

impossibilidade da experiência da “coisa em Si”. Essa situação extrema experimentada pelo 

personagem evidencia a impossibilidade do encontro do sujeito de simbolizar certas 

experiências, pois seria ao simbolizá-las que o sujeito as experimentaria como reais e 

possíveis de superação. Por sua vez, o realismo se torna extremo quando a própria narrativa 

não consegue resolver, enquanto representação literária, aquilo que não pode ser simbolizado, 
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no caso, a dor profunda do personagem que por um instante é capaz de atentar contra a 

própria vida. Por isso, “o Realismo extremo evoca a derrota da representação” 

(SCHØLLHAMMER, 2012, p. 136), ao mesmo tempo que através da representação ou da 

encenação literária, no caso do romance, procura reproduzir o que é o trauma do impossível 

encontro com o real9. 

Ao questionar sua existência, Simão constata que sua condição podia ser ainda pior. A 

narrativa atinge um ponto delicado que seria a representação do limite entre a vida e a morte, 

ao encenar a dúvida do personagem que procura dar sentido a sua miserabilidade e, por fim, 

sua reconciliação com a vida. Não se trata de narrar um atropelamento ou a morte do 

personagem, como acontece, mas de buscar a representação do aniquilamento do sujeito. O 

“aspecto sinistro”, no caso, está na aproximação desse limiar entre existência e não existência. 

O relato da história do mutilado inclui alguns pontos que poderiam ser considerados como um 

clímax. Esses momentos de máxima tensão são, por exemplo, precisamente o “absoluto 

sofrimento” (p. 166), “para morrerem mais depressa” (p. 167) e a dúvida existencial relatada 

(p. 172). O que se desprende da narrativa nesses instantes são experiências de sensações, por 

isso a obra provoca “efeitos sensuais e afetivos”. Finalmente, Schøllhammer dirá que esses 

efeitos afetivos correspondem a estímulos imaginativos. Ou seja, a obra se propõe como uma 

forma de experimentação possível da realidade na medida em que provoca sensações e 

estímulos imaginativos, pela imaginação ou pela representação. 

Com as passagens narrativas que relatam os casos de Simão Kapiangala, como vimos, 

e de Kasseke, a seguir, percebemos possibilidades da manifestação literária do que 

Schøllhammer denomina de “realismo afetivo”. Como uma estética que vai “além da 

representação”, entendemos o aspecto sensorial que ressoa além do texto e o aspecto ético, 

como ressaltado por Pellegrini anteriormente, que demostra o compromisso do texto com algo 

além dele.    

 

A situação em que vive Kasseke, menino de rua, amigo de Nacib, também denuncia a 

miséria urbana de Luanda, como expressa o sofrimento de Simão Kapiangala. Kasseke 

descreve a carência do seu “local de dormir” ao amigo: “O meu buraco não é de esgoto, quer 

dizer... Cheira mal, tem ratos e baratas, mas não é de esgoto de casas, é para a água da chuva. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 “O desafio segundo Foster é pensar a representação contemporânea como ao mesmo tempo referencial e 

simulacral, pois ela cria imagens literárias que são conectadas à realidade, mas também desconectadas, são 
simultaneamente reais e artificiais, afetivas e frias, críticas e complacentes. Para Hal Foster é essa mesma 
possibilidade de coexistência simultânea dos dois modos de representação que constitui o que denomina o 
Realismo traumático, uma imagem marcada pelo limite do que pode ser representado e ao mesmo tempo 
índice e arquivo dessa mesma impossibilidade.” (Schøllhammer, 2012, p. 135). 
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Está seco quase sempre. Só quando chove é que tem problema. Preciso dormir fora, na chuva 

mesmo, é melhor, lá dentro fica cheio de água” (p. 254). 

 

Simão Kapiangala pode ser entendido como a encarnação da distopia nacional, 

configurada por um projeto de escrita da nação que não mais se filia à perspectiva 

nacionalista, mas à histórica, como diz Mata (2008, p. 75). Se acreditamos que o personagem 

Simão relaciona-se com as guerras que de fato ocorreram em Angola, o caso de Kasseke 

comprova-se com uma notícia do jornal online Rede Angola, de 22 setembro de 2015, onde 

lemos o relato de um caso verídico. A manchete destaca: “Ritual de iniciação mata 32 

rapazes. Mais de 150 pessoas foram hospitalizadas, a maior parte com infecções devido a 

circuncisão mal feita.” Entre esses 150 rapazes, temos “num caso, um pênis parcialmente 

amputado”. É também o que aconteceu com o menino Kasseke. Levado pelo pai para ser 

circuncidado de acordo com o costume tradicional, “no mato” (p. 260), ele teve metade do 

membro amputado nesse ritual que já nem seguia tanto a tradição, com os adultos bebendo do 

“garrafão de vinho para as ofertas” (p. 261). Ao relatar os detalhes da circuncisão mal feita, o 

romance alude a uma situação que parece ser comum em alguns países africanos onde ainda 

se mantém essa pratica. Percebemos, nesse sentido, o aspecto de crônica de costumes que traz 

o romance. Vale trazer a confidencia do menino ao amigo:   

  
Quando estavam bem ganzados, mal que podiam andar, se lembraram eu tinha ido lá 
não era para ficar a ver eles a beber, mas para a circuncisão. Aí o outro foi buscar 
uma faca, disse põe aí a kinhunga em cima dessa tábua [...] Aí ele pegou na ponta 
esticou, assim é que se faz aqui no Dombe Grande, terra de muitos espíritos 
poderosos e zás, cortou. Só que em vez de cortar a pele da ponta, como se deve 
fazer, cortou mesmo pelo meio. Olha o sangue a escorrer. [..] Quando me curei, só 
ficou esse coto. (p. 261). 

 

 Também nessa passagem, identificamos a expressão do “realismo afetivo”. 

Entendemos que, na experiência dessa feição realista, há uma experimentação sensorial e a 

fronteira entre real e representação desaparece. A narração produz uma experiência de 

realidade, por exemplo, Kasseke contanto sobre o momento em que a faca cortou o seu pênis 

pelo meio. A passagem em sua crueza, acentua características do que Schøllhammer 

denomina de realismo afetivo. O teórico explica o sentido de afetivo na denominação: 

 
Na prosa contemporânea o impacto afetivo não surge em decorrência do supérfluo 
dentro da descrição representativa, senão em consequência de uma redução radical 
do descritivo, de uma subtração na estrutura narrativa da construção sintática de 
ação e da preeminência da oralidade contundente do discurso em procura do 
impacto cruel da palavra-corpo. (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 139).   
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É o que percebemos nesse relato de Kasseke, de descrição enxuta, mas com alto poder 

evocativo que se dá a ver na cena. O recurso da oralidade é indiscutível, já que o discurso sai 

diretamente da boca do personagem, modulado pela sintaxe das frases no registro oral, assim 

como o léxico. O relato ganha em expressividade com a escolha da palavra kinhunga.  

 

O caso de Kasseke também explicita um outro ponto frequentemente abordado no 

romance que seria o “desterramento” cultural em vivem os personagens. O menino fica com o 

pénis cortado pela metade por ser submetido a uma ritual que remete à tradição de seus 

ancestrais, e que, embora não seja mais seguido à risca, não é abandonado. No entanto, há, no 

romance, cenas que aludem a costumes ou hábitos tradicionais que estão caindo no 

esquecimento, marcando o abandono do que é local. Por exemplo, na cena do jantar entre 

Vladimiro e sua amante, o narrador faz questão de ressaltar a preferência dos personagens por 

pratos internacionais em detrimento dos “tradicionais”. O “novo-riquismo” de Caposso leva 

esse habito ao extremo, com a réplica da torre Eiffel no seu jardim e o seu desprezo pelos 

artistas locais. VC sabe pouco sobre eles, os quadros em seu escritório estão lá seguindo o 

conselho da filha, que vê as máscaras africanas como desprezíveis artigos vendidos no 

mercado. Ao pontuar o abandono da cultura tradicional e o desconhecimento sobre o que é 

local, o narrador mais uma vez critica o direcionamento do país que recorre a importações 

luxuosas quase sempre como exibição de poder. 

 

Considerando que Rancière, a partir de uma consideração positiva dos excessos 

descritivos produzidos pelo estilo realista do século XIX, construiu sua teoria sobre o “efeito 

de realidade” como sendo “efeito de igualdade”, que permitiu a existência, no romance, de 

uma maior diversidade de personagens dotados de sentimentos e complexidade psicológica, é 

possível ver no romance de Pepetela o que o teórico denomina de democracia literária, onde 

“qualquer um pode sentir qualquer coisa” (RANCIÈRE, 2010). Ao expor as desigualdades da 

sociedade angolana, Predadores cria, no espaço da literatura, essa democracia literária sobre 

a qual teoriza Rancière, ao dar espaço as diversas histórias e a personagens de diferentes 

extratos sociais. Por outro lado, entendemos que o “realismo afetivo”, teorizado por  

Schøllhammer (2012), se expressa numa forma de economia descritiva, ou de “redução 

radical do descritivo”, o que se adequa mais ao romance de Pepetela. Consideramos que os 

efeitos sensitivos só são produzidos em Predadores por essa ser uma obra de verdadeira 

democracia literária, no sentido dado por Rancière. O encontro de um “efeito de igualdade” 
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que se expressa como um “realismo sensitivo” acontece quando entendemos que  Predadores 

é um romance de caráter meta-reflexivo, que se explica pelo processo de mise en abyme 

discutido no primeiro capítulo. Assim, Schøllhammer destaca que a reflexibilidade da arte e 

da literatura no século XX expressa a realidade da própria obra que volta para si mesma e a 

cisão que existe entre o realidade e sua representação. 

 A “brecha entre o real e sua representação, canalizando e expressando assim sua 

realidade” (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 130) caracteriza a história de Simão Kapiangala, 

por exemplo, por lidar com o extremo da representação, como visto neste capítulo, revelando 

uma experiência de realidade possibilitada pelo texto. Não se trata mais de discutir o que é 

real ou realidade ou verdadeiro, mas do que pode ser experimentado como tal.  

É isto que Predadores possibilita. O romance é uma interface com a realidade. 
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A ESCRITA DO ROMANCE COMO ATITUDE ÉTICA E ESTÉTICA 

 

A escrita materializa-se, em Predadores, como um ato político, pretendendo até se 

consolidar como uma atitude social. Isso se dá em consequência do caráter crítico do texto 

que reflete o posicionamento político e ético exposto pelo narrador. Entendemos que a opção 

estética pelo estilo enxuto da “economia literária” (p. 175; 199; 251) que expressa a 

“realidade refratada” (PELLEGRINE, 2009) manifesta a “democracia literária” (RANCIÈRE, 

2010, p. 79) e produz um realismo entendido como “afetivo” pois “sensual” 

(SCHØLLHAMMER, 2012) também traz esse posicionamento ético e político. A obra posta 

em abismo (mise en abyme) permite que a fusão entre ética e estética se realize também no 

plano narrativo, podendo o romance ser considerado até meta-ficção historiográfica. 

  

Inocência Mata considera Predadores, ao lado de O Terrorista de Berkeley e O 

Quase fim do mundo, como “uma outra vertente estética da sua [de Pepetela] produção: o 

romance político.” (MATA, 2010, p. 51). Essa outra vertente marca a diferença com a 

classificação de romance histórico. No entanto, o caráter político da ficção do escritor aparece 

também em outros romances como uma “disposição ideológica”10 ao se referir à realidade 

seja ela histórica, cotidiana ou mitológica, ressalta Mata (2010, p. 261) ao analisar o conjunto 

da obra do romancista. Entendemos que a política latente em Predadores aparece como 

consequência dessa “disposição ideológica”. Como explica a pesquisadora, a escrita de 

Pepetela atualiza o fato histórico e “confere à ficção histórica um carácter político pela 

motivação, provocação até, ética que suscita a intencionalidade textual – ou, pelo menos, a 

sua presunção” (MATA, 2010, p. 172). 

Identificamos essa postura política, presente na “intencionalidade textual”, quando 

analisamos as situações irônicas e os elementos de uma estética realista que descrevem essa 

sociedade desigual. Em Predadores, aceitando a provocação do narrador aqui já comentada,  

sabemos que lemos sobre as “árduas e estéreis questões económicas, com fortes conotações 

políticas” (p. 43). Nesse sentido, elementos de uma “ficção auto-reflexiva” (MATA, 2008, p. 

85), nos remetem a Rancière quando o filósofo considera que 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Assim, Mata destaca, com Frederic Jameson, o que se entende por ideológico.“É neste sentido que o próprio 

Pepetela considera ideológica a sua escrita: pela presentificação de velhas e antigas questões que apenas 
antecipa(ra)m a turbulência do presente – ideológica segundo a concepção jamesiana de ideologia, como 
sistema de representação que permite ao sujeito individual conceber ou imaginar sua relação vivida com 
realidades colectivas, como sejam a estrutura social ou a lógica colectiva da História. (Jameson, 1992: 27).” 
(MATA, 2010, p. 173).  
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a política não se tornou ‘estética’ ou ‘espetacular’ recentemente. Ela é estética desde 
o início, na medida em que é um modo de determinação do sensível, uma divisão 
dos espaços – reais e simbólicos [...]A escrita é política porque traça, e significa, 
uma re-divisão entre as posições dos corpos, sejam eles quais forem, e o poder da 
palavra soberana, porque opera uma re-divisão entre a ordem do discurso e das 
condições. (RANCIÈRE, 1995, p. 8).  

 

Se o texto literário é atualizado pela escrita, que é ato político, já não será tão 

importante a classificação que difere histórico de político. Desse modo, o romance 

Predadores seria definido pelos dois adjetivos. Só talvez não seja possível considerá-lo 

histórico pela contemporaneidade dos dados factuais. Para Rancière, quando a escrita é 

política, ela se realiza como democracia, ainda antes de ser a expressão da democracia na 

literatura. Como ato político, a escrita em Predadores atualiza o sentido do que significa  

“patriótico”11 para a literatura angolana ao colocar em cena Sebastião Lopes, um personagem 

que sustenta seus ideais.  

 
No entanto, as generosas ideias de solidariedade para com os outros, não pretender 
explorar ninguém, lutar para que todos os angolanos tenham oportunidades 
semelhantes na vida independentemente do que foram os pais, essas ideias ainda são 
as minhas. (p. 355).  

 

Assim, ao considerarmos, neste último capítulo, questões da escrita como ato político, 

o comprometimento do escritor e o lugar do intelectual na sociedade angolana, levamos em 

conta a interseção entre literatura e nação, tema que, na literatura angolana, é discutido na 

base de um projeto comum, tanto no plano ideológico quanto na atuação política. A questão é 

profunda e mereceria uma discussão à parte. Por hora, nos baseamos na reflexão de Alexandre 

Montaury (2012), a respeito das  

 
[...] gerações de escritores angolanos do pós-guerra [que]– a partir da segunda 
metade da década de 1940 – tomaram a formulação de Viriato da Cruz12 – “Vamos 
descobrir Angola” – como meta inaugural de um momento estético. [...] Isto se daria 
através da recuperação e da revalorização da palavra como uma fonte discursiva 
angolana autêntica que pusesse em circulação as mensagens necessárias a uma 
urgente reconstrução nacional. Visava-se, em suma, a uma literatura que estivesse 
plenamente investida do seu papel primordial: a intervenção pública. 
(MONTAURY, 2012, p. 108). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 “A preocupação de Pepetela é, neste sentido, patriótica – não obstante a temeridade de que se reveste, hoje, 

essa ideia e esse sentimento: patriótica, por articular esses diversos espaços, decorrentes de segmentos 
diferentes e diversos, num só lugar discursivo que se pretende total, embora heteróclito.” (MATA, 2008, p. 
85). 

12 Poeta e líder na luta de libertação de Angola, 1928 – 1973. 
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Vemos que literatura e nação foram pensadas em consonância, em Angola. Para 

compreender como uma narrativa ficcional se constrói num viés tão teórico consideramos, 

com Mata (2010, p. 17), que “a imagem do país continua a construir-se ainda com o subsídio 

da literatura, e esta continua a desempenhar um papel que vai além da sua significação 

estética e simbólica.” Nessa linha de pensamento, assumimos uma proposta de leitura que 

considera ser Predadores “a materialização de uma das várias modalidades possíveis da 

experiência angolana.” (KANDJIMBO, p. 22).  

Assim, o teor ideológico da obra, seja quando o romance discute questões literárias ou 

posicionamentos políticos, remete ao lugar da literatura que, como proposto por Mata e 

Kandjimbo, é parte constituinte da experiência de nação. Na relação entre texto literário e 

“experiência angolana” (KANDJIMBO, 1997, p. 22), a obra se dá como “experiência 

afetiva”, como discutimos ao longo do segundo capítulo.  

Agora, observando a escrita como ato político ou ação social, nos questionamos, 

consecutivamente, sobre o comprometimento do escritor e sobre o lugar do intelectual na 

sociedade. Questões que, no entanto, se inserem sempre no envolvimento entre ética e 

estética. Schøllhammer destaca: 

  
Na experiência afetiva a obra de arte torna-se real com a potência de um evento que 
envolve o sujeito sensivelmente no desdobramento de sua realização no mundo. 
Algo intercala-se desta maneira entre a arte e a realidade, um envolvimento que 
atualiza a dimensão ética da experiência na medida que dissolve a fronteira entre a 
realidade exposta e a realidade envolvida esteticamente e traz para dentro do evento 
da obra a ação do sujeito. (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 138). 

 

Enquanto “experiência afetiva”, a obra se torna também experiência ética, pois há uma 

“dimensão participativa e comunitária” nesse encontro entre sujeito e arte, onde as fronteiras 

entre realidade e representação não são estáveis. É nessa dimensão que encontramos a 

realização de uma estética da ética, pois o romance põe em cena a experiência possível de 

uma Angola possível. Nesse sentido, cada caso de cada personagem traz para o espaço 

ficcional uma dessas “várias modalidades possíveis da experiência angolana” (KANDJIMBO, 

1997, p. 22). O romance aparece como um painel dessa sociedade, sendo a realização de um 

exercício de meta-ficção teórica. 

 

Enquanto meta-ficção, destacamos o auto-questionamento proposto pelo romance, 

como vimos discutindo. Atentemos para o efeito desses três trechos  colocados em sequência: 

“Carregou na palavra, aparentemente com ironia. [...] Porquê a ironia a carregar a palavra 
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camarada?” (p. 116); “- Não entendo o teu projeto estético-ideológico. [...] Uma pessoa tem 

de ter uma opção estético-realista na vida, senão soçobra na mediocridade.” (p.240); “Acho 

que sou um intelectual. Os intelectuais revolucionários são aliados dos operários e 

camponeses e fazem a revolução.” (p. 82). Percebemos, a partir dos trechos citados, que a 

obra conversa com ela mesma, considerando que as citações foram extraídas de situações 

diferentes da intriga romanesca.  

Cada trecho expõe um quadro da sociedade angolana, no romance. O primeiro diz 

respeito a uma cena entre o jovem Caposso e o pai de Bebiana e refere-se ao momento que o 

pai descobre que a filha estava grávida. O narrador pontua para o leitor que o pai da moça 

valeu-se do recurso da ironia para que o casamento acontecesse logo. A pergunta citada em 

seguida pode ser lida como uma manifestação do pensamento de Caposso, na forma de 

discurso indireto livre, que se mistura ao fluxo da narrativa, ou como uma interpelação do 

narrador que se intromete explicitamente no próprio relato, como, aliás, acontece em outras 

situações.  

A segunda citação é uma fala, em discurso direto, do personagem crítico literário 

Olímpio d’Alva Ferreira, ao contestar Vladimiro Caposso, após a intervenção deste durante o 

congresso do partido, numa troca de favores que acaba sendo mal sucedida para o 

protagonista. Finalmente, a última citação é uma fala, em discurso direto de Sebastião Lopes, 

que ainda não era advogado, explicando a Caposso, quando este ainda era José, sobre as 

polaridades do socialismo que opunha burgueses – ou a pequena burguesia urbana – aos 

operários e camponeses. O futuro advogado, que atua em defesa dos criadores tradicionais, 

como vimos, escolhe desde cedo seu lado enquanto Caposso toma seu rumo sem ter muito 

conhecimento intelectual sobre as teorias políticas que fundamentam a dita “revolução” (p. 

82).  

Observamos que a ironia é também um jogo entre os personagens, além de material de 

análise teórica. Da mesma forma, o posicionamento teórico de um personagem crítico 

literário, que frequenta o meio político, aparece como assunto da trama, incitando ainda mais 

o debate de análise literária apresentado pelo próprio romance. Para tanto, é indispensável 

notar a ironia e o deboche com que Olímpio d’Alva Ferreira é apresentado: “Poeta frustrado, 

insistia em ser reconhecido como teórico da literatura e não perdia uma ocasião para utilizar e 

ao mesmo tempo limar algumas frases complexas.” (p. 240). Embora não queiramos 

aprofundar as considerações sobre o nome do personagem, destacamos que ele sugere estirpe 

ou nobreza com o genitivo “de” que indica o pertencimento: “d’Alva”, já que notamos que a 
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escolha dos nomes dos personagens é um assunto abordado ironicamente pelo narrador, como 

a respeito dos nomes do filhos de Caposso (p. 50-53)13.  

A ironia do narrador fica explícita quando este incorpora o tom que seria atribuído ao 

personagem. O narrador introduz a fala de Olímpio com deboche, dizendo: “Apostrofou o 

amigo.” (p. 240). Ao usar um vocabulário mais erudito para introduzir a fala de um 

personagem que é descrito como pedante, o narrador lança sua crítica ao pretenso intelectual. 

Assim, interpretamos a postura irônica da narração como uma provocação do narrador aos 

críticos de literatura, em geral. Inclusive a nós, estudiosos da obra que tentamos nomear as 

épocas, as estéticas e até os tipos de realismo presentes na obra, em nome de posicionamentos 

teóricos dos quais a obra, de fato, não depende. 

Ademais, o romance coloca em cena uma personagem que funciona como um 

intelectual e que apresenta uma atuação concreta na sociedade. Ao exemplo de Sebastião 

Lopes que se posiciona ao lado dos “operários e camponeses” e escolhe sua forma de atuação, 

a via intelectual, como um caminho de ação na sociedade e não apenas o da reflexão 

intelectual como Olímpio d’Alva Ferreira. Sebastião é o personagem que, ao longo do 

romance, mantém-se fiel aos seus princípios e não perde de vista o ideal de uma sociedade 

mais justa e a permanência de um sonho. Junto a Nacib, que também persegue e realiza seu 

sonho de ser engenheiro, eles são a face otimista dessa sociedade de predadores. Eles são 

aqueles que mostram que um outro caminho ainda é possível, mesmo que em uma sociedade 

corrupta, como é a representada pela cadeia de predadores inescrupulosos da qual faz parte 

Caposso, e profundamente desigual, como mostram as estórias de Simão Kapiangala e 

Kasseke.  

Em meio à corrupção generalizada, ainda existem homens dispostos a ir em frente em 

busca de um ideal. Portanto, se a obra encena a desilusão ou a indignação com o estado atual 

do país, ela não é exatamente pessimista, pois coloca, na cena literária, esses dois personagens 

que ainda buscam seus ideais e ainda pretendem construir um futuro diferente. É o que 

considera Rita Chaves, quando destaca, em romances do escritor,  

 
Em constante rotação, tal como a história do país que ajuda a fazer e a contar, a obra 
de Pepetela redimensiona-se e, ao pessimismo trazido pela derrota, juntam-se 
algumas franjas da utopia despedaçada pela dureza de um contexto hostil. 
(CHAVES, 2005, p. 105-106). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 “Mas ninguém ligava aos nomes, nem na época nem agora, afinal todos sabemos que pouco significam, 

mesmo os de personagens de livros e filmes, embora os autores façam grande feiticismo com isso, com se não 
fossem à primeira lista telefónica para preguiçosamente escolherem os dos seus personagens e provocarem 
maldosamente os críticos a lhes inventarem sentidos ocultos depois.” (p. 52) 
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Percebemos nas figuras de Nacib e de Sebastião Lopes fios das “franjas da utopia” a 

que se refere a estudiosa Rita Chaves. Embora a utopia mostre-se “despedaçada pela dureza 

de um contexto hostil”, é possível constatar que  “o tema da construção nacional permanece”, 

pois é a força motriz que impulsiona esses personagens a lutarem pelo sonho e se tornarem 

cidadãos ativos na interminável batalha de construção do país. Nessa perspectiva, o teor 

político do romance é uma questão diegética, isto é, faz parte da estruturação da narrativa. A 

escrita política ganha importância ao ser encenada, o narrador escolhe o que deve ser ou não 

posto em ação, como já vimos em alguns exemplos anteriores, onde ele se pronuncia como 

condutor da trama. 

Quando, na confrontação final entre o idealista Sebastião Lopes e o corrupto 

Vladimiro Caposso, o narrador interpela o leitor e chama para si a responsabilidade sobre o 

que é exposto na trama, mais do que tratar de uma questão política pertinente àquele tempo, 

ele faz uma escolha política ao exibir o próprio fazer literário e comentar a feitura do 

romance.  

 
[Este capítulo, que devia se passar apenas em novembro de 1995, não obedece à 
lógica dos outros e vai percorrendo o tempo até o ano 2000. Tudo por uma questão 
de economia. E ainda dizem que os escritores são uns seres esbanjadores! Esta nota 
justifica-se: será pena se o leitor preguiçoso se perder nos eflúvio do tempo.] (p. 
276).  

 

É nesse ponto que o escritor se compromete não com a ideologia política, mas com a 

escrita em si, fazendo dela um ato político. Assim, percebemos com Rancière:  

 
Não é porque a escrita é o instrumento do poder ou a via real do saber, em primeiro 
lugar, que ela é coisa política. Ela é coisa política porque seu gesto pertence à 
constituição estética da comunidade e se presta, acima de tudo, a alegorizar essa 
constituição. (RANCIÈRE, 1995, p. 7).  

 

Dessa forma, interessa ao leitor realizar menos uma análise fundada nas opiniões 

políticas do autor do que considerações, não menos ideológicas, que levem em conta as 

estratégias utilizadas pela escrita para construir as representações, a linguagem, os valores e 

os discursos relatados. (ARON; SAINT-JACQUES; VIALA, 2010, p. 591). Segundo Le 

Dictionnaire du littéraire, a história da literatura é marcada por sua relação com o político 

ou com a política. Logo, como está dito na obra, 

 
Distingue-se comumente o político, que é o espaço social da confrontação de 
opiniões e interesses dos cidadãos, de a política, que é a arte de governar a cidade. O 
campo literário não pode ser pensado fora dessas duas acepções. Ele é, por um lado, 
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um lugar de integração ‘civil’ dos cidadãos na vida social, porque permite o domínio 
da língua, dos discursos, dos saberes e das representações, e porque ele oferece um 
meio de invenção e de divertimento; por outro, ele pode ser um vetor de opiniões e 
de interesses. O lugar e as missões/funções que nós o atribuímos depende, então, da 
escolha do ou da político(s). 14 (ARON; SAINT-JACQUES; VIALA, 2010, p. 591, 
tradução nossa). 

 

Ao considerar as duas acepções postas pelos autores, que, ao definirem o conceito, 

explicitam também a forma de atuação do(a) político(a), indagamos sobre o lugar do 

intelectual na sociedade angolana, a partir da trama romanesca de Predadores e para além 

dela. Percebemos que os questionamentos teóricos, literários e políticos, que subjazem à 

trama, indicam que a história da literatura angolana é parte direta da própria história do país. 

Encontramos, no romance, referências explicitas à interligação entre as funções de escritor, 

especificamente do poeta e do intelectual, e a  do político. Numa determinada época em 

Angola, políticos são intelectuais que são também escritores. Essas funções reúnem-se na 

atuação política que é tanto “o espaço social da confrontação de opiniões”, quanto da ordem 

de formulação de teorias e da “arte de governar” que seriam, portanto, formas de se pôr em 

prática as teorias. Algumas situações do romance aludem a esse fato. 

Assim, quando Caposso nomeia-se Vladimiro e inventa para si uma nova origem, o 

texto nos informa que: “De maneira que foi registrado Vladimiro Caposso, natural de Catete. 

Só lhe faltou acrescentar na profissão poeta, para se aconchegar ainda mais ao primeiro 

presidente, que era poeta de verdade.” (p. 51). De fato, Agostinho Neto, o primeiro presidente 

de Angola “era poeta de verdade”, como diz o narrador na sua habitual ironia, ressaltando que 

não adianta só inventar um passado, fazer coincidir o local de origem com o de um grande 

personagem histórico, para ser “de verdade”.  

E ainda, quando VC desiste da militância política e se assume empresário, o narrador 

faz a seguinte revelação de seus pensamentos: “Quando toda a gente queria ser escritor, ou 

tomado como tal, ele pensou em publicar o conteúdo do diário sob o título Pensamentos de 

um homem do povo.” (p. 243). Vladimiro também pensa em publicar seus pensamentos como 

muitos que queriam ser escritores, nesse momento logo após a independência “quando” o 

MPLA lutava para instaurar uma democracia popular em Angola. Ser poeta, escritor e político 

tem um certo glamour no processo revolucionário angolano e o romance alude ironicamente a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 « On distingue communément le politique, qui est l’espace social de la confrontation des opinions et des 

intérêts des citoyens, de la politique, qui est l’art de gouverner la cité. Le domaine littéraire ne peut être pensé 
à l’ecart de ces deux acceptions. Il est, pour une part, un lieu d’intégration « civile » des citoyens dans la vie 
sociale, parce qu’il permet de maîtriser la langue, les discours, les savoirs et les représentations, et parce qu’il 
offre un moyen d’invention et de divertissement ; d’autre part, il peut être un vecteur d’opinions et d’intérêts. 
La place et les missions qu’on lui accorde dépendent donc de choix (du) « politique(s) ». » (ARON; SAINT-
JACQUES; VIALA, 2010, p. 591). 
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isso, quando até um corrupto como VC tem pretensões de escritor, como “toda a gente” aliás, 

e pensa em publicar seus pensamentos nome do “povo”. É como se qualquer um pudesse 

ocupar o lugar de intelectual, com pensamentos e escritos.   

No entanto, o personagem de Olímpio d’Alva Ferreira, que não é poeta nem político, 

“insistia em ser reconhecido como teórico da literatura, mas que é na verdade um poeta 

frustrado” (p. 240). Ao mesmo tempo, o narrador deixa claro que o trabalho de poeta e 

político não é para qualquer um e explicita como a figura do intelectual político e poeta se 

degrada junto com a história do país. Olímpio, em todas as suas poucas aparições no romance, 

ilustra o desprestígio que o intelectual tem no meio político, num primeiro momento, e no 

meio empresarial, quando este mercado se abre oficialmente. 

Nesse meio corrupto e de desencanto, é a personagem Nacib quem resgata a 

possibilidade de um outro futuro e, para falar de sua história de amor, o narrador-escritor solta 

sua verve mais poética, considerando que o lirismo é escasso nesse romance nada romântico. 

Assim, Nacib reflete sobre a sua existência e a prevalência de seu amor por Mireille: “Quanto 

mais tempo vou aguentar a água deste poço em que me encontro, vivendo de sonhos etéreos?” 

(p. 348). Nesse momento, ele é engenheiro formado e já realizou o seu sonho e o de sua mãe, 

como revelado pelo pensamento da mãe. “Não é sonhos nada, vai ser mesmo engenheiro, vou 

ter filho engenheiro, eu mesma Celestina das Dores, me nasceram no Luena e nunca que vi 

escola, mas meu filho vai ser engenheiro, como nosso presidente.” (p. 36). Lamentando sobre 

seu amor infeliz, Nacib mostra que um sonho não é o bastante para a completa realização de 

sua vida. No caminho profissional, o personagem mostra ainda que é preciso persistir e 

prosseguir adiante, ao firmar compromisso com o caminho escolhido. O sonho era ser 

engenheiro, a ambição é trabalhar na construção do país.  

Assim, mais uma vez, a referência à profissão do presidente indica sobre o lugar do 

político na trama. O presidente, que sucede ao poeta Agostinho Neto, desde de 1979, Eduardo 

dos Santos, é engenheiro de profissão. Mas a coincidência entre as escolhas de Nacib e do 

presidente se resumem ao título, pois a ambição de Nacib de trabalhar na construção de 

Angola não passa pelo poder político. O jovem engenheiro, quando retorna de um curso de 

especialização nos Estados Unidos, revela o que o título significava em Angola:  

 
O padrinho, então, fechou a loja, pegou no braço de Nacib e foi mostrá-lo na 
vizinhança toda e na oficina de sô Mateus, com Zeca a acompanhar, está aqui o 
grande homem, ele vai ser o chefe dos petróleos de Angola, não esqueçam o que vos 
digo, o futuro vai provar. Nacib negava, não me deseje tanto mal, padrinho, eu só 
quero ajudar a construir a refinaria nova e depois trabalhar nela, isso é que gosto, 
dirigir não, reuniões e mais reuniões, relatórios e mais relatórios, chatices, 
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malandragens, bassulas, não, dirigir não é para mim, alguém que dirige tem de ser 
um bocado filho da puta. (p. 203).  

 

Nacib não tem interesse em participar da burocracia, da política nem do poder. No 

entanto, ao escolher uma atuação mais técnica e pontual, “construir a nova refinaria e depois 

trabalhar nela”, sua posição não é menos política. Algumas afirmações feitas por Inocência 

Mata sobre a obra de Pepetela permitem perceber a  “nova refinaria” como metonímia de uma 

nova Angola. Embora Predadores não tenha as características específicas do trabalho 

histórico e mitológico verificado em outros romances do autor, estudados pela pesquisadora, 

verificamos, no percurso de Nacib e também de Sebastião Lopes, a permanência de elementos 

da utopia nacional, embora, como acentua Mata, alguns romances de Pepetela não traduzam 

mais a “escrita da utopia”, mas  sim uma “utopia da escrita” (MATA, 2010, 324).  

 
Neste estádio, da utopia da escrita, intenta-se exorcizar o caos em que se 
transformou o evento que se anunciara um advento de felicidade. [...] A utopia da 
escrita, metamorfose da escrita da utopia, cumpre a função de revitalizar a demanda 
dessas disposições da vida – libertação/liberdade, amor, encontro, felicidade, 
igualdade -, quando elas parecem esmorecer: afinal – ainda Manuel Alegre -, a 
escrita de Pepetela rima sempre com a vida (1995: 18). (MATA, 2010, 324).  

 

É com esses personagens de esperança que transformam a literatura em “utopia da 

escrita” que verificamos a permanência do tema nacional não mais como uma projeção de um 

futuro utópico, mas como tentativa de “exorcizar o caos” do que deveria ter sido “felicidade”. 

Acontece, então, uma espécie de  “metamorfose” da escrita literária, já que    

 
[...] essa (nova) realidade discursiva – a utopia da escrita – reconhece a realidade 
histórica como entidade que funda a identidade daquela realidade discursiva. A nova 
realidade discursiva, a que se poderá também considerar resultante de escrituras em 
multiplicação, “institui uma literatura nova na medida em que esta só inventa a sua 
linguagem para ser um projeto: a literatura torna-se a utopia da linguagem” 
(BARTHES, 1997, p. 73). (MATA, 2010, p. 326). 

 

A mudança está na linguagem, portanto, ou na representação/encenação que é o que o 

trabalho com a linguagem nos mostra. Entendemos, portanto, que os conceitos de “Realismo 

afetivo” e de “Estética do afeto” (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 145) confirmam que a 

“utopia da escrita” está vinculada às mesmas “experiências performáticas que procuram na 

obra a potência afetiva de um evento e envolve o sujeito sensivelmente no desdobramento de 

sua realização no mundo.” (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 145). Ao lidar com um cenário de 

devastação, de que a corrupção, os mutilados de guerra e os meninos de rua são elementos 

constitutivos e deixar para trás o que foi outrora o sonho de felicidade, Predadores traz para a 
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cena literária experiências sensoriais e marcas de um realismo cru, do choque, como ao se 

fixar no mutilado de guerra que vive de esmolas, ou quando registra a mutilação sofrida por 

Kasseke. 

Na dimensão meta-reflexiva da narrativa, entendemos o “sujeito” de que fala 

Schøllhammer como o encenado pelo personagem Simão Kapiangala que realiza a sua 

performance existencial na história. No entanto, esse sujeito “envolvido sensivelmente” 

também se desdobra naquele que lê, o leitor que recebe a “potência afetiva” da obra. Por outro 

ângulo ainda, esse sujeito também deve ser o criador, o autor do texto, já realizando-se no 

mundo através da obra.  

Assim, percebemos que “essa (nova) realidade discursiva” (MATA, 2010, p. 326) 

pode ser entendida também no sentido de uma “literatura nova”, como seria para Barthes, 

uma utopia da própria linguagem. Rancière, na sua busca filosófica pela interseção da 

literatura com a política, identifica em Mallarmé essa atitude, quando o texto literário assume 

autonomia no campo das artes pelo discurso. Rancière explica que “A literatura veio assim a 

se dar como um modo próprio do discurso, até mesmo um modo de vida próprio, a realização 

de um dever específico para com a língua, onde ética e estilística se confundem.” 

(RANCIÈRE, 1995, p. 26-27). É o que entendemos sobre Predadores que parece expressar a 

afirmação de Rancière, quando faz do seu próprio modo discursivo um ato político e passa à 

utopia da escrita, abandonando a escrita de uma utopia. 

Rancière chama de literatura o que não é poesia nem belas-letras, tentando classificá-

la como um modo discursivo diferente dos outros. O filósofo destaca a transformação do 

conceito de literatura que de um saber passou a designar o objeto. “A literatura se torna 

propriamente a arte de quem escreve” (RANCIÈRE, 1995, p. 25). Assim, o que Rancière 

chama de “língua” não parece distante do que Barthes chama de “linguagem”. Quando “a 

literatura torna-se a utopia da linguagem”, em Pepetela, configurando o que Mata explica 

como a “utopia da escrita”, ela (a língua, a linguagem e a literatura, finalmente) assume seu 

“dever específico”. Como explicado por Rancière, a realização desse dever é a confluência 

entre ética e estilística pelo discurso literário. Essa confluência entre ética e estética é 

apontada por Rita Chaves como uma característica da literatura de Pepetela. É também nessa 

confluência que Schøllhammer afirma que o “desafio literário se coloca, assim, em termos de 

uma ‘estética do afeto’, em que entendemos o afeto como o surgimento de um estímulo 

imaginativo que liga a ética diretamente à estética.” (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 145). O 

afeto na literatura, ou na obra de arte de expressão realista contemporânea, segundo 
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Schøllhammer, é o estímulo imaginativo que a obra gera quando questões éticas são tratadas 

com a utilização de mecanismos estéticos. 

Nesse sentido, observamos que a literatura angolana, representada por Predadores, 

passa da “escrita da utopia” para a “utopia da escrita”, ao situar o sujeito como ator político 

numa nova ordem em que ele é capaz de realizar seu sonho. Em meio ao caos do que seria a 

manifestação da escrita da distopia acontece que “a escrita de Pepetela rima sempre com a 

vida” (ALEGRE, apud MATA, 2010, p. 324).  

O percurso de Nacib, que realiza seu sonho e se forma engenheiro, dá um outro 

significado ao que na contracapa do livro é considerado “um ciclo de desencanto com a forma 

como evoluiu o regime angolano desde 1975”, colocando a perseverança como uma postura 

ética. O narrador avisa que “Nacib sabia, não era fácil” (p. 36), referindo-se às adversidades 

que o rapaz pobre deve superar para realizar o sonho nessa sociedade profundamente 

desigual, e marcando sua luta pela superação de uma condição desfavorecida. 

Esse novo significado, que pode ser explicado pela realização de uma nova escrita, a 

“utopia da escrita”, insere, no âmbito de um realismo sensorial, a realização de um novo 

sujeito no mundo atualizado pela expressão do desencanto. É assim que a literatura se abre 

como espaço para que ética e estética se mesclem no projeto literário angolano (CHAVES, 

2005, p. 96). É assim que entendemos com Kandjimbo que a literatura de Pepetela pode ser 

considerada a realização de uma possível angolanidade. (KANDJIMBO, 1997, p. 22). No 

sentido de uma literatura que se faz comprometida com seu contexto social, tornam-se 

evidentes os ecos do realismo histórico na fala de Pepetela, quando explica o seu ofício de 

escritor:  

 
Escolhi sociologia para ser escritor. Um desejo de estudar a sociedade para a 
escrever, sobretudo a minha, a angolana. [...] Fui político apenas para ser escritor. 
Faço tudo em função da literatura. Sou escritor, tudo o resto veio para me ajudar 
nessa tarefa.15 (PEPETELA, 2002a: DN 10-11, apud MATA, 2010, p. 324).  

 

A partir da declaração do autor, interrogamo-nos sobre o lugar do escritor como 

intelectual na sociedade angolana. Ampliamos um pouco mais a discussão se questionarmos o 

papel do próprio intelectual como criador, considerando a escrita como ato político na diegese 

da obra como uma estratégia estilística, reforçando que forma e conteúdo estão uma a favor 

do outro. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 “Estabelecendo o inventário dos vícios e das virtudes, reunindo os principais factos das paixões, pintando os 

caracteres, escolhendo os eventos principais da Sociedade, compondo tipos pela reunião dos traços de vários 
caracteres homogéneos, talvez eu pudesse chegar a escrever a história esquecida por tantos historiadores, a 
história dos costumes” (BALZAC apud REIS, 1995, p. 437).  
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No entanto, não pretendemos questionar a atuação política do autor empírico da obra, 

mas sabemos o quanto os papéis de intelectual, escritor e político se confundem na história e 

na literatura angolanas. Luiz Kandjimbo discute o assunto no artigo intitulado “O escritor, o 

intelectual, o poder e a política em Angola”. O artigo esclarece quando os  intelectuais e 

escritores agem como políticos e quando eles fazem da política material de seus escritos. 

Ressaltamos a função crítica do intelectual que Kandjimbo destaca, ao buscar semelhanças 

com a figura da tradição umbundu, o ongangj:  

 
Tal como a árvore que produz uma imagem de sustentação e ordenamento de uma casa, o 
ongangji tem a missão de defender e criticar os valores, propor uma ordem para o caos da 
realidade social e reorientar a conduta dos que vivem em sociedade. (KANDJIMBO, 
1997, p. 165).  

 

A observação de Kandjimbo pode ser somada a uma significação “extratextual da 

literatura”, como apontada por Mata, quando nos explica que “a imagem do país continua a 

construir-se ainda com o subsídio da literatura, e esta continua a desempenhar um papel que 

vai além da sua significação estética e simbólica.” (MATA, 2010, p. 17).  

Buscando a materialização do literário na vida angolana, o diálogo estabelecido entre 

o drama da circuncisão de Kasseke, relatado no romance, e a tragédia noticiada pelo jornal 

Rede Angola, em 22 de julho de 2015, nos coloca desamparadamente diante do fato da 

realidade. E, a partir da incisiva experiência afetiva trazida pelo texto literário, como estímulo 

imaginativo, alcançamos o sentido dado por Schøllhammer e também por Mata, de uma 

estética que vai além da representação simbólica. Nesse sentido, se questionarmos o papel do 

intelectual na sociedade angolana, encontramos certamente Pepetela, o autor empírico da 

obra, e diante de suas declarações, como as que se encontram no livro de Mata, concluiríamos 

que ele é o ongangji revitalizado na Angola de hoje. No entanto, não é nosso interesse ir tão 

além da obra. Optamos por reencontrar o narrador do romance e percebemos que sua postura 

irônica e crítica diante dos fatos que ele mesmo narra corresponde à “missão” do ongangji. 

Destacamos, nos exemplos a seguir, como, utilizando-se da ironia, o narrador deixa 

transparecer o seu julgamento para posicionar-se diante do acontecimento narrado, assumindo 

para si “a missão de defender e criticar os valores”, interessado na reorganização do “caos da 

realidade” (KANDJIMBO, 1997, p. 165).  

Nessa perspectiva, retornamos ao narrador quando este se expressa sobre o 

funcionário que ajudou Caposso a tirar sua carteirinha de membro do MPLA, mostrando a 

contribuição do funcionário que, mesmo sem saber, ajudou Vladimiro forjar sua nova 
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identidade: “Afinal não era preciso papel nenhum, o funcionário estava disposto a facilitar 

tudo, um kamba porreiro, verdadeiro patriota.” (p. 97). Toda a sequência narrativa da 

obtenção do cartão e da mudança de identidade de VC é encenada criticamente. O comentário 

do narrador endossa essa crítica. Não se trata apenas de uma encenação que relata uma 

situação. A ironia, expressa na econômica e afetiva narração realista, expõe as fragilidades da 

burocracia e da ideologia instauradas pelo partido que chega ao poder com a independência. 

Assim, mais que apontar a ineficiência ou a corrupção que encontram terreno fértil nessa nova 

sociedade – seja por falta de recursos humanos ou de pessoal com formação adequada para 

desempenhar as tarefas, ou por falta de recursos materiais tão básicos quanto a própria comida 

– a consideração feita pelo narrador sobre o mesmo funcionário, descrito como um 

desdentado e morto de fome, expõe uma crítica de conteúdo moral que exibe o 

posicionamento ético de quem escreveu a obra. No caso, consideramos o narrador como o 

escritor que assume essa responsabilidade ética, na instância narrativa. Essa responsabilidade 

também se estende ao leitor da obra, pelo jogo da ironia e pelas questões realistas, como 

discutido.   

Outro exemplo dessa forma de criticar valores e situações da sociedade angolana, que 

indica a intenção de “reorganização do caos” do narrador, dá-se quando o narrador relata as 

dificuldades enfrentadas pela família de Nacib, chamando o leitor a se posicionar diante do 

que é narrado: “Às vezes chegava em casa com umas a mais, mas quem de mente sã vai 

criticar um cidadão tentando embelezar um pouco a vida dura que levava?” (p. 40). 

Percebemos, pelo contexto da história da família, já discutido aqui, e pela forma interrogativa 

da frase, que o que importa não é o fato de tomar “umas a mais”, mas o significado desse ato, 

no contexto social de tanta falta. Assim, comparamos a figura do onganji com o narrador, 

quando pela frase irônica e interrogativa ele orienta o leitor a não condenar o chefe de família 

por esse ato, que a hipócrita e conservadora sociedade colonial provavelmente condenaria. 

Embora a função de intelectual seja encenada por outros personagens, como já colocamos 

aqui, com Sebastião Lopes e o crítico Olímpio d’Alva Ferreira, é o narrador que propõe uma 

nova ordem e reorienta as condutas, como explica Kandjimbo.  

Entretanto, percebemos que a encenação de um crítico literário no interior da obra 

reforça o caráter meta-reflexivo da obra. Com esse personagem, a questão ideológica latente 

na exposição da  desigualdade social, fato comentando ao longo deste trabalho, fica 

explicitada não apenas como um dado de opinião mas também como uma opção ética 

traduzida pela estética da obra. Explicita-se, como vimos apontando, a perspectiva de uma 

estética da ética, presente na encenação debochada de Olímpio d’Alva Ferreira para quem 
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tudo é um “projecto estético-ideológico” (p. 240) ou “projecto estético-educativo” (p. 292). 

Às posições do crítico, o narrador responde indireta mas incessantemente, chamando a 

responsabilidade para si e assumindo sua função de escritor:  

 
Pois é, por ser exagerado demais é que ponho esta coincidência aqui, adoro 
inverosimilhanças, impossibilidades, arriscar ser chamado de excessivo, incapaz de 
medir consequências e mesmo, o pior de tudo num escritor, desleixado. Nem 
imaginam como me reconfortam as vossas críticas e maledicências... (p. 199). 

 

Assim, como podemos perceber, o narrador responde às opções estéticas de Olímpio 

d’Alva Ferreira com tom debochado, assumindo, com ironia, suas escolhas literárias. O 

narrador comenta o fato de Omar, que transita entre diferentes situações na intriga, sendo ex-

amante de Susan que foi amante de Nacib, ser um personagem inventado segundo os 

preceitos de uma “economia literária”, mesmo correndo o risco de o narrador ser criticado por 

criar “inverossimilhanças” ou por ser “desleixado”. 

Concluindo, entendemos o arremate do enredo, com a discussão entre Vladimiro 

Caposso e Sebastião Lopes, como uma epifania literária. Ou seja, um momento de revelação 

em que o tema da desigualdade social, debatido ao longo do romance de várias formas, é 

retomado objetivamente. Assim, ao final do romance, quando as posturas ideológicas de 

Sebastião e de Vladimiro são confrontadas, o sentido a obra se revela para além das posições 

partidárias, pois fica claro que não é uma disputa sobre qual partido político seguir. Trata-se 

de assumir posturas que correspondam a atitudes tomadas em acordo com o que se acredita, 

de fato. É o que explica o advogado “de causas populares” (p. 349) ao “nosso bem conhecido 

Vladimiro Caposso” (p. 130): 

 
Só mais tarde descobri, aquele comunismo que eu seguia, aquelas ideias generosas de 
todos iguais e ninguém acima do outro, não existia em parte nenhuma do mundo, era 
tudo uma tremenda mentira. No entanto, as generosas ideias de solidariedade para 
com os outros, não pretender explorar ninguém, lutar para que todos os angolanos 
tenham oportunidades semelhantes na vida independentemente do que foram os pais, 
essas ideias ainda são as minhas. (p. 355).  

 

Com essa fala de Sebastião Lopes, fica patente que ainda há o desejo, expresso pela 

literatura, de se construir uma Angola para o povo angolano. Nesse sentido, segundo 

Inocência Mata, a obra de Pepetela traz um  

 
entrelaçamento de sistemas de valores e de saberes que, quando exponenciado, 
permite uma passagem do estético ao ético. Por isso, uma reavaliação das premissas 
desse sistema literário pode revelar as novas linhas de pensamento intelectual 
angolano, em termos de várias perspectivas sobre o país e identidades sociais e 
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colectivas, tais como se apresentam na prática literária narrativa. (MATA, 2010, p. 
35). 

 

Predadores revela assim “novas linhas de pensamento” ao abrir um novo caminho 

enunciativo com uma escrita que transcende o puramente estético pela própria “intenção 

realista” e alcança o patamar em que novas possibilidades podem ser criadas. O romance 

segue na direção de uma opção ética que pretende se despir de opções partidárias para 

enveredar pelo caminho do humano, onde condições de igualdade podem ser almejadas sem 

que se deva proceder ao apagamento das diferenças, tal como proposto por concepções 

autoritárias de estado-nação que se mostram falidas. A obra, ao encenar sujeitos como Nacib e 

Sebastião, sugere a possibilidade uma reinvenção a partir do reconhecimento histórico e da 

revisão de conceitos políticos. Uma estética da ética se impõe, pois ao mesmo tempo que as 

intenções realistas ultrapassam a mera documentação, a estética, que se reinventa sempre 

realista, segue socialmente comprometida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O narrador de Predadores é uma figura ímpar. Como ressaltado por Adorno (1980), a 

posição ideológica da obra é antes uma postura narrativa que, no romance, advém do próprio 

narrador. Assim, a crítica sobre a sociedade angolana persiste ao longo da narrativa, não se 

resumindo a um partes ou capítulos específicos. Embora a obra opere em abismo e realize a 

fusão entre ética e estética na sua diegese, ela desperta uma reação moral e ética no leitor que 

é impelido a compactuar com o narrador, se enfurecendo, ou não, contra as atrocidades 

sociais relatadas, indo da corrupção cega de Vladimiro Caposso ao sofrimento do mutilado de 

guerra, Simão Kapiangala, e ao menino Kasseke. A crítica social ultrapassa, no entanto, os 

limites da narrativa, pois ela não se restringe apenas à sociedade angolana, mas a certas 

condutas e valores do mundo atual. Dessa forma, a obra transcende a estética, com queria 

Adorno, e o romance se reinventa, desenvolvendo outras estratégias narrativas que 

independem de uma intenção puramente documental de relatar, mas, ainda assim, valem-se 

“intenções realistas” e cumprem um papel historiográfico, sem que nunca as bases ficcionais 

do romance sejam abaladas. Predadores mostra que é possível ser leal à realidade sem lhe ser 

fiel.  

Enquanto crônica política da nação, mesmo que a história relate as mazelas de uma 

sociedade desigual e corrupta, a obra se organiza democraticamente e o espaço da ficção 

produz, portanto, um efeito de igualdade. Seu realismo é da ordem do sensível.  

Embora o romance traga a temática do desencanto com a Angola atual, e não celebre 

os valores que fizeram dessa literatura aliada da construção da imagem do país livre, não se 

trata de uma obra pessimista. Ao contrário, a obra traz exemplos de esperança e o final da 

história é fértil. De um lado, VC termina destituído de seu trono de empresário corrupto e 

todo poderoso, falando até em construir uma escola para os filhos dos trabalhadores, em sua 

fazenda. De outro, Nacib dá de presente ao amigo Kasseke uma cirurgia para reconstituição 

do que lhe foi amputado na circuncisão. Esse presente é ofertado na noite de Natal reforçando 

a simbologia da fertilidade, no sentido de reconstrução de um mundo novo. Interpretamos o 

gesto de Nacib como o de um amigo dizendo ao outro que existem meios de se reconstituir o 

que foi despedaçado. Há, portanto, esperança no futuro. Assim, com Inocência Mata, 

assistimos uma escrita que se reinventa, continua imaginando e traçando um caminho de 

esperança. A teórica afirma:  
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E mais: longe de ser uma escrita de crise, ou, pior ainda, do declínio da utopia, à 
degeneração da utopia (da nação e do homem novo) segue-se a sua revitalização e a 
desmistificação dos caminhos épicos atrás trilhados. Desse processo resulta a 
construção de um outro tipo de utopia – um lugar outro –, que ora consiste numa 
deslocação do centro para a margem, ora do uno para o múltiplo, ou do mesmo para 
o outro... (MATA, 2010, p. 341). 

 

Apesar da análise de Mata não incluir Predadores especificamente, ela se faz sobre o 

conjunto da obra de Pepetela, identificamos algumas características comuns entre os 

romances, de forma geral. Assistimos, então, se não a construção de uma outra utopia, à 

reconstrução de um outro espaço nacional sempre pelo comprometimento da literatura com 

seu contexto de origem. A esperança permite a reconstrução do nacional ainda que pela 

imaginação, mesmo tendo de passar pelo golpe de uma desilusão. A escrita permite a 

atualização infinita de histórias, mitos e a criação de uma comunidade ainda por vir. 

 

Em suma, se por um lado, observamos a insistência de aspectos realistas como a 

persistência de um mundo hostil, por outro, poderíamos investigar agora sobre uma postura 

romântica da literatura angolana em relação a insistência no tema da construção nacional. A 

história da literatura angolana revela-se uma história de amor das letras com essa terra, que 

apesar das decepções sofridas insiste no tema e reinventa sua postura literária, 

persistentemente utópica e esperançosa diante do futuro da nação. 
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