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Cultura
Nadir Tati

Nadir Tati é um nome que dispensa 
apresentação no circuito da moda 
africana. A estilista celebrou 15 
anos de carreira com a sua mais 
nova colecção intitulada “África 
Yami”, apresentada no dia 21, em 
celebração ao 25 de Maio, Dia de 
África. Defensora destemida da 
causa africana, Nadir Tati desenha o 
panorama da moda africana nesta 
entrevista ao CULTURA. Expõe a 
estilista: “África tem servido de escola 
para muitos artistas principalmente 
designers que apresentam as suas 
propostas nas maiores montras 
do mundo. As tendências estão 
direccionadas para o continente 
e é um ponto importante para 
reflexão dos nossos líderes e 
artistas e é também uma fonte 
de captação de investimento”.  
Entrevista | 16-19

“A moda 
africana 
tem ocupado
lugares
de destaque”

Perfil do artista 
que cabe na 

sua própria tela
Artes | 8-11  

A poesia de 
Neto no olhar de 
António Quino

Destaque | 20-22

Mussunda
 N´zombo

Centenário

Jean-Michel 
Mabeko-Tali 

escreve sobre 
nacionalismo e 
profetismo no 
mundo Kongo 

Património | 28-31

 Académicos 
brasileiros 

apresentam 
propostas para 

uma escola 
inclusiva

Diálogo | 23-25

Luta 
anticolonial 

Educação
 especial
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Prémio Internacional de Investigação HistóricaEditorial

Gaspar  
Micolo

Agostinho Neto
e o amor a África

A obra «Sons do 
Império, Vozes 
do cipale. Can-
ções Cokwe, Po-
der e Trabalho 

durante o colonialismo tardio 
na Lunda, Angola» da autoria 
de Cristina Sá Valentim, ven-
cedora do Prémio Internacio-
nal de Investigação Histórica 
Agostinho Neto, edição 2019-
2020, foi apresentada recente-
mente no Porto, em Portugal,  
e é publicado, em 1ª edição, 
pela Cátedra Agostinho Neto 
da Universidade do Porto. 

A distinção da obra con-
templa a sua publicação em 
Angola e no Brasil, a atribui-
ção de um diploma e de um 
troféu, bem como a quantia 
de 50 mil dólares.

Cristina Sá Valentim foi 
conferencista na 10ª Confe-
rência de Estudos Africanos 
na Universidade do Porto 
2021-2022, onde fez o lança-
mento do seu trabalho agora 
distinguido, em que procurou 
expor as complexidades das 
relações coloniais de domi-
nação e resistência a partir 
de práticas que tiveram como 
denominador comum a músi-
ca africana e o trabalho força-
do no nordeste angolano. 

Trata-se da tese de dou-
toramento orientada por Ca-
tarina Isabel Martins (CES/
FLUC) e Ricardo Roque (ICS
-ULisboa), desenvolvida no 
âmbito do programa doutoral 

«Pós-Colonialismos e Cida-
dania Global», ministrado no 
Centro de Estudos Sociais 
(CES) e na Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de 
Coimbra.

Na ata de divulgação do/a 
vencedor do Prémio, pode 
ler-se que a obra eleita se ca-
racteriza como «um trabalho 
assaz importante, pluridis-
ciplinar, inovador, que usa 
fontes diversificadas e cruza 
as fontes escritas com fontes 
orais e as fontes musicais e, 
nesse aspecto, é não só ino-
vador como praticamente 
único, tratando de um grupo 
muito significativo na histó-
ria de Angola, os Cokwe, po-
pulação marcada pela adesão 
à novidade, pelo dinamismo e 
pela capacidade criativa e de 
mudança».

O objecto de estudo foram 

as canções colectadas pela 
«Missão de Recolha de Fol-
clore Musical» (1950-1960) 
da ex-Companhia de Diaman-
tes de Angola (Diamang), 
com particular ênfase nas 
canções evocativas do cipale 
(designação local africana 
para o trabalho forçado ou 
contratado) gravadas durante 
a década de 1950 no seio do 
povo Cokwe. Essas canções, 
interpretadas por africanos/
as, incluindo trabalhadores 
contratados, foram integra-
das nos repertórios dos cha-
mados "Grupos Folclóricos 
Indígenas" organizados pelo 
Museu do Dundo. Na forma 
de discos e bobinas em co-
lecções de "Folclore Musical 
de Angola", essas canções 
africanas foram divulgadas a 
nível nacional e internacional 
entre África, Europa e Améri-
ca através de exposições, con-
certos, conferências, estudos 
musicológicos, programas na 
rádio e notícias na imprensa 
e na televisão. A autora suge-
re que parte dessas canções 
gravadas, e o processo de fol-
clorização de que foram alvo, 
serviram tanto propósitos de 
dominação colonial como res-
ponderam a vários interesses 
das comunidades africanas. 
Essas canções não só fun-
cionaram como ferramentas 
complexas de dominação 
úteis ao projecto colonial por-
tuguês, como também foram 

instrumentos de expressão 
cultural autónoma e, até, de 
crítica ao poder colonial, para 
os/as africanos/as.

Na elaboração deste tra-
balho, Cristina Sá Valentim 
recorreu a uma metodologia 
interdisciplinar combinando 
uma interpretação antropoló-
gica orientada por pesquisa 
etnográfica com fontes ar-
quivísticas escritas, visuais e 
s O Prémio bianual, foi insti-
tuído em 2014, pela Fundação 
Dr. António Agostinho Neto 
em parceria com o Instituto 
Afro-Brasileiro de Ensino 
Superior (Faculdade Zum-
bi dos Palmares), ao qual se 
juntou a UNESCO em 2016. 
Presidiu o Júri a Professora 
Isabel de Castro Henriques, 
professora aposentada da 
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa que con-
tou com os jurados Vanicléia 
Silva Santos pela UNESCO 
e Universidade Federal de 
Minas Gerais, José Vicente 
da Faculdade Zumbi dos Pal-
mares, Maria da Conceição 
Neto da Universidade Agos-
tinho Neto, Maria Alexandra 
Aparício - Directora Geral do 
Arquivo Nacional de Angola, 
Roquinaldo Amaral Ferreira 
da Universidade de Pensilva-
nia, Ivair Augusto dos Santos 
da Universidade de Brasília, 
Thomas Wilkinson da Uni-
versidade do Porto e Irene 
Alexandra Neto da FAAN.

D
R

Quando em 1980, a Assembleia 
do Povo decide instituir o Dia do 
Herói Nacional, o objectivo era claro: 
reconhecer o contributo do primeiro 
Presidente António Agostinho Neto 
na luta armada contra o colonialismo 
português e na conquista da 
Independência nacional. Numa altura 
em que assinalamos o seu centenário,  
fica cada vez mais claro que a vida e 
obra do médico, político e poeta, com 
todas as controvérsias do seu percurso, 
é acima de tudo pilar fundamental 
da nossa memória colectiva. E 
isso é notável em toda África.
A influência do primeiro Presidente 
de Angola para a luta de libertação 
contra os regimes coloniais 
que predominavam em África, 
principalmente na região austral, é 
reconhecida em todo continente. 
Os seus contemporâneos nunca 
deixaram de reconhecer que os feitos 
e, depois da sua morte, ajudaram a 
consolidar a memória colectiva de 
que hoje África se pode orgulhar. Foi 
afinal um Estadista e nacionalista 
de reconhecimento internacional 
que, com o espírito de solidariedade, 
contribuiu para a causa dos povos 
que necessitavam de liberdade 
e desencadeou intensas acções 
diplomáticas que permitiram a 
afirmação das Repúblicas da Namíbia, 
Zimbabwe e África do Sul como 
nações livres da opressão colonial. 
Além disso, o primeiro Presidente de 
Angola foi também um dos principais 
impulsionadores para a criação da 
Organização de Unidade Africana 
(OUA), com o objectivo da defesa 
da “negritude” e do “africanismo” 
no contexto internacional.
O contributo do António Agostinho 
Neto, na descolonização de África, 
especialmente de Angola, teve 
igualmente natureza político-
filosófica. A sua  linha de pensamento, 
sobretudo, através dos discursos 
históricos, proferidos nalgumas 
universidades africanas, antes da 
Independência, revelam a sua Filosofia 
da Libertação, que teve um papel 
preponderante na descolonização. 
Como nota António Quino num ensaio 
que publica nesta edição: "O poeta 
revolucionário, na tentativa de pôr a 
sua arte ao serviço do rural, procura 
destruir o mito de uma predestinação 
do homem negro à escravatura".

Cristina Sá Valentim apresenta 
obra vencedora no Porto
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Museu é 
o tema de 
exposição

CCBA exibe documentários 
sobre a diversidade étnica 

de AngolaA Companhia de Dança Con-
temporânea de Angola (CDC 
Angola) regressa aos palcos 
com uma nova temporada ar-
tística. Trata-se da peça «Isto 
é uma Mulher?», estreada na 
passada sexta-feira, 20, no 
Memorial António Agostinho 
Neto, em Luanda.

"Vivemos hoje tempos 
que se distanciam daqueles 
modelos arcaicos, em que a 
obrigatoriedade de as mu-
lheres se ocuparem exclusi-
vamente das tarefas domés-
ticas (que incluíam tomar 
conta dos filhos, da cozinha 
ou da roupa do marido) con-
trastava com a liberdade dos 
homens para trabalhar, votar, 
governar e movimentar-se 
livremente dentro e fora de 
todas as regras de conduta e 
princípios morais criados para 
manter as mulheres numa 
posição subalterna. Paralela-
mente, outras há em que as 
mulheres continuam a viver 
numa condição de quase in-
visibilidade". É esse o pano de 

“O Poder dos Museus e a 
Legitimação da Arte” é o 
título de uma exposição 
patente até 18 de Junho 
deste ano, no Museu 
de História Natural, em 
Luanda, com obras dos 
artistas plásticos Fernando 
Alvim, Álvaro Cardoso, 
Van, Paulo Jazz, Marcela 
Costa, Don Sebas Cassule, 
Fineza Teta, António Gonga, 
Kiana, Kabudy Ely, Rómulo 
Rosa, Germano, Adilson 
Santos e Giovany Tady.
Com uma expografia 
cronológica, de carácter 
historiográfico, no qual 
o público pode ter uma 
ideia sobre a evolução da 
arte pós-independência, 
pós-paz, assim como 
ver o trabalho de alguns 
jovens criadores, recém 
formados no Instituto 
Superior de Arte de Angola.

O Centro Cultural Brasil 
Angola promove, entre os 
dias 25, 26 e 27, o evento 
"Imiji Ya Ngola -Raízes de 
Angola", realizado pelo 
Goethe-Institut Angola no 
âmbito das celebrações do 
dia de África 25 de Maio, 
em colaboração com o 
jornalista e produtor de 
áudiovisual, Miguel Manuel. 
Esta será uma conferência 
cultural, com periodicidade 
anual, que visa abordar 
a história e antropologia 
africanas, por meio de 
amostras de documentários 
jornalísticos e debates sobre 
os temas e neles retratados.
O evento, denominado 
Imiji Ya Ngola- Raízes de 
Angola na língua Tchokwe, 
vai apresentar os diferentes 
traços culturais dos povos 
de Angola, dentro do 
seu contexto etnográfico 

(costumes, índole, raça, 
língua e religião), como 
marcas da sua africanidade. 
Dia 25 de Maio. Assim, 
no dia 25 será exibido o 
documentário "OS REIS 
DO LESTE", que aborda os 
grupos etnolinguísticos que 
fazem parte desta região do 
país, trajectória dos conflitos 
filosóficos e culturais e 
costumes que existem 
entre os vários grupos. No 
dia 26 será a apresentação 
do documentário Ngudi a 
Nkama (Rainha dos Basukos), 
que aborda os rituais de 
entronização da Rainha, 
bem como a sua mística. Já 
no dia 27, o documentário 
"Efiko" (Ritual de iniciação 
feminino), vai abordar a 
preparação das meninas 
em fase da puberdade 
que são preparadas 
para a fase adulta.

Top dos Mais Queridos homenageia centenário
Música

Dança

O  concurso, que 
celebra 40 
anos desde a 
sua criação, 
pela Rádio Na-

cional de Angola (RNA), 
não vai ter, nesta edição, 
concorrentes e nem votos 
do público.  O director ar-
tístico do Top, José Ndalo, 
disse que o espectáculo foi 
pensado para reviver a obra 
de Agostinho Neto, "cujos 
textos inspiram, até hoje, 
composições e canções, de 
artistas cantores angolanos 
e estrangeiros”.

A intenção, destacou, é 
permitir que o legado de 
Agostinho Neto continue 
a ser transmitido às novas 
gerações de intérpretes, 
pesquisadores, estudantes 
e académicos. A comissão 
organizativa, referiu, pers-
pectiva a realização de um 
espectáculo à dimensão da 
obra de Agostinho Neto, 
num concurso que este ano 
é dividido em três partes.

"Isto é uma Mulher?"
é a nova proposta da CDC 

DR
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IMIJI YA NGOLA 

A realização do Top, ex-
plicou, constitui um dos 
grandes desafios desta edi-
ção para o Presidente do 
Conselho de Administração 
da RNA, Pedro Cabral, por 
se juntar às comemorações 
do centenário de Agostinho 
Neto, a assinalar-se a 17 de 
Setembro deste ano..

Consciente das responsa-
bilidades, continuou, a orga-
nização do Top está a criar 
todas as condições para a 
realização, com sucesso, de 
uma festa à dimensão da fi-
gura do homenageado.

O Top dos Mais Queridos 
é uma iniciativa cultural da 
RNA, criada para distinguir 
os cantores, individuais ou 
bandas, mais ouvidos do ca-
nal, pelo voto do público. O 
vencedor da última edição, 
realizada em 2021, foi o gru-
po Os Picantes, do Huam-
bo, com a música "Crise no 
Lar”. Pela vitória, o grupo 
recebeu o prémio de três mi-
lhões de kwanzas.

sentados na União dos Escri-
tores Angolanos, nos dias 27, 
28 e 29, a partir das 18 horas.

A peça, uma criação con-
junta de Ana Clara Guerra 
Marques e da coreógrafa Irè-
ne Tassembédo, do Burkina 
Faso, responde à pergunta 
"Isto é uma Mulher?", de for-
ma aberta, com reflexões de 
ordem física, psicológica, so-
cial e antropológica.

"Criar uma peça sobre a 
mulher ou sobre mulheres 
pode parecer tão oportuno 
como arriscado ou mesmo 
imprudente, pois, às ques-
tões anteriores, juntam-se 
aquelas relacionadas com 
a construção e identidade 
de género, as quais estão, 
igualmente, longe de ser 
resolvidas. Se existem geo-
grafias onde estes assun-
tos são amplamente deba-
tidos e existe espaço para 
a realização pessoal de 
todos, outras há que per-
manecem enclausuradas 
nos parâmetros conserva-
dores, que a própria ciên-
cia já descartou, de uma 
definição Homem-Mulher 
circunscrita às característi-
cas biológicas", explica Ana 
Clara Guerra Marques ao 
Novo Jornal. 

fundo da peça "Isto é uma Mu-
lher?", da Companhia de Dança 
Contemporânea (CDC Angola), 
a ser exibida durante seis dias 
em diferentes locais.

Os espectáculos dirigidos a 
maiores de 12 anos vão ser apre-



Esta não é primeira vez 
em Luanda desta es-
trela sensação da no-
va geração de sambis-
tas que despontam no 

Brasil e que procuram afirmar 
os laços com diversas culturas. 
Desta vez Diogo Nogueira veio 
a Angola para partilhar o palco 
com Paulo Flores. O músico bra-
sileiro  disse ter se sentido bem 
recebido pelos seus admirado-
res e destacou o facto de ter par-
tilhado o palco com um cantor 
da dimensão de Paulo Flores.

“Amo esse casamento cul-
tural entre Angola e Brasil, e 
é muito mais lindo ainda por-
que já existe há muitos anos. 
Essa fusão dos nossos povos 
toda vez que venho a Angola é 
super emocionante, é sempre 
uma diversão com muitos ami-
gos e com muitas pessoas cari-
nhosas”, disse o cantor do su-
cesso “Pé na Areia”. 

Sobre futuras vindas a An-
gola, Diogo Nogueira deixou 
claro que gostaria de cantar 
mais vezes na companhia de 
Paulo Flores e espera que este 
dueto aconteça em breve. 

“ Ainda não conhecia o Pau-
lo Flores pessoalmente. Co-
nhecia apenas de nome, mas 
depois que o conheci pessoal-
mente fiquei grato por estar 
diante dessa pessoa maravi-
lhosa”, frisou. 

Paulo Flores, que recente-
mente foi o vencedor do pré-
mio Artista Lusofonia, em Por-
tugal, disse que tocou sam-
ba com a banda de Diogo No-
gueira e este por sua vez tocou 
semba com a sua banda.  

“Foi uma partilha fantásti-
ca. Foi a origem da umbigada, 
e por isso mesmo a origem do 
samba e do semba vem muito 
das nossas tradições mais an-
tigas, da qual nasce essa mas-
semba que é exactamente isso, 
a umbigada”, disse o autor de 
“Independência”, o seu último 
álbum de originais. 

Yuri da Cunha esteve pre-
sente e participou do show. Para 
o músico, Angola mais uma vez 
provou ser boa anfitriã, ao mos-
trar o melhor da sua cultura.

“Para nós é motivo de satisfa-
ção percebermos que os nossos 

Artes
Música
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Paulo Flores e Diogo Nogueira 
em comunhão musical

Concerto

irmãos que foram para o Brasil 
não deixaram de ter energia e 
toda força dos nossos ancestrais 
tentando trazer de volta aquilo 
que levaram. Então, é um prazer 
participar de um show que une 
Paulo Flores e Diogo Nogueira”, 
disse o músico. 

Paulo Flores é um dos 
maiores nomes da música po-
pular angolana, considerado 
por muito como o "embaixa-
dor” do semba no mundo. Res-
peitado por várias gerações de 
músicos angolanos, graças aos 
trabalhos apresentados ao lon-
go de mais de 30 anos de car-
reira, o músico lançou o pri-
meiro CD em 1988.

Autor, compositor e intér-
prete, com 16 álbuns no merca-
do, Paulo Flores é das referên-
cias da música angolana, cujas 
canções abordam diversos te-
mas da vida quotidiana dos an-
golanos. Inspirado pela tradi-
ção urbana de Luanda, o cantor 
usa a música para contar histó-
rias de ontem, hoje e amanhã.

Diogo Nogueira é cantor 
e compositor. Filho do músi-
co João Nogueira (1941-2000), 
participou de rodas de samba 
com o pai ao longo de toda a in-
fância e adolescência. Contu-
do, dedicou-se primeiro à car-
reira de jogador de futebol an-
tes de enveredar para a músi-
ca. A partir dos anos 2000, vie-
ram os primeiros lançamentos.

Participou de bandas, ro-
das de samba e gravações co-
lectivas. A carreira a solo co-
meçou com um disco ao vi-
vo, em 2007. Também compôs 
sambas de enredo para o Car-
naval do Rio, em 2008. Torna-
ram-se então frequentes as 
suas aparições na imprensa, 
especialmente em programas 
de TV. Firmou-se como um 
dos principais nomes contem-
porâneos do samba. Lançou 
os discos “Tô Fazendo a Mi-
nha Parte” (2009), “Sou Eu” 
(2010), “Mais Amor2 (2013), 
“Poder da Criação” (2014), 
“Beleza Negra”, “Porta-Voz da 
Alegria” (2015) e “Alma Bra-
sileira” (2016), entre vários 
outros trabalhos, em estúdio 
e ao vivo, alguns em homena-
gem ao pai.

FOTOS: DR
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EntrevistaArtes

Qual é a origem
do seu nome?
Sou xará do meu rei Pedro Eto-
na, que acabou por falecer há 
um ano. Antigamente eu assi-
nava como Tona mas o rei dis-
se que o meu nome não é To-
na, é Etona, por isso continuo 
mais forte. Tona significa fixar 
os olhos, Etona significa ban-
deira, tronco e marcas. Há um 
certo potencial espiritual sub-
carregado no meu nome.

Como começou a sua car-
reira nas artes plásticas?
Quando eu era pequeno  gos-
tava de fazer bonecos, e o pri-
meiro boneco que fiz no bairro 
Kitonda, onde eu vivia com as 
minhas tias, foi um busto pe-
queno da Nossa Senhora de 
Fátima, ainda no tempo colo-
nial. Aos nove anos fiz um bus-
to de madeira de cajú, e a par-
tir dali as minhas tias come-
çaram admirar mas não en-
tendiam nada na altura. Quan-
do eu era miúdo sonha ser as-
tronauta. Em 1972 eu morava 
na Central Eléctrica, na cida-
de, com os meus pais, admira-
va muito os astronautas e co-
mecei a estudar para me tor-
nar num astronauta, mas não 
consegui seguir em frente. Foi 
quando saí do Noqui para o 
Soyo, aí as coisas começaram 

a mudar, encontrei artesãos, 
um fazia pintura e o outro fazia 
escultura de madeira. Um be-
lo dia  fui passear na Salga do 
ponto final onde encontrei al-
guém que já dominava  bem a 
arte de esculpir, ele chama-se 
Luís Mulato, no centro do ar-
tesanato só havia artesãs, pin-
tavam e esculpiam, qualquer 
pessoa que quisesse comprar 
objectos de artesanatos como 
marfim, pau preto ou um qua-
dro era lá que encontravam, na 
Ilha de Luanda. Agora destruí-
ram o espaço, claro que des-
troem sempre a alma.

Como foi os anos seguin-
tes depois da sua estreia 
nas artes plásticas?
Antes de completar cinco anos 
nas artes plásticas fui para a 
tropa, fui ao Cuito Cuanava-
le onde combati também. Saí 
do Cuito Cuanavale por causa 
das artes, os assistentes rus-
sos quando perceberam que 
eu trabalhava como artesão 
e dominava o traço técnico a 
nível de desenho fui retirado 
das comunicações porque eu 
era também radialista da rá-
dio R104, uma rádio central de 
batalhão. Depois tiraram-me 
e fui trabalhar na direcção da 
Brigada das Operações. Sinto-
me feliz por ter sido militar e 

por ter sido consagrado como 
mestre pelo mestre A.J Luís de 
Almeida, cinco anos depois de 
eu ter regressado da guerra.

O que terá ganho 
o Etona com tudo isso?
Depois de o meu mestre me ter 
consagrado como mestre, hou-
ve alguns atritos e afastou-me, 
mas depois voltamos a falar 
porque sou filho dele. Em ter-
mos de mestria, um discípulo é 
um filho. Eu continuo a tê-lo co-
mo pai porque ele ensinou-me a 
profissão, é bom que se diga, na 

artístico. O que tem estado 
a fazer?
Não posso ainda falar. Será sur-
presa, temos projectos. Andei 
com o Patrício Batsikama pelo 
mundo inteiro para falar do Eto-
nismo e da minha arte e fui ou-
torgado com o título de Word 
Master, mestre do mundo, fora 
do pais, mas cá dentro não tive a 
mesma repercussão que tive fo-
ra, então estamos num país de 
cegos. Estou a preparar a expo-
sição, daqui a pouco será apre-
sentada, não temos datas mar-
cadas porque será uma exposi-
ção pública. Como trabalho com 
material orgânico, depois de ser 
tratado não pode ser vernizado 
senão estraga, então dá-se um 
tratamento para continuar a vi-
ver a obra como eu quero que es-
sa obra fique em bom espaço. 

O que vai apresentar
na sua nova exposição?
Nessa primeira fase só teremos 
duas esculturas, que será uma es-
cultura sacra e outra que tem o tí-
tulo de serventia, que retrata dois 
corpos de um casal entrelaçados 
e tem a mesa por cima.

Onde busca inspiração 
para fazer os seus tra-
balhos?
No sofrimento, na alegria, bus-
co inspiração nas mulheres co-

Eu passei 
também pelo 
Vitex. A pessoa 
que eu seguia 
para me tornar 
o que sou hoje 
era o Vitex, e 
foi ele quem 
me ensinou 
a ser artista e 
como se pode 
ser artista.

“

FOTOS: RAFAEL TATI

“Não tive a mesma 
repercussãoque tive 

fora de Angola”

escola aprende-se factores téc-
nicos mas no ateliê aprende-se 
factores técnicos e filosóficos. 
A pessoa que não passa por um 
ateliê dificilmente é considera-
do como artista ou mestre. Co-
nhecemos pessoas que estu-
dam apenas a arte e depois tor-
nam-se se artistas, parecem al-
mas que navegam na nature-
za sem ter os pés assentes ao 
chão. Eu passei também pelo 
Vitex. A pessoa que eu seguia 
para me tornar o que sou hoje 
era o Vitex, e foi ele quem me 
ensinou a ser artista e como se 
pode ser artista.

Simbolicamente, o que 
significa o Soyo, na zona 
onde fez o seu primeiro 
busto?
O Soyo é a minha alma. É lá on-
de enterraram o meu embrião, 
tenho lá a minha casa, o meu 
templo, o templo da alma da 
minha vida está no Soyo. Sem-
pre que tenho uma sede espi-
ritual eu vou ao Soyo fazer as 
minhas orações. Estão lá os 
muzumbuas que são terras de 
origens. Quando estou no Soyo 
recebo todas as cargas espiri-
tuais. Várias vezes fui convida-
do a mudar de nacionalidade e 
nunca aceitei porque não pos-
so abandonar a minha cultura.
Está desaparecido do meio 

Aos nove anos de idade, o artista já havia feito um busto 
em madeira, o que terá chamado a atenção da sua tia 

com quem vivia no bairro Kitona, Soyo. Etona nasceu a 22 
de Junho de 1961, no município do Soyo, província do Zaire. 

Em 1991, o artista plástico fez a sua primeira exposição na 
União Nacional de Artistas Plásticos. É membro ordinário 

da Associação Internacional da Estética, e é também 
membro ordinário da da Federação Mundial de Filosofia 

e membro efectivo da União dos Artistas Plásticos de 
Angolanos - UNAP. Em entrevista, aborda os desafios 
da arte angolana e os projectos que tem em carteira. 
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Qualquer material na arte  serve, 
o sangue, argila, mas pela 
situação  lastimável da zona 
em que encontro fiz ensaios 
para fazer esculturas em pedras 
porque a minha formação 
é monumental mas não há 
valorização. Aqui gostam de 
desvalorizar tudo que o angolano 
faz, basta ser indígena para o seu 
trabalho ser desvalorizado 

“

mo escultura, da forma que 
Deus fez, mas agora nada nos 
impede de transpor os regis-
tos, e por isso se diz arte con-
temporânea, mas às vezes há 
pessoas que aldrabam e di-
zem ser artistas só por terem 
colocado a mão numa tela, di-
zem ter feito arte contempo-
rânea porque não há escola e 
não aprendem tecnicamente. 

Nunca fez exposições 
dos seus trabalhos fora 
de Angola, mas por cá, 
já o fez?
Já fiz umas confusões e não ex-
posições. No tempo do partido 
único eu fiz uma exposição no 
Elinga Teatro intitulada Gera-
ção Perdida e pus crianças nu-
ma jaula fechada com cadeado 
e gasosa com pão à mão.

E hoje, depois disso, co-
mo olham para si?
Olham para mim com muito 
respeito, por isso é que tenho 
a Medalha do Primeiro Grau 
do Mérito Civil, e o primeiro 
grau é ouro.

Porque é que nunca par-
ticipou em exposições in-
ternacionais?
Já lá estive, voltei porque achei 
que o meu país me precisa em 
termos de artes, e voltei até co-
mo secretário-geral da UNAP, 
durante oito anos combati mui-
to com aqueles que pensavam 
que cultura angolana não po-
de existir em Angola. Saí de 
lá muito triste porque não dei-
xei lá artistas. Nós temos que 
ser artistas, o nosso país está 
carente de artistas. Nós temos 
máquinas que fazem arte, só 
precisamos de reflectores, pes-
soas que pensem no país, daí 
que, com esse amor pelas ar-
tes, fui conquistado por alguns 
jovens para termos a Associa-
ção Etonista de Filosofia por-
que o país precisa de angola-
nos para hoje e para o amanhã. 

De modo geral,  que ma-
terial tem usado para fa-
zer os seus trabalhos?
Qualquer material na arte  
serve, o sangue, argila, mas 
pela situação  lastimável da 
zona em que encontro fiz en-
saios para fazer esculturas 
em pedras porque a minha 
formação é monumental mas 
não há valorização. Aqui gos -
tam de desvalorizar tudo que 
o angolano faz, basta ser indí-
gena para o seu trabalho ser 
desvalorizado. 

Qual é estado actual das 
artes plásticas em Angola?
A arte foi banalizada, ela es-
tá desclassificada, não tem 
teor filosófico, não tem teor 
científico, então aparece es-
sa questão de substâncias que 

os antropólogos definem que 
cultura é a manifestação do ho-
mem no fazer kissanje, no tocar 
batuque e no dançar kizomba, 
isso nada tem a ver com senti-
do crítico científico sobre a cul-
tura, a cultura simplesmente se 
reserva ao homem, por isso de-
vemos valorizar o homem para 
termos cultura.

E já se valoriza isso 
em Angola?
Não. Ainda não, não é fácil um 
país ter cultura. O que existe em 
Angola são fragmentos culturais. 

Foi distinguido em Nova 
York e disse que por fal-
ta de dinheiro e apoio não 
consegue lá ir para rece-
ber o seu prémio, e mais 
uma vez lhe vou pergun-
tar, afinal o que falta pa-

ra ser distinguido também 
em Angola?
Não falta nada. Se as pessoas 
não sabem quem é você, vão 
distinguir o quê. Não posso co-
brar destinação às pessoas que 
não sabem quem é, tem pes-
soas aqui que estudaram artes 
mas não entendem de artes. 
Falta debates, falta discussões, 
muitos até concordam, mas se 
forem chamados para debate-
rem sobre isso são capazes de 
dizerem que a pessoa está ar-
mado ou que não gosta dele. 

O que é a oficina de ideias 
e como funciona?
É um grupo criado maiorita-
riamente por jovens, para refle-
xões filosóficas. Estamos todos 
aqui para aprender.

Há muita gente a visitar 

o seu ateliê?
Recebo sempre muitas pessoas 
que vêem de fora fazer traba-
lhos de estudo,  quase todos 
os dias recebo visitas. Recente-
mente recebi a directora do ga-
binete do embaixador de Ango-
la em Portugal.

Sendo um dos pioneiros 
das artes plásticas em An-
gola e com mais de 35 anos 
de experiência, pensa al-
gum dia criar uma escola 
de artes plásticas?
Acho que não. O que vou fazer 
é um centro profissional por-
que escola de artes plásticas 
seria uma aventura máxima, 
talvez escola técnica, mas es-
cola no verdadeiro sentido da 
palavra não, não é fácil, há que 
se ter muito dinheiro para criar 
laboratórios. 

se apropriam das circunstân-
cias para depois dizer que tu-
do que aparece é arte. Não te-
mos artistas na praça mundial 
porque aqui gradua-se artis-
tas e quando vão para o exte-
rior, são caixas vazias.

Sente-se desvalorizado?
Não, isso é um jogo, sinto-
me um grande combatente, 
um sobrevivente desta na-
ção que ainda está a lutar pa-
ra uma independência filosó-
fica e científica.

Disse-nos que a cultura an-
golana foi reduzida 
ao batuque, porquê?
É o parâmetro de senso co-
mum para analisar a cultura. 
Os antropólogos são acusa-
dos de darem cabo do senti-
do científico cultural, quando 
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N
a primiera quinze-
na de Maio do ano 
passado, o corpo 
diplamático euro-
peu sediado em 

Luanda realizou um encontro 
de confraternização para as-
sinalar o Dia da União Euro-
preia, comemorado no dia 9 do 
referido mês. O programa dava 
destaque a um convidado afri-
cano a quem couberia a honra 
do discurso. Sentado numa ca-
deira suportada por quatro ho-
menes fortes e a se fazer acom-
panhar de uma escolta, esse 
convidado entrou triufante pa-
ra o recinto da Fundação Arte 
e Cultura, na Ilha de Luanda. 
Garboso e afectado nos gestos, 
fazia recurso a um leque para 
contornar a insolência do sol 
de Luanda perante tamanha fi-
gura. Fora recebido com uma 
solenidade exclusiva a figuras 
de Estado,  e no seu discurso 
fez jus dessa sua posição. Dois 
momentos sintetizam a visão 
que ofereceu aos diplomatas 
europeus nesse dia: alertou so-
bre as consequências de inge-
rências externas sofridas por 
alguns países africanos e real-
çou a necessidade de um sólido 
engajamento conjunto pela de-
fesa da paz nos dois continen-
tes.  Entretanto, era o Mwata. 
E quem é o Mwata? 

A distância entre Miguel 
Domingos Menezes e Mus-
sunda N´zombo é notável. Mi-
guel Domingos Menezes po-
deria ser pintor, bailarino, mas 
Mussunda N´zombo abraça a 
performance de transição, de 
choque. Para si foi algo mui-
to natural. “Foi como um des-
pertar, e assim dei por mim na 
pele de um performer”, con-
ta. O mais próximo que conse-
guiu estar do mundo artístico 
foi como modelo, mas assumia 
vivamente que não era talento-
so a pintar. Entretanto, ao exa-
minar hoje os caminhos da sua 
trajectória de vida, não lhe res-
tam dúvidas de que já era um 
performer, e sustenta pela sua 
forma de se vestir e estar. 

“Já aparecia com as coisas 
mais florescentes. Eu tinha um 
andar fora do normal, já a pas-
sar pela escola Ngola Kanine 
até ao Kiluanji, o meu andar 
arrastava a areia. Porque o tra-
jecto era todo areal”, recorda. 
Por essas e outras memórias 
é que percebe que já fazia per-
formance. Porém, descobre 
não ter sido uma escolha tão 
casual quando decide conhe-
cer a fundo a vida da sua pró-
pria família. Veio a saber que o 
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Domingos 
Menezes poderia 
ter sido um 
pintor, bailarino, 
mas Mussunda 
N źombo abraça 
a performance 
de transição, de 
choque. Para si 
foi algo muito 
natural. “Foi como 
um despertar”, 
conta

seu próprio pai fez performan-
ce, precisamente magia perfor-
mativa. Viu nisso a continuida-
de de um dom natural. 

“O meu pai tinha livros de 
magia, e a minha mãe não quis 
casar com ele porque o acu-
sava de feiticeiro. Quando me 
apercebo, tentei achar os livros 
mas não tive sucesso. Acho 
que o meu pai escolheu entre o 
dom e o amor pela minha mãe. 
Teve a consciência de destruir 
tudo porque a minha mãe dei-

xava claro que jamais casaria 
com ele se continuasse a seguir 
aquelas práticas”, partilha. Por 
outro lado, porque na época a 
imagem de um artista de magia 
conflituava com a sua condição 
de funcionário bancário e cho-
cava ainda mais com o papel re-
levante que esperava assumir 
dentro da sua congregação re-
ligiosa, a Igreja Metodista. O 
pai de Mussunda N´zombo era 
membro de direcção da Juven-
tude Metodista de Angola. Do 

artista que fora antes, sobrava 
apenas espaço para encenar o 
papel de Jesus Cristo no teatro 
religioso que era apresentan-
do nos congressos metodistas. 
Da sua vida social, escreveu pa-
ra colunas de jornais e propu-
nha soluções para o Sindicato 
da Banca Nacional de Angola. 
Mussunda está a recolher todo 
o espólio do seu pai com a in-
tenção de incluir extractos nas 
suas performances. 

“Tenho tudo, até as reclama-
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Mussunda N źombo no dia da 
abertura da exposição "Entidades 
e Identidades Entrecruzadas "
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ções a jornais que não publica-
vam atempadamente os seus 
artigos. Tenho dele um apon-
tamento interessante sobre a 
mundança do sistema econó-
mico do país, quando os habi-
tuais cafés foram substituidos 
por cervejarias e uma almoça-
rada de arroz e peixe frito. O 
meu pai acompanhou esse pro-
cesso com atenção e dele tirou 
a ilação de que foi dessa forma 
que começa a letargia da fun-
ção pública”, sustenta.  

MIGUEL PRINCE
Antes, Miguel Domingos de 
Menezes dá lugar a “Miguel 
Prince”, um indivíduo forma-
do em Relações Internacionais 
e com uma vivência de mais de 
20 anos na Alemanha. A par-
tir dde Miguel Menzes se po-
de entender a história deste ar-
tista. Mussunda N´zombo ante-
cede ao ocidentalizado Miguel 
Prince, que por sua vez nasce 
de Miguel Domingos Mene-
zes, cidadão angolano nasci-
do a 25 de Março de 1973, em 
Luanda. Entra no mundo artís-
tico a partir da dança coreográ-
fica em meados dos anos 1980, 
acompanhado pela moda. Em 
1990, emigra para Portugal e 
posteriormente para França, e 
depois de algum tempo acaba 
por fixar-se na Alemanha por 
cerca de 20 anos, onde se tor-
nou uma figura conhecida do 
ambiente boémio e da cultura 
da cidade de Friburgo. É nes-
tas circunstâncias que adopta 
o nome “Prince”, em referên-
cia ao falecido artista pop nor-
te-americano Prince. 

“Porque Miguel Prince é 
um produto ocidental. Nasce 
na Europa, precisamente na 
Alemanha, com a máxima li-
berdade de ser aquilo que qui-
sesse ser. Não era tido como 
maluco, mas sim se enquadra 
na categoria de um sex sym-
bol, e, com uma tendência fe-
minina, encarnava toda a aura 
da pop arte”, define.

Miguel Prince nasce de um 
ambiente frenético, alinhado à 
dinâmica cultural das cidades 
da Alemanha. Friburgo é o seu 
lugar íntimo. 

“É uma entidade europeia, 
construção europeia, tiques 
europeus e num corpo exac-
tamente europeu. Não tem 
nada a ver com a África”, de-
fine. E por lá ganha atenção 
mediática. Miguel Prince en-
carnava o sincretismo da ne-
cessidade do excesso de li-
berdade numa Europa que 
privilegia o individual. 

“Uma pessoa negra a ter a 
imprensa a coroa-la como ce-
lebridade, foi o que ganhei ao 

viver essa personagem numa 
Alemanha de há vinte anos e 
numa Europa ainda a enfren-
tar os seus fantasmas raciais”, 
reconhece, atestando que Mi-
guel Prince é um negro feliz, li-
berto, exótico, desapegado do 
ónus do determinismo históri-
co, alheio à tragédia social do 
presente fatale africano. 

Apesar da satisfação de li-
berdade e destaque que con-
quistara no meio alemão, a par-
tir de 2008 que a vontade do re-
gresso a Angola perseguia Mi-
guel Prince. E fá-lo. E assim 
ressurge na pele de Mussunda 
N´zombo, exactamente como 
resultado do transe conflituo-
so entre Miguel Prince e quem 
fora antes de toda a acepção da 
estética rebelde europeia dos 
anos 80. Voltar integralmente 
a Miguel Domingos Menezes, 
de quem se desligara, se mos-
trava impossível. Porém, man-
ter-se como Prince também ti-
nha os seus incómodos.    

“Foi um um choque para 
a minha família ser o Prince. 
Entro em conflito identitário. 
Havia quem pensasse que eu 
era maluco”, lembra. Por isso, 
era impossível manter Miguel 
Prince na Angola de 2000. A 
necessidade lhe leva a pesqui-
sas da sua árvore genealógica, 
o que lhe conduz ao nome Mus-
sunda N´zombo, até então des-
conhecido. Era o nome do seu 
bisavô de parte materno. An-
tes, consultara os tios sobre as 
origens da sua família paterna 
mas estes se mantinham relu-
tante em dizer que era mesmo 
“família Menezes”. Para Mus-
sunda N´zombo, quem fora an-
tes se tornava um vazio, um 
buraco negro. A falta de infor-
mação levou-lhe a essa quebra, 
como continuidade de um acto 
brusco, mera sequela fortuita 
dos descobriqmentos. Mas is-
so já o era em Miguel Prince 
e era preciso estar para lá des-
sa linha. 

CHEFE TRIBAL
Saber de Mussunda N´zombo 
trouxe-lhe outra afinidade geo-
gráfica. Afinal, não era apenas 
originário de Nambuangon-
go, como até então se orgulha-
va. As ramificações da famí-
lia descendiam provavelmen-
te do Zaire ou Uíge. Quem se-
ria Mussunda N´zombo sem a 
intervenção colonial? Essa era 
a resposta por responder a si 
mesmo, para preencher espa-
ços, por afecto e por imagem. 

“És bisneto de Mussun-
da N´zombo. Um velho que só 
andava com panos. O nosso 
sangue começa mais para lá, 
Zaire e Uíge”, disseram-lhe.  

Mwata é 
uma figura 
diplomática, 
oriunda da elite 
política. Mwata 
foi uma das 30 
personalidades 
recebidas pela 
chanceler alemã 
Angela Merkel, 
aquando da sua 
vinda a Angola, 
em 2020
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Assim começa a transforma-
ção de Miguel Prince a Mus-
sunda N´zombo, que ainda 
continua, como se pode ver na 
herança de assessório de um 
para outro, apesar da diferen-
ça socio-cultural de cada um. 

“Foi uma escolha cons-
ciente do momento de confli-
to, da aceitação”, recorda. E 
em Mussunda N´zombo, do 
choque com o seu tempo, com 
a sua realidade, que lhe nasce 
a legimidade de questionar. E 
assim se permite a persona-
gens como Mwata, onde dese-
nha, entre o solene e o jocoso, 
figuras da elite política. 

“Uma crítica directa ao 
nosso consumismo, megalo-
mania, luxuria. Assim cons-
truo esse produto. Se Miguel 
Prince sai da Europa para a 
África, agora Mussunda N´-
zombo faz o inverso, mas com 
toda a sua herança, sua carga 
de colonizado, de guerrilheiro 
independentista a transforma-
ção de político marimbondo”, 
analisa. E vai surtindo o efeito 
desejado, visto que Mussunda 
N´zombo já está em museus, 
com calaboração de artistas 
como Kiluanji Kia Henda, e 
é igualmente destaque em re-
vistas, dentre elas a concei-
tuada ArteForum, dando lu-
gar ao seu desejado proces-
so de inversão de lugar. E nes-
sa busca inclui a sua primei-
ra aparição física em Lisboa, 
ocorrida no mês passado no 
decurso da exposição “Now 
that we found freedom, what 
are we gonna do with it? - Nar-
rativas sobre a pós-indepen-
dência e processos de desco-
lonização”, sob a direcção ar-
tística e curadoria de Kiluanji 
Kia Henda e a co-curadoria de 
Ana Sophie Salazar. 

A autenticidade de Mus-
sunda N´zombo lhe permite 
apropriar-se do real do con-
texto africano, e assim inven-
taria as sensações de poder 
na pele de um “Nguvulo-Ma-
ribondo”, uma personagem 
“tirada do armário” nos últi-
mos anos, na necessidade da 
luta contra a corrupção. 

“É preciso entender que 
o Nguvulo-Maribondo ves-
te-se de seda ou fato e grava-
ta. É um homem fino, elegan-
te, moderno. Por isso agora 
em Lisboa levei a perfoamrn-
ce “O Salelé”, para simbolizar 
um bicho devastador de eco-
nomias, incluido o humano. 
Em 2020 chegou a apresentar 
em hasta pública a persona-
gem Nguvulu-Marimbondo, 
interpretada dentro de uma 
jaula, com o tema em voga na 

sociedade angolana. A obra 
foi apresentada na Rua Rinha 
Njinga, no largo em frente à 
UNAP - União Nacional dos 
Artistas Plásticos, e com o ac-
to o artista pretendia suscitar 
a reflexão sobre as relações 
interpessoais e de poder na 
sociedade angolana. 

“Quando eu faço a perfor-
mance com a jaúla estou sem-
pre a discutir Angola actual. 
Há quem diga ser um discur-
so duro mas é necessário fa-
lar abertamente do momento. 
Dessa vez fui a Portugal, e de-
pois irei para Holanda, Itália, 
França, Espanha e outras ci-
dades europeias, e o discur-
so não muda. Aqui o Nguvulo
-Marimbondo mostra-se cons-
ciente do erro que cometeu e 
do mal que fez ao país ao tirar 
do erário público para ir en-
cher a sua conta pessoal e ho-
je muito desse dinheiro está 
congelado por ai, sem puder 
retonar integralmente ao seu 
país de origem”, destaca. En-
tretanto, Mussunda N´zombo 
procura agora destacar a mo-
ralização da justiça ao apre-
senta um o Nguvulo-Marim-
bondo que, possuído por sen-
timento patriótico, procura 
rectificar os seus erros.
Já o personagem Mwata 
é uma figura diplomática, 
oriunda da elite política. Mwa-
ta foi uma das 30 personalida-
des recebidas pela chanceler 
alemã Angela Merkel, aquan-
do da sua vinda a Angola, em 
2020. Também foi a personali-
dade escolhida para discursar 
na confraternização que a de-
legação diplomática europeia 
organizou aquando da cele-
bração do dia da União Euro-
peia, assinalado em Maio, tan-
to que a partir desse dia ficou-
lhe a convicção de um dia dis-
cursar no parlamento euro-
peu. 

MOBUTU, A 
CARICATURA 
DO PODER EM ÁFRICA
Mobutu é definitivamente a 
caricatura do poder em Áfri-
ca, principalmente nos exe-
cessos. É quaser unânime a 
imagem de um chefe obses-
sivo e megalómano. Aparen-
temente, foram essas as ra-
zões que levaram Mussunda 
N´zombo a escolher Mobutu, 
e não aquela imagem antiga, 
de rei aconselhador que à tar-
dinha se senta no jango em 
companhia dos seus compar-
sas. Os tempos actuais têm 
outra moral de poder. Por is-
so quis deixar à mostra essa 
distância que se impõe, na so-

lidão do palácio, preso no pro-
tocolo e meticulosamente mo-
nitorado por uma legião de se-
guranças. 

Porém, a relação quase exó-
tica com o Congo remonta ao 
tempo de infância de Miguel 
Domingos Menezes. A casa 
dos seus pais era vizinha da 
embaixada do congo em An-
gola. Hoje, considera ingénua 
e casual as suas escolhas, mas 
não esquiva dos poderes do 
subconsciente. Admiti que por 
momentos viveu o mobutismo 
de perto e à letra, altura em 
que frenquentava o quintal da 
embaixada do Congo e a partir 
de lá conseguiu assistir a con-
certos privilegiados de artis-
tas como TabuLey Rochereau, 
Tchala Mwana, Pepe Kalé e 
outros. Em Novembro, na ce-
lebração da independência do 
Congo, a família de Domingos 
Menezes era sempre convida-
da a se fazer presente, valendo 
aquela máxima africana de que 
“vizinho é parente”. 

D
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TILA LIKUNZI

S
egundo um provér-
bio africano, “quem 
está perdido não 
sabe donde vem”. 
Entre nós, desde 

Óscar Ribas que se erguem 
vozes para comentar e do-
cumentar o ser angolano(a), 
um ser que – dos movimen-
tos de libertação à indepen-
dência, da guerra civil à paz, 
do boom económico à rea-
lidade actual - se construiu 
consciente, crítico, político, 
criativo (por natureza e ne-
cessidade), resistente, sofre-
dor e sobrevivente. 
Como nação, ainda estamos 
longe de vivermos construti-
vamente a realidade de ser-
mos um país de vários povos 
de raízes, origens e sensibi-
lidades culturais tanto afri-
canas como europeias, tam-
bém fruto dos laços e poli-
nizações cruzadas que os 
territórios hoje chamados 
de Angola criaram com as 
Américas do Norte e Sul, no 
desenrolar de 500 anos de 
história dolorosa, e das in-
fluências mais recentes dos 
nossos contactos com ou-
tros países de África, Médio 
Oriente e Ásia. 
Apesar de sermos cultural e 
identitariamente múltiplos, 
1 - “A imposição de noções de 
singularidade – no sentido de 
sermos seres singulares e imu-
táveis, com identidades úni-
cas e inalteráveis, afecto(a)s 
a um único lugar, dentro de 
culturas únicas e imutáveis, 
oficiadas por deuses ciumen-
tos com credos invioláveis, em 
nações com uma única histó-
ria, política ou sistema políti-
co – se apresenta como um dos 
preconceitos mais difíceis de 
ultrapassar no pós-libertação 
e pós-independência, perpe-
tuado por forças que, por de-
masiado tempo, têm subjuga-
do grande parte do mundo. A 
nossa absorção forçada desses 
preconceitos se tem traduzi-
do numa perda da multipli-
cidade, fragmentação e pon-
tos de intersecção de diferen-

“Sem identidade, somos um mero objecto da história, um adereço no teatro da globalização, 
um instrumento a ser usado pelos outros.” _ Joseph Ki Zerbo, historiador senegalês

*Entidades e Identidades 
Entrecruzadas

1- Excerto do tema (Maa ka 
Maaya ka ca a yere kono) do 
13th Rencontres de Bamako 
/ Biennale Africaine de La 
Photographie, Bamako (2021)

Na escola chega a escolher 
francês exactamente pela ne-
cessidade de melhor se comu-
nicar com os vizinhos congo-
leses. Tempos depois, quando 
emigra para a Europa, via Por-
tugal, chega a morar em Paris 
por uns tempos, e o francês foi 
motivo de memórias daquela 
vivência agradável com o cor-
po diplomático congolês. Aliás, 
Domingos Menezes não se es-
quece do carro luxuoso do em-
baixador congolês em Angola 
do tempo de menino, um exu-
berante jaguar que dificilmente 
lhe sairá da memória. 

Mais recentemente, Mus-
sunda N´zombo preparou-se 
para estar no show da estre-
la Werrason em Luanda, mas 
por razões de agenda foi adia-
da a vinda desta estrela da mú-
sica africana. Entretanto, a von-
tade de mostrar Mobutu à co-
munidade congolesa em Ango-
la se manteve. Foi por essa ra-
zão que encenou a performan-
ce numa das ruas do coração do 
Palanca, o bairro mais congo-
lês de Luanda. A reacção, como 
era de prever, foi de comoção. 
Houve quem não conseguiu evi-
tar as lágrimas. Outros brada-
vam, outro lançavam olhares 
curiosos. Afinal, Mobutu des-
perta nas pessoas essa fasci-
nante combição de amor e ódio. 
E há quem lhe acredita profeta. 
Era Mobutu. 

Na última edição do Fuckin 
Globo, Mussunda Nzombo re-
velou o Nguvulo-Marimbon-
do com “Bombom Molhou”. “O 
Globo é que me dá a ousadia de 
apresentar os meus trabalhos”, 
reconhece. Em agenda, pen-
sa encenar o Mwata a discur-
sar nas Nações Unidas, numa 
língua africana, e naquele mo-
mento sofre um atentado. 

“Isso para viver na pele To-
mas Sankara. Estou a ir ao en-
calço disso. Mas não fico por ai, 
também teremos Kadaffi, Samo-

ra Machel, Lumumba, Mortala 
Moamed, Idi Amin Dada e por ai 
adiante. Mas esses trabalhos são 
para serem discutidos em plata-
formas ocidentais”, traça.  

Mussunda N´zombo não vi-
ve da performance. Do contrá-
rio, diz ser uma luta diária. 

“Para mim, o angolano vive 
em estado contínuo de perfor-
mer. Basta sairmos à rua para 
se perceber isso. Das vestimen-
tas de fato e gravata ou casual 
ao modelo de emprego nas so-
ciedades contemporâneas, pen-
so que as pessoas estão sempre 
em performance”, constata.

ANGOLA 2075
No ano em que se celebra o 

centenário de Agostinho Neto, 
aquele de quem se ouviu o dis-
curso oficial da proclamação da 
independência nacional, a 11 de 
de Novembro de 1975, o artista 
Mussunda N´zombo cogita a an-
gola do futuro. A 19 deste mês 
Mussunda Nzombo apresentou 
a sua primeira exposição indivi-
dual, intitulada “Identidades e 
Entidades Entrecruzadas”, aco-
lhida na galeria-Bar Oito em 
Ponto, à Mutamba, com o apoio 
do Goethe Institut Angola. Por 
via de um foto-calendário, pos-
tais e performance, propos uma 
viagem a Angola de 2075. O tra-
balho traz  12 artistas e cada 
um preenche a narrativa de um 
mês. Os postais são uma forma 
de popularizar a arte, e dar-lhe 
outra função já em desuso nos 
tempos actuais. “Trazer o sim-
bolismo da escrita ou pendurar 
na parede”, disse. 

Mussnda queria chegar ao 
13ª mês mas não foi desta. A 
obra já existe mas não foi apro-
vada. O artista garante que dei-
xará tudo preparado para que 
um dia, em 2075, a reedição 
deste calendário tenha como 
capa, a preto e branco, a obra 
cujos critérios não pemitiram a 
sua inserção nesta edição.

A representação 
dessas 
personagens 
compósitas 
encoraja uma 
profunda reflexão 
sobre o impacto 
do Patriarca(do) 

tes formas de ser e estar e, gra-
dualmente, numa perda de no-
ções complexas da humanidade 
e de narrativas complexas.” 
Os mecanismos e fenómenos 
da modernidade-colonialida-
de, que se apresentam como 
inabaláveis, irreversíveis e se 
pretendem globais e aplicá-
veis a todos, não são únicos 
à sociedade angolana. Em to-
da a extensão do Sul Global, 
povos de territórios anterior-
mente sujeitos à colonização 
europeia se debatem com as 
mesmas questões. O que nos 
é único é a forma como apro-
priamos, representamos e de-
batemos essas questões e as 
narrativas próprias que (re)
produzimos sobre elas. 
Em Entidades e Identidades 
Entrecruzadas, um foto-ca-
lendário e exposição, o artis-
ta apresenta quatro persona-
gens interligadas com identi-
dades e personalidades distin-
tas. Ao longo dos doze meses 
de um ano num futuro distan-
te, o calendário mostra os es-
tilos, hábitos, costumes e ape-
gos destas personagens em 
diferentes narrativas visiona-
das por doze artistas e fotó-
grafos. As narrativas em si, 
gravitam em torno da figura 
do Patriarca como centro de 
poder e de tomada de deci-
são, retratando as personifica-
ções dessa figura na nossa so-
ciedade – da personagem oci-
dentalizada do Miguel Prin-
ce à personagem africanizada 
de Mussunda N’zombo, até ao 
Mwata, “... outrora um nome 
referenciado a um chefe, um 
pai, um líder de uma comuni-
dade, que dele eram retirados 
vários conselhos e resolução 
de vários problemas, nos dias 

de hoje este nome, antes res-
peitado, perde o seu valor e o 
seu verdadeiro significado”, 
epitomado por N’guvulu, um 
ser voraz e sedento de luxos, 
confortos e bem-estar – ao 
preço mais alto. 
A representação dessas per-
sonagens compósitas enco-
raja uma profunda reflexão 
sobre o impacto do Patriar-
ca(do) na actual estrutura-
ção das nossas sociedades, 
ao mesmo tempo que des-
constrói a ideia dessa figura 
central e imutável que, afi-
nal, é passível de represen-
tar outros (novos) papeis. 
Mais além, alerta-nos sobre 
os fenómenos peculiares do 
exercício do poder social e 
político moderno no conti-
nente numa altura em que 
“A modernidade propicia a 
fragmentação da identidade, 
as personagens culturais de 
classe, género, sexualidade, 
etnia, raça e nacionalidade, 
já fornecem sólidas localiza-
ções para os indivíduos. O 
que existe agora é o descen-
tramento, deslocamento e a 
ausência de referências fi-
xas ou sólidas para as identi-
dades, inclusive as que se ba-
seiam numa ideia de nação”.
Neste futuro projectado por 
fotografia performativa, há 
muito que a nossa consciên-
cia cívica já não é alimenta-
da por grandes discursos 
ou pequenas promessas. Já 
não somos político-milita-
res nem petrodependentes. 
Já não esbanjamos o que te-
mos nem ignoramos o bem 
comum. Vivemos a liberda-
de das múltiplas identidades 
e sensibilidades de cada an-
golano e angolana. Nos de-
batemos pela libertação dos 
nossos corpos e mentes. En-
frentamos corajosamente os 
nossos problemas, estimula-
mos as nossas culturas e in-
telectos e procuramos que 
cada um ou uma de nós se 
confronte e reveja num feria-
do do calendário. (*Texto de 
curadoria da exposição) 

DR



Resenha

O  "Aniversário do 
Jacaré Bangão 
e Outros Con-
tos" é a obra de 
estreia de Benja-

mim Nkadi, de 25 anos de ida-
de, nascido a 1 de Fevereiro 
1997; formado em Engenharia 
Eléctrica e Subestação. 

A sua personalidade lite-
rária, confessou-nos em bre-
ve entrevista, tem sido cons-
truída através da leitura de 
autores como José Sarama-
go, Lobo Antunes, Jorge Ama-
do, Herberto Hélder, entre vá-
rios; contudo, numa altura em 
que se discute a fiabilidade 
dos cursos de escrita criativa, 
destacamos a sua participa-
ção na Oficina de Contos, uma 
formação de Escrita Criativa 
com Ondjaki, em 2019, reali-
zado pelo Centro Cultural Bra-
sil-Angola. Seguramente, es-
sas leituras e a formação con-
tribuíram para a construção 
desse livro galardoado com o 
principal prémio de literatu-
ra infantil em Angola: Prémio 
Jardim do livro 2021, anual-
mente organizado pelo INIC.

O Aniversário do Jacaré 
Bangão e Outros Contos é, 
do nosso ponto de vista, uma 
obra muito bem conseguida, 
que pode ser lida por pessoas 
de diferentes idades. Um con-
junto de contos para entreter, 
emocionar, educar, conscienti-
zar, instruir, integrar, libertar, 
cumprindo com todas as fun-
ções descritas por Horácio Dí-
dimo  em “As Funções da Lite-
ratura Infantil”.

O autor privilegia uma sin-
taxe de redacção de encurta-
mento frásico, o que favorece 
a prática da leitura fluida e traz 
uma linguagem que, apesar de 

 A estreia de Benjamim Nkadi

HELDER SIMBAD

"O Aniversário do Jacaré Bangão e Outros Contos"

Essa é, do nosso 
ponto de vista, 
uma obra muito 
bem conseguida, 
que pode ser lida 
por pessoas de 
diferentes idades. 
Um conjunto 
de contos 
para entreter, 
emocionar, 
educar, 
conscientizar, 
instruir, integrar, 
libertar, 
cumprindo com 
todas as funções 
da literatura 
infantil
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permeada de algumas figuras 
de estilo, pode ser compreen-
dida por pessoas de diferentes 
estatutos etário e social. 

Benjamim Nkadi, em O 
Aniversário do Jacaré Bangão 
e Outros Contos, convoca-nos 
a leitura de uma fábula e dois 
contos animistascom qualida-
de acima da média.

O primeiro conto, O aniver-
sário do Jacaré Bangão, é uma 
fábula e traz como discussão 
a problemática da aceitação 
coerciva, do tipo que impõe a 
transformação drástica da per-
sonalidade do sujeito para pu-
der integrar certo meio social. 
Trata-se de uma fábula que 
apresenta um jacaré que sofre 
bólingue por parte dos irmãos, 
pelo facto de ser diferente.

Essa sua condição psíqui-
ca, de ser frágil, amável, aco-
lhedor, atrai os animais de 
outras espécies, dentre os 
quais as borboletas, criando 
um sentimento de inveja.Co-
mo medida de coacção, estes 
elegem o isolamento social 
extremo, provocando-lhe tris-
teza e agonia. 

Aquando da véspera do 
seu aniversário, a suposta au-
sência dos outros animais e as 
provocações dos seus irmãos 

O texto constrói-se den-
tro de uma filosofia animism-
ta, própria das realidades afri-
canas, em que ao inanimado 
atribui-se características hu-
manas e o abstracto tem uma 
existência material justificada 
pela energia vital derivada de 
forças sobrenaturais. Assim, 
a magiaé vista como a solução 
para os problemas humanosa-
parentemente sem solução.

1- Lueji caminha sobre 
as águas: Com muita coragem, 
Lueji levantou a saia até à al-
tura dos joelhos e começou a 
atravessar o rio. Não sentiu 
medo de nenhum crocodilo ou, 
quem sabe, eram os próprios 
crocodilos que sentiam medo 
dela ao ver pés tão pequenos 
entrando um após outro den-
tro da água. (p.11).

2- Lueji recorre à magia 
para devolver o sorriso à sua 
comunidade:

Ela regressou à aldeia, le-
vantou o pau mágico ao céu, 
bateu-o no chão enquanto di-
zia “três calubungo” e gritou: 
Desejo que todos os habitan-
tes desta terra voltem a sor-
rir.(…) Essas pessoas dese-
nhavam sorrisos bonitos com 
os lábios, olhando para a me-
nina… (p.13)

O medo de Kinzinga, o ter-
ceiro e último conto, é uma 
narrativa sobre os pesadelos 
da infância.Benjamim Nkadi 
as dificuldades que um meni-
no enfrentava sempre que es-
tivesse na escuridão, conce-
bendo criaturas das trevas, 
algumasdas quais, na reali-
dade africana, são conheci-
das como Kazumbi. O me-
nino interrompia o sono da 
mãequase todas asnoites. Es-
ta, farta, decide ensinar-lhe 
a enfrentar a escuridão me-
diante dois poderosos pro-
cedimentos terapêuticos que 
acabam sendo eficazes:a luz 
como mecanismo de defesa 
contra as trevas e que pode 
ser activado mediante o pen-
samento positivo e queos ini-
migos devem ser enfrenta-
dos com os olhos abertos.

Convido-vos a viajar neste 
universo ficcional onde tudo o 
que tem vida é humano, isto é, 
tudo o que tem vida deve ser 
tratado com respeito.

deia.      Sugere filosoficamente 
o silêncio, simbolizando o saber 
ouvir, o autodomínio, a voz da 
razão, como antídoto para uma 
convivência social sadia. 

O homem pensa que a voz 
que lhe está a falar vem de al-
gum lugar da cabeça, mas é o 
silêncio a tentar dizer-nos o que 
devemos fazer. (p.11).

Benjamim Nkadi apresenta-
nos uma aldeia onde as pessoas 
deixaram de sorrir e corriam o 
risco da extinção que acometeu 
a aldeia vizinha, da qual estava 
separada por um rio. Era uma 
aldeia desabitava onde o silên-
cio era a única entidade viven-
te. A razão desta situação apo-
calíptica era, segundo os mais 
velhos,“uma doença que mora 
no coração dos homens” (p.10), 
provavelmente a ganância.

Magicamente, de longe, to-
dos os dias acendia-se uma fo-
gueira, cuja autoria, segundo 
uma anciã, avó Kiesa, era o si-
lêncio, “um anjo-pessoa” (p.11).

A protagonista, a sempre 
corajosa Lueji, ouvindo o cha-
mamento do silêncio, emb ar-
ca numa aventura onde tem de 
atravessar um rio a pé para dia-
logar com o silêncio de quem 
recebe um Calubungo , objecto 
mágico que usaria para devol-
ver o sorriso à sua comunidade 
e ao mundo.

sugerem-no aceitar a sua 
natureza violenta imposta 
por suas características físi-
cas: uma cauda enorme, bo-
ca enorme com dentes afia-
díssimos, garras de preda-
dor mortal e corpo robusto. 
Quase convencido de ter si-
do abandonado num dia im-
portante, descobre uma fes-
ta surpresa realizada pelos 
seus amigos, borboletas de 
várias cores que o coroam 
como rei.

– Você é a nossa vergo-
nha – Os nossos dentes afia-
dos servem para matar, co-
mer, caçar… não para sorrir 
como você faz (p.5).

Ele era um jacaré e por is-
so devia deixar de ser bonzi-
nho. (p.7). 

Os dois excertos acima 
sugerem que podemos nas-
cer dentro de uma família 
com pessoas que apresen-
tem comportamentos des-
viantes, sermos educados 
para o mal, mas o nosso ca-
rácter é que determina as 
nossas acções. Ser bom e ser 
mau é uma questão de esco-
lha. São essas as lições que 
se podem tirar deste conto.

O segundo conto tem co-
mo título O silêncio e a al-



Letras
Poesia

Poerídica
Prescrição

Esta poesia jurídica faz fotografia a uma das formas de extinção dos direitos e dos correspondentes deveres, a PRESCRIÇÃO. Ela é a perda do direito de exigir jud-
cialmente devido à passagem de determinado tempo. 

A lei determina o tempo para o exercício dos direitos, não sendo eles exercidos no tempo, sua conseqüência é a extinção por prescrição (artigos 298.º, 300.º e seguin-
tes, todos do Código Civil). 

A prescrição é o facto natural juridicamente relevante na estrutura da relação jurídica, que se concretiza, no essencial por uma condição de exigibilidade, durante um 
certo lapso de tempo, do cumprimento de um direito já constituído, definido e pré-existente (Maria Celeste Cardona). 

Desde a data que o direito puder ser exercido inicia a correr o prazo da prescrição, sem prejuízo doutras situações previstas na lei (artigos 306.º a 308.º). 
O beneficiário da prescrição, completada a prescrição, tem o direito de se opor ao direito prescrito, bem como de recusar o cumprimento da prestação, mas pode sem-

pre renunciar, desde que decorra o prazo prescricional (artigos 304.º e 302.º do supra).
O tribunal não pode suprir, de ofício, a prescrição, carecendo esta, para ser eficaz, de ser invocada judicial ou extrajudicialmente, por aquele a quem aproveita (arti-

go 303.º). 
A prescrição é uma excepção peremptória, nas acções judiciais, ela é deduzida na contestação, é a oportunidade que o réu, seu beneficiário, tem para deduzir esta de-

fesa por excepção. A sua verificação importa a absolvição total ou parcial do pedido (artigos 487.º, 489.º, 493.º, n.º 3 e 496.º, todos do Código de Processo Civil).
Em suma, desinteressando-se o credor, durante um determinado lapso de tempo, do exercício do seu direito, desinteressa-se, também, a Ordem Jurídica, perdendo o 

direito a sua força coerciva e deixando de ser uma obrigação civil para ser apenas uma obrigação natural, pressupondo a sua inexigibilidade judicial.

*Dionísio do Rosário Teixeira
(Poeta e Advogado)

DIONÍSIO DO 
ROSÁRIO TEIXEIRA *

NOTA
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Dois sins são iguais a sim mais sim,
  Vontades harmoniosas realizam o fim.

Na mesa está servido o lagostim, 
                         Ao redor, flores brancas, chamam-lhes jasmim.   

Tem vinho tinto e o suave som.
O comer e o beber fazem do negócio bom.

Assinam no mesmo tom,
Obriga-se apenas um. 

Dançam com os pés firmes no chão.
Numa incrível harmonia avivam o salão.

Som, bebida, comida e balão,
Acredite, se a escrita não tiver valor, é tudo em vão!

O consorte com arte de negociar
Recebe o cum-quibus. É uma quantia de invejar!

No contrato há uma data para o recebido ser devolvido.
Na boca do recebedor repete-se a frase “tudo será cumprido”.

Tchau pacta sunt servanta!
Adeus à permuta!

Pacta clara, boni amici,
Certamente não foi o que o incumpridor disse.

A árvore não estaria seca, se assim fosse,
Pois quando o lema é “pactos claros, bons amigos” 
O credor e o devedor tornam-se muros contíguos

E não espíritos prófugos. 

O ponteiro menor do relógio aponta certa hora,
O ponteiro maior indica a mora.

As constantes desculpas fazem da acção certeira. 
A dívida está vencida,

No calendário há a informação da data da demanda,
No relógio analógico reflete-se a promessa quebrada.  

O credor ignora o tempo
E o devedor faz dele seu campo.

Há ausência do cobrar,
Há um preço a pagar. 

Na tardia cobrança judicial
A parte passiva levanta uma excepção, 

É peremptória e crucial,
Pois dela resulta a extinção da obrigação,

Isto para o autor é fatal!
Sua procedência implica ao pedido a total absolvição.

Que mal!
Não há dança, não há amizade, nem restituição.

Que situação letal! 

Desiludido, pensa o empobrecido autor:
A prescrição é um castigo para o credor

E um troféu para o devedor,
Só nasce porque quem tem o direito não o quer exercer

Mas dela, pode sempre, quem tira benefício abdicar. 
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DestaqueModa
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Diva da Moda
MATADI MAKOLA

N
adir Tati é um no-
me que dispensa 
apresentação no 
circuito da moda 
africana. A estilis-

ta celebrou 15 anos de carreira 
com a sua mais nova colecção 
intitulada “Africa Yami”, apre-
sentada no dia 21 deste mês, no 
Hotel Epic Sana, em Luanda. 
Dentre as individualidades pre-
sentes, destacam-se o ministro 
da Cultura, Turismo e Ambien-
te, Filipe Zau, o ministro das Te-
lecomunicações, Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
Social, Manuel Homem, a Se-
cretária de Estado para Famí-
lia e Promoção da Mulher, Elsa 
Barber dos Santos, presidentes 
dos conselhos de administração 
das empresas públicas de Co-
municação Social, familiares, 
estilistas, manequins e diver-
sias figuras da sociedade ango-
lana que puderam prestigiar a 
celebração da estilista conside-
rada “diva da moda” angolana. 

O ministro Filipe Zau consi-
derou ser importante acarinhar 
uma figura de relevo da cultura 
angolana, no que toca à moda. 
Do que viu na passarela, Filipe 
Zau avaliou o trabalho de Nadir 
Taty como sendo belíssimo.

“É uma estilista consagra-
da, e tem um histórico nacional 
e internacional que a todos orgu-
lha. Ficou claro que ela tem um 
talento e qualidade que nos hon-

Vive num país 
que produz ainda 
muito pouco 
para aquilo que 
ela precisa, o 
que exige ainda 
muito mais dela

As suas peças 
transmitem 
não apenas 
elegância, bem 
como também 
transportam 
maturidade e 
requinte

Ela consegue 
fazer essa 
mistura e 
satisfazer vários 
públicos de 
diferentes lugares 
do mundo

É uma estilista 
consagrada, e 
tem um histórico 
nacional e 
internacional que 
a todos orgulha. 

Ela apresentou 
um trabalho 
incrível, sempre 
a brindar e a 
abrir novas 
possibilidades da 
moda em África

Nadir Tati celebra 
15 anos de carreira 
com “África Yami”

ra como angolanos, e conse-
guiu mostrar isso em cada pe-
ça do desfile. O seu trabalho é 
essencial para a cultura e pode 
ser aproveitado como uma fon-
te alternativa da nossa econo-
mia através do turismo”, subli-
nhou Filipe Zau.

A estilista Nadir Tati, nas 
breves palavras que teceu, fri-
sou que teve a preocupação de 
trazer manequins de todas as 
agências para que todos se sen-
tissem presentes nesta sua ce-
lebração, tendo como objectivo 
congregar as diferentes repre-
sentatividades dos fazedores da 
moda num mesmo lugar.

“Estou a comemorar 15 
anos de muita luta e sacrifício. 
Eu sei que Angola gosta muito 
do meu trabalho e tento ao má-
ximo passar tudo aquilo que 
aprendi internacionalmente, 
com os grandes mestres afri-
canos. E digo isso porque é um 
trabalho de muito sacrifício”, 
disse a estilista.

Para o estilista Rui Lopes, 
Nadir Tati é uma profissional 
que merece todo o apoio. Se-
gundo constatou, a colecção 
“Africa Yami” carrega muitas 
surpresas boas, já sendo mar-
ca desta estilista de destaque. 
Garante o estilista que o cami-
nho que Nadir Tati trilha du-
rante esses 15 anos de carreira 
é promissor.  

“No futuro, quando a nos-
sa indústria têxtil melhorar, ela 
com cetrteza vai ter muito a di-
zer. A nossa indústria têxtil ain-

Ministro Filipe Zau Rui Tati, irmão da Nadir Erivaldo Reis, Mister 2021 Socióloga Tânia de Carvalho Director Manuel Gonçalves
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têxtil ainda está a ressurgir. Te-
mos ainda muito caminho por 
andar”, prevê Rui Lopes. 

Naturalmente, a família da 
estilista também esteve presen-
te. Para o seu irmão Rui Tati, Na-
dir é um motivo de alegria para 
toda a familia, por tudo que tem 
feito no mundo da moda. 

“É sempre muito dedicada à 
África e apresenta aquilo que é 
a riqueza da moda angolana. É 
uma pessoa ousada e persisten-
te, apesar de viver num país que 
produz ainda muito pouco para 
aquilo que ela precisa, o que exi-
ge ainda muito mais dedicação 
para ultrapassar os obstáculos”, 
observou o irmão da estilista. 

UMA ESTUDIOSA 
DE ÁFRICA
Segundo o director do Gabinete 
Provincial da Cultura, Turismo, 
Juventude e Desportos de Luan-
da, Manuel Gonçalves, Nadir Ta-
ti é uma pessoa próxima a todo 
o movimento cultural. Manuel 
Gonçalves frequenta o seu ateliê 
desde 2012 e já levou a cabo al-
guns projectos em que Nadir Tati 
se evidenciou com a sua arte.  

“Cheguei a trabalhar com a 
Nadir no projecto Diálogo Co-
munitário, realizado no Cazen-
ga, em que a moda esteve em 
primeiro lugar justamente pa-
ra procurar motivar as novas ge-
rações, porque temos muitos jo-
vens no seio das nossas comuni-
dades que são alfaiates e outros 
que acabam por ser costureiros 
e que buscam referências de pes-
soas que já são experimentadas 
neste tipo de trabalho”, frisou.

Dos 15 anos de carreira da es-
tilista, referiu ser um trabalho que 
está à vista de todos, carregando 
uma destemida preocupação em 
manter os padrões angolanos den-
tro da arena internacional. 

“Ela consegue fazer essa mis-

tura e satisfazer vários públicos 
de diferentes lugares do mun-
do. A moda está presente no dia
-a-dia da vida das pessoas e esse 
desfile é um exemplo”, pontuou. 

Erivaldo Reis, Mister África e 
Mister Angola 2021, esteve vesti-
do pela Nadir Tati. A seu ver, Na-
dir desenvolveu um trabalho in-
crível, sempre a brindar e a abrir 
novas possibilidades da moda 
em África. “Posso dizer que ela 
vale o apoio de todos os ango-
lanos, pela sua persistência em 
atingir metas”, destacou.  

A socióloga angolana Tânia de 
Carvalho, igualmente presente 
no desfile, referiu que a moda es-
tá presente em todos os momen-
tos da cultura nacional e que a es-
tilista Nadir Tati faz dela um veí-
culo para elevação da bandeira de 
Angola em palcos internacionais, 
sobretudo mostrando às pessoas 
que o país não tem apenas as ri-
quezas naturais, mas também se 
afirma pelo seu génio inventivo. 

“As suas peças transmitem 
não apenas elegância, bem como 
também transportam maturida-
de e requinte”, disse a socióloga.

Tânia de Carvalho reconhe-
ceu que Nadir Tati tem feito mui-
to bem o seu papel, sendo uma 
estudiosa da África que sabe fa-
zer as coisas com muita classe. 

“Acredito que passo a pas-
so, se investirmos na indús-
tria, poderemos ter os africa-
nos vestidos à moda africana”, 
espera a socióloga.   

No total, 50 manequins des-
filaram os diversos trajes da co-
lecção “Africa Yami”, apresen-
tada igualmente para celebrar 
o Dia de África, que se come-
mora hoje, 25 de Maio. O even-
to foi abrilhantado com a músi-
ca do saxofonista moçambica-
no Moreira Chonguiça, acom-
panhado pelo guitarrista ango-
lano Mário Gomes. 

A África do Sul, o 
Quénia, a Nigéria 
e alguns países 
mais a norte, 
como Marrocos, 
Tunísia e Egipto, 
são exemplos 
de países 
africanos com 
uma forte aposta 
na indústria 
têxtil, sem 
esquecermos 
o número de 
empregos que 
este sector gera

A moda em África está a 
viver bons momentos?
A moda em África é incontor-
nável. Estamos a viver um mo-
mento de comemoração do con-
tinente que envolve a nossa his-
tória, a nossa independência e a 
nossa luta pelos direitos huma-
nos. Falar de moda em África é 
falar de globalização. A movi-
mentação dos africanos e a in-
tegração dos profissionais nas 
mais diversas áreas desde a fo-
tografia ao desenho e aos pró-
prios modelos que bem nos re-
presentam significa que esta-
mos numa dinâmica que já nin-
guém consegue parar. 

Tem algumas referências 
imediatas?
Falar de moda e de estilo no 
nosso continente é olharmos 
para os países que respiram 
e vivem a moda africana. Te-
mos referências no continen-
te como a Nigéria, os Cama-
rões, o Gana e outros tantos 
que vivem diariamente das 
produções nacionais e con-
seguimos ver internacional-
mente o trabalho de outras 

potências africanas que a ca-
da dia que passa vão ocupan-
do o espaço merecido nos 
maiores palcos do mundo.

Como está África, no que 
toca à produção da maté-
ria-prima? 
África tem capacidade para 
produzir a sua própria maté-
ria-prima. A indústria têxtil 
é fundamental para o cres-
cimento de qualquer econo-
mia no mundo. Vários são os 
países africanos com um po-
der de exportar diariamen-
te material para o exterior 
do continente e com um ní-
vel altíssimo de qualida-
de. A África do Sul, o Qué-
nia, a Nigéria e alguns paí-
ses mais a norte, como Mar-
rocos, Tunísia e Egipto, são 
exemplos de países africa-
nos com uma forte aposta na 
indústria têxtil, sem esque-
cermos o número de empre-
gos que este sector gera. 

Concretamente sobre 
Angola, como olha para 
este sector?

“África tem capacidade para 
produzir matéria-prima”

Entrevista à estilista Nadir Tati 

Em Angola, precisamos urgen-
temente de aumentar e diversifi-
car as nossas indústrias para fu-
turamente aumentarmos a nos-
sa capacidade de produção lo-
cal e desta forma respondermos 
a todo um país que precisa de 
vestir o que é nacional. O factor 
identidade é muito importante 
para o nosso crescimento como 
nação. Só se constroem nações 
com pessoas que sabem de onde 
vem e para aonde vão. E preciso 
acreditar no nosso continente, 
na nossa história e na força da 
maior riqueza deste continente, 
que são as pessoas. 

É seguro afirmar que a 
moda africana já con-
quistou o seu espaço no 
mundo? 
A moda africana tem ocupado 
lugares de destaque nas maio-
res montras do mundo. São 
várias as referências desde os 
nossos líderes africanos que 
desde sempre defenderam os 
direitos dos africanos usando 
a indumentária como forma 
de comunicação, de afirmação 
e de imposição nos momen-
tos de tomadas de decisões do 
continente. O meu trabalho 
passa por mostrar e ao mes-
mo tempo aprender com os 
melhores da moda africana. A 
minha inspiração vem de Áfri-
ca e as minhas colecções são 
todas criadas e produzidas no 
continente africano.



Tivemos outros 
momentos de 
vários países 
africanos com 
trabalhos lindos 
que passaram 
pelos jogos de 
Tóquio. Que 
ensinamentos ou 
lições podemos 
tirar destes 
momentos 
de orgulho e 
de afirmação 
do nosso 
continente? 
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Como avalia o seu espaço 
dentro da imprensa inter-
nacional?
Não existe palco no mundo 
sem África. Não existem desfi-
les sem os criadores africanos 
e sem a inspiração do continen-
te africano. Os criadores de ou-
tros continentes estão sempre 
à procura de inspiração e pode-
mos ver em cada colecção um 
toque, um cheirinho de Áfri-
ca. As cores, os cortes e os pró-
prios modelos são de África. 
Se eles que estão fora viajam 
para se inspirarem, nos que já 
estamos no continente deve-
mos olhar atentamente para 
este fenómeno. 

O que representou os Jo-
gos Olímpicos de Lon-
dres e Tóquio para a mo-
da africana?
Os jogos Olímpicos de Lon-
dres e Tóquio foram exem-
plos para todos os estilistas do 
mundo. A indumentária dese-
nhada e produzida por mim foi 
considerada pelos jornais es-
trangeiros como uma das me-
lhores e mais bonitas dos jo-
gos olímpicos de Tóquio. Tive-
mos outros momentos de vá-
rios países africanos com tra-
balhos lindos que passaram 
pelos jogos de Tóquio. Que en-
sinamentos ou lições podemos 
tirar destes momentos de or-
gulho e de afirmação do nos-
so continente? Como estilista 
africana devemos olhar aten-
tamente para os filhos de Áfri-
ca, principalmente os que ele-
vam a nossa bandeira ao mais 
alto nível com alguma aten-
ção, respeito e dignidade que 
merecem. Só com esta valo-
rização poderemos trabalhar 
mais e melhor. O crescimento 
é de todos os africanos e não 
se constroem sociedades sem 
pessoas especializadas e pro-
fissionais com objectivos bem 
traçados. Falar de África é fa-
lar de nós. É falar dos nossos 
valores, da nossa identidade e 
da nossa cultura.

África tem escolas que 
possa assegurar essa ri-
queza cultural como a mo-
da?
África tem servido de esco-
la para muitos artistas princi-
palmente designers que apre-
sentam as suas propostas nas 
maiores montras do mundo. 
As tendências estão direccio-
nadas para o continente e é um 
ponto importante para reflexão 
dos nossos líderes e artistas e 
é também uma fonte de capta-
ção de investimento que o con-

rações. Falar de moda no conti-
nente africano é olhar o modo 
como ela reflecte directamen-
te nas pessoas. Os avanços das 
tecnologias ajudam não só a ex-
pandir todo um trabalho, mas 
faz com que as pessoas tenham 
acesso directo às tendências e 
consumir de uma forma direc-
ta e rápida. 

A comemorar 15 anos de 
carreira. Que balanço faz 
da sua vida como estilista?

Comemoro 15 anos de carreira 
com a apresentação da colecção 
“Africa Yami”. Foram anos de 
afirmação e de posicionamento 
da marca no mundo. E impor-
tante olhar para o nosso percur-
so profissional com o respeito 
que merece. Foram muitas ho-
ras dedicadas à moda de Ango-
la. O meu percurso inclui a for-
mação de muitos jovens que ho-
je trabalham arduamente neste 
sector da moda. Falar de moda 
é poder comparar o que foi fei-

to num passado com poucos re-
cursos e o que podemos fazer 
hoje com acesso a meios tec-
nológicos disponíveis e acesso 
directo ao mundo que nos ro-
deia. É um desfio diário. E im-
portante que os jovens estudem 
e atinjam a excelência para me-
lhor perceberem como funcio-
na o mundo da moda. Eu sou 
África! Eu sou a Diva da Moda 
e assumo esta responsabilidade 
com muito orgulho, pois tenho 
carregado comigo o dever de 

tinente bem precisa. Investir 
na formação dos jovens e adul-
tos com a criação de escolas 
profissionais, neste caso espe-
cifico escolas de moda. A mo-
da é uma arte e todas as artes 
devem contribuir para o cres-
cimento de África.

A troca de experiencia en-
tre estilistas de varias partes 
do continente é de extrema im-
portância, pois este processo 
de aprendizagem envolve to-
da uma dinâmica que precisa-
mos para o sucesso da moda 
em Angola. Botswana, África 
do sul, Moçambique, Quénia, 
Tanzânia Congo, Togo são al-
guns dos países africanos que 
conhecem e aplaudiram o meu 
trabalho no continente.

A moda não se desassocia 
da história. Costurar a rou-
pas, pode significar costu-
rar a história…
Moda é cultura! E um fenóme-
no bem estudado que repre-
senta progresso e união. Em 
algumas regiões do continen-
te africano a moda exerce um 
papel importante por passar 
informação sobre a sua histó-
ria de geração em geração e 
hoje o dinamismo que se criou 
a volta desta expansão e valo-
rização do que os caracteriza 
acabou por ocupar um lugar 
de destaque nas suas econo-
mias. E um sector chave. Cada 
vez mais precisamos de vestir 
o que África produz. E um pro-
cesso de afirmação dos africa-
nos para o mundo. A indústria 
têxtil no continente representa 
rapidez, qualidade, eficiência, 
emprego, introdução de novos 
estilos e conceitos de moda 
de formas a garantir um futu-
ro melhor para as próximas ge-
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Nadir Tati a referencia prin-
cipal quando se fala em esti-
lo contemporâneo e africano 
da moda em Angola.  Defen-
sora da arte africana e dos 
direitos Humanos, Nadir Ta-
ti trabalha com crianças des-
favorecidas. É formada em 
Criminologia. É igualmen-
te Consultora de Imagem , 
Desenho de moda e antes 
trabalhou como manequim, 
uma profissão que a levou 

a grande paixão pelas artes 
e pela moda africana. A pri-
meira estilista angolana e 
africana a vestir uma actriz 
de cinema para os Óscares 
em Hollywood, com Rachel 
Mwanza da República do 
Congo, nomeada para o Me-
lhor Filme Estrangeiro em 
2013. Nadir Tati é responsá-
vel pela indumentária de An-
gola nos jogos olímpicos Em 
Londres e Tokyo 2021.

Biografia
falar sobre África e da história 
da moda dos povos africanos. O 
percurso deu lugar a vários pré-
mios. Diva da Moda de Angola, 
Diva do Momento, Melhor cria-
dora Nacional, prémios Sirius, 
Prémio Lusofonia, Ícone da Mo-
da de Angola, Premio Carreira 
etc. etc. A homenagem foi feita 
em Janeiro de 2022 pelo Minis-
tério da Cultura, Turismo e Am-
biente, chefiado por Filipe Zau 

É uma estilista premiada. 
Ainda tem ambições não 
realizadas?
A moda nacional não pode pa-
rar só em Luanda. E um traba-
lho que deve ser feito em todas 
as províncias e as oportunida-
des devem ser iguais para to-
dos. África é rica em talentos.  
Criar programas de acesso à 
educação e à introdução deste 
sector da moda nas escolas des-
de tenra idade para adquirirem 
todo o conhecimento e as ha-
bilidades necessárias para de-
sempenharem as suas activida-
des com o devido rigor, contri-
buindo assim para o desenvolvi-
mento do nosso país.

Mostrou a colecção Dia-
mante Africano no Moda 
Lisboa 2017. Fale-nos dos 
desafios desta colecção… 

Diamante Áfricano by Nadir 
Tati foi apresentado no último 
dia na semana de moda em Lis-

boa, Portugal. Uma colecção 
inspirada na beleza e grande-
za das mulheres do continen-
te africano. Uma colecção sole-
ne e uma das mais representa-
tivas de elegância e de glamour 
num equilíbrio entre a alma, o 
coração e o corpo da mulher. O 
branco e o prata foram as co-
res de destaque numa colecção 
de vestidos desenhados para 
moldar o corpo feminino e ao 
mesmo tempo oferecer a ima-
gem de uma mulher elegante e 
sofisticada. Outro desfio nesta 
colecção foi a colecção mascu-
lina representada pelos símbo-
los de Angola.

Que dificuldades enfren-
tam os criadores africa-
nos?
Os estilistas africanos em Por-
tugal e em outros países do 
mundo sentem dificuldade em 
entrarem num mercado dife-
rente e com propostas que mui-
tas vezes são rejeitadas pelo 
próprio mercado em que se en-
contram. Não é fácil o acesso a 
este sector. Pertence a uma eli-
te fechada e muito direcciona-
da para a expansão deles pró-
prios como nação. As priorida-
des são para os criadores nacio-
nais e as oportunidades de tra-
balho seguem sempre uma di-
nâmica pouco aberta para es-
trangeiros. E importante que 
se criem condições de trocas 

de experiencias entre os artis-
tas locais e os estrangeiros e as 
colecções devem ser adaptadas 
também ao país em que se vai 
apresentar o desfile. A moda de-
ve ser vista como negócio e não 
como entretenimento. Quan-
do os artistas africanos se uni-
rem e criarem políticas de defe-
sa dos seus direitos e dos seus 
trabalhos, teremos uma África 
bem melhor no que diz respei-
to à nossa valorização, que de-
ve começar no nosso continen-
te. Devemos acreditar em nós e 
nas nossas capacidades. 

A moda nacional 
não pode parar 
só em Luanda. 
E um trabalho 
que deve ser 
feito em todas as 
províncias e as 
oportunidades 
devem ser iguais 
para todos. 
África é rica 
em talentos, 
é preciso criar 
programas 
de acesso à 
educação 
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Poesia do rural 
num poeta  

do povo 

AGOSTINHO NETO

N
as diferentes acep-
ções em que é refe-
renciado, entre letra-
dos e iletrados e en-
tre dirigentes e diri-

gidos, Agostinho Neto é sempre 
um nome que arrasta sentimen-
tos múltiplos e reacções diversas. 
Transcendendo o mero substanti-
vo próprio que é meritoriamente 
simbolizado pela sua cognomina-
ção, o seu-eu ganhou a forma de 
uma marca patriótica, que não po-
de ser ignorada na conjunção de 
traços característicos do angola-
no e dos elementos definidores da 
história e da cultura angolanas.

O poeta Agostinho Neto sem-
pre deixou transparecer, com al-
guma religiosidade profunda e hu-
manismo, a sua preocupação em 
relação ao destino do povo. Neto 
chegou mesmo a referir que o po-
vo e o meio ambiente estarão sem-
pre presentes em cada pensamen-
to, em cada palavra ou frase escri-
ta, como a sombra coexiste com a 
luz, e a folha com a raiz.

Se Patrice Lumumba teve o 
mérito de trocar o conceito negri-
tude pelo de africanidade, Agosti-
nho Neto fez emergir, com Sagra-
da Esperança, a conjunção de tra-

ços característicos da Angola ru-
ral e dos elementos definidores da 
história e da cultura angolanas, 
como podemos apreciar no poema 
Havemos de voltar. 

Como no conceito de identida-
de nacional angolana procuramos 
sempre as disposições definidoras 
de unicidade na diversidade, va-
mos encontrar em Agostinho Ne-
to um elemento estilístico que con-
some o espírito nacionalista que 
sempre o embriagou: ele não se li-
mita a falar do ontem e do hoje. É 
na preparação do futuro, duma An-
gola renovada, que Agostinho Ne-
to se revela no seu Adeus à hora da 
largada.

Claro que a esperança e a misé-
ria sempre aparecem como dois ir-
mãos gémeos na poética de Neto. 
Claro que a esperança na liberta-
ção do oprimido e num futuro me-
lhor parece ser a temática essen-
cial de Neto, como garante Omo-
teso,

Entretanto, como para ele o 
mais importante foi sempre resol-
ver os problemas do povo e contri-
buir para a inversão do quadro re-
lativo aos caminhos largos para os 
horizontes fechados, Agostinho 
Neto faz emergir na sua poesia o 
trinómio da necessidade de lutar 
com o povo, de sonhar com o po-
vo e de prosperar com o povo, es-
grimindo tal argumento, em Aspi-
ração, “Com gritos de protesto/ mer-
gulhados nas lágrimas do coração, 
lutar pelo povo, transformando este 
seu desejo em força/ inspirando as 
consciências desesperadas...”

É de Neto o enunciado: A ex-
pressão, para ser válida, tem de 
ser resultado da vivência e da ob-
servação. Agostinho Neto foi mais 
profundo ao exaltar os valores da 
Angola tradicional, uma Angola do 
e para o povo, um ideário que cons-
tituiu também a sua base político-i-

ANTÓNIO QUINO
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deológica.
Mas é como poeta que o 

pretendemos ver aqui. O poe-
ta que se engaja na definição 
do homem angolano, vivendo, 
ele próprio, as angústias, dese-
jos, medos e esperanças do su-
jeito poético perdido dentro do 
homem que havia nele, dese-
nhando-o através de imagens 
poéticas e recorrendo ao dia-a-
dia do angolano para delimitar 
as suas feições patrióticas, co-
mo o fez em Consciencialização 
e em Kinaxixi.

Agostinho Neto faz emergir 
na sua poesia a ideia de um fun-
dir vários povos num só corpo, 
comungados pela necessidade 
de lutar, de sonhar e de prospe-
rar juntos. Para Agostinho Ne-
to, só na solidariedade se po-
deria construir ou reconstruir 
a identidade angolana.

Essa particularidade da 
pessoa gramatical colectiva 
na maior parte dos versos de 
Agostinho Neto, é para o poeta 
angolano João Maimona uma 
profunda percepção auditiva: 
a força de uma voz que afirma 
e reafirma as suas ideias. Ne-
las, o poeta mostra o quadro 
que resume o drama colectivo, 
a libertação da força que vai 
orientar a sua própria colecti-
vidade para uma marcha evolu-

tivamente ascendente até reen-
contrar a África no sorriso.

Para Agostinho Neto, 
apoiando-se no trinómio (lutar 
com o povo, sonhar com o po-
vo e prosperar com o povo), po-
der-se-ia construir e/ou recons-
truir a identidade angolana com 
base na solidariedade, pois a es-
perança não é solitária; a espe-
rança acompanha, em paralelo, 
as formas vivas das manifesta-
ções populares, procurando li-
bertá-las dos “Sons de grilhetas 
nas estradas”.

Em momento algum o sujei-
to poético se dissocia do univer-
so rural avivado pelo povo, por-
que quando o poeta apela na 
primeira pessoa gramatical, no 
singular, é pelo povo [Sou aque-
le por quem se espera] e quan-
do o faz na primeira pessoa do 
plural é com o povo [somos nós 
mesmos (...) / os homens negros 
ignorantes].

O que se pretende com esta 
apreciação é referenciar os as-
pectos que o poeta guerrilheiro 
traça em verso, perspectivan-

do os elementos definidores da 
identidade do angolano presen-
tes num mundo rural.

Embora tenhamos encon-
trado, em Agostinho Neto, um 
conjunto de realidades que fa-
cilmente nos poderiam auxiliar 
na selecção de elementos váli-
dos no vasto labirinto de aspec-
tos definidores da esperança 
na sua poética, há por trás das 
palavras um sentimento muito 
mais concreto do que a realida-
de aparente da esperança trazi-
da ao lume em estrofes ou ver-

sos livres.
O ritmo é um reflexo do re-

volucionário em Neto, ao prefe-
rir os versos livres, ignorando 
a figura da métrica, elemento 
de raiz na cultura poética oci-
dental. Mas essa “rebeldia” ar-
tística não retira a beleza e a 
musicalidade da sua poesia, 
pois o seu ritmo é de fácil per-
cepção, pelo respeito ao rigor 
na repetição periódica.

Assim, Neto repete as ex-
pressões “Havemos de voltar” 
e “Ainda” nos poemas com os 
mesmos títulos, e as expres-
sões “fogo” e “ritmo” no poema 
Fogo e ritmo, como um com-
promisso fiel com o leitor ti-
po e que persegue um sonho 
emancipador, cujas raízes as-
sentam na esperança reflecti-
da nos próprios poemas.

Congelando, ainda, a ex-
posição sobre o ritmo na poe-
sia de Neto, e porque julgamos 
pertinente focalizar a relação 
entre o ritmo e a ideologia na 
poética, criámos um intermez-
zo para que se possa perceber 
e explorar tal a relação.

Por exemplo, Henrique Al-
ves, fazendo alusão à poesia de 
Neto, afiança que ela transita 
desde a inconsciência caótica, 
até ao cosmos do consciente; o 
ego é ponto de partida, apenas: 
seu sujeito poético é a cons-
ciência colectiva que percorre 
e constrói o caminho da liber-
tação.

Pires Laranjeira lembra-
nos que Agostinho Neto tinha 
plena consciência do objecti-
vo principal da luta política dos 
angolanos: a libertação nacio-
nal. Mas não é apenas nesse 
sentido que a sua poética tem 
valor simbólico, documental e 
estético. Havia toda uma ne-
cessidade de se construir uma 
mensagem de esperança e fé e 
passá-la. Portanto, o contexto 
acaba necessariamente por va-
lorizar a sua arte.

Para Agostinho 
Neto, apoiando-
se no trinómio 
(lutar com o povo, 
sonhar com o povo 
e prosperar com 
o povo), poder-
se-ia construir e/
ou reconstruir 
a identidade 
angolana 
com base na 
solidariedade
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O próprio Neto deixa-nos 
perceber esse seu posiciona-
mento num discurso que pro-
fere, em Novembro de 1977, no 
acto de posse do cargo de Pre-
sidente da Assembleia-geral 
da União dos Escritores Ango-
lanos:

Para o escritor angolano, a 
interpretação da existência não 
deixa de estar submetida a esta 
regra [a da situação do ponto de 
vista social de que se visionam 
os fenómenos] e, para o fazer, 
não pode, evidentemente, desco-
nhecer a realidade, sobretudo os 
aspectos dramáticos dessa reali-
dade, que constituem a sua con-
tradição.

Evidentemente, fica aqui 
marcado o compromisso do 
poeta para com o momento 
social, uma etiqueta clara dos 
neo-realistas. Esta corrente li-
terária, assume uma dimensão 
de intervenção social, nomea-
damente a da denúncia das in-
justiças sociais.

A opção por essa corrente, 
além de ficar registada na sua 
poética, encontra-se em mui-
tos outros pronunciamentos de 
Agostinho Neto:

Não se pode desconhecer o 
contexto mundial, (…). A lite-
ratura, na Angola independen-
te e caminhando para uma for-
ma superior de organização so-
cial – o socialismo –, tem de, ne-
cessariamente, reflectir esta no-
va situação.

Do mesmo modo, dirigin-
do-se a escritores, Neto afir-
mou:

Todos nós, creio que concor-
damos em que o escritor se deve 
situar na sua época e exercer a 
sua função de formador de cons-
ciências, que seja agente activo 
de um aperfeiçoamento da hu-
manidade.

Entretanto, o papel do inte-
lectual africano deveria impli-
car, também, o quebrar dos la-
ços estéticos presentes na arte 
e aproximar os seus moldes ao 
da sua cultura. Essa é uma pro-
va da consciência de Agostinho 
Neto relativamente ao que fazia 
e ao que pretendia atingir.

Assim, talvez na tentativa 
de procurar reflectir um pou-
co da necessidade do estrei-
tamento entre o intelectual e 
o povo, Neto foi pondo na sua 
poesia ritmos livres e musi-
cais, acompanhados de uma 
imagística rica e original, mui-
to próxima do modo de se ex-
pressar do angolano.

A própria recorrência à re-
petição afigura-se como uma 
estrutura de correlação com a 
oralidade, já que a réplica num 
texto pode ter como motivo, 
entre outros, o de intensificar o 

É essa Angola 
de África que 
Agostinho Neto 
constrói nos 
seus poemas. 
Uma Angola 
de gente 
solidária e de 
solidariedade 
despidas de 
qualquer 
peça de 
descriminação

sentido ou funcionar como um 
mecanismo estruturador do 
texto falado. É o que vemos em 
Havemos de voltar, Aspiração e 
Fogo e ritmo.

Notoriamente, a poética de 
Neto surge como uma espécie 
de colóquio consigo mesmo, 
mas em voz alta, respondendo 
a uma das características do 
texto infantil no qual o autor 
utiliza, como arma para des-
pertar o interesse das crian-
ças, a repetição de palavras ou 
expressões para a fixação das 
ideias ou ideais.

Portanto, a repetição sobre-
vém na poética de Neto tam-
bém como uma apelação à sua 
acepção sobre o bizarro con-
texto, que ele condena e, por is-
so mesmo, o desliga do factor 
destino. Fora desse detalhe, o 
poeta leva aos seus versos uma 
aspiração capaz de chamar a 
atenção do leitor sobre a ne-
cessidade de negar a alegada 
predestinação do homem ne-
gro. Afinal, “Também a noite é 
escura”, mas não eterna, como 
aliás parece nos dizer no poe-
ma Noite escura.

O poeta revolucionário, na 
tentativa de pôr a sua arte ao 
serviço do rural, procura des-
truir o mito de uma predestina-
ção do homem negro à escra-
vatura e edifica, embora ideo-

logicamente, uma Angola hu-
manizada e de esperança, na 
qual os homens se realizam na 
mesma prisão que lhes deter-
mina a identidade conquistada 
através da plenitude do seu es-
tatuto social, construído a par-

tir das interacções sociais.
É essa Angola de África que 

Agostinho Neto constrói nos 
seus poemas. Uma Angola de 
gente solidária e de solidarie-
dade despidas de qualquer peça 
de discriminação. 

QUINO, António. Duas Fa-
ces da Esperança: Agostinho Ne-
to e António Nobre num estu-
do comparado. Edição comemo-
rativa do II Festival Nacional 
de Cultura. Luanda, 2014, p.p. 
110-127

Neto foi pondo na sua poesia ritmos livres e musicais, acompanhados de uma 
imagística rica e original, muito próxima do modo de se expressar do angolano
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Académicos brasileiros apresentam 
pospostas para uma escola inclusiva

Educação especializada

GASPAR MICOLO

J
á lá vai o tempo em que 
se pensava ser ideal 
manter as pessoas com 
deficiência em institui-
ções de educação es-

pecial, distante do ambiente da 
escola comum. Como resulta-
do, o estudante era privado do 
processo de aprendizagem num 
ambiente de contacto contínuo 
com os demais alunos, sob a 
alegação de que isso garantia 
um atendimento de maior quali-
dade. A evolução do campo dos 
direitos humanos trouxe à tona 
o paradigma da inclusão.

Com a Declaração de Sala-
manca, em 1994, da qual Ango-
la é signatária, tornou-se deter-
minante promover uma educa-
ção para todos, capacitando as 
escolas para atender todas as 
crianças, sobretudo as com de-
ficiência. Com efeito, as políti-
cas brasileiras nesta área são 
referência para diversos paí-
ses. Angola já contou com dois 
projectos de cooperação técni-
ca. Entre 2008 e 2015, foi reali-
zado o projecto “Escola de To-
dos”, em duas fases comple-
mentares. Segundo o Instituto 
Nacional de Educação Especial 
(INEE), a iniciativa com o Bra-
sil ampliou a visão dos especia-
listas angolanos, durante o pro-
cesso de redacção da “Política 
Nacional da Educação Especial 
orientada para a inclusão esco-
lar”, que foi aprovada pelo Exe-
cutivo angolano, em 2017.

"Houve uma demanda do 
Governo angolano na área de 
educação especial em 2008. 
Desde então, temos cooperado 
na formação de professores pa-
ra atender às crianças com ne-
cessidades especiais", lembra o 
analista de Projectos da Agên-
cia Brasileira de Cooperação, 
Luciano Ávila Queiroz.

Em Luanda, a acompanhar 
uma equipa de professores bra-
sileiros da Universidade Fede-
ral de Santa Maria, Luciano 
Ávila Queiroz revela que a coo-
peração com Angola entra ago-
ra numa terceira fase em que 
a ABC, instituição do Ministé-
rio das Relações Exteriores do 

Brasil, responsável por coorde-
nar a cooperação técnica, traz 
académicos da Universidade 
Federal de Santa Maria para 
dar suporte à formação de pro-
fessores que atendem às neces-
sidades da escola inclusiva.

E a escolha recai para a Uni-
versidade Federal de Santa Ma-
ria por ser, segundo Ana Pavão, 
uma referência no campo ao ní-
vel do Brasil. É que a institui-
ção académica tem 60 anos de 
existência, 50 dos quais dedi-
cados à educação especial. "O 
curso de educação especial, 
nas suas diferentes modalida-
des tem 50 anos, durante mais 
de 40 anos foi a única universi-
dade a formar educadores es-
peciais no Brasil. O nosso cur-
so sempre formou educadores 
especiais, enquanto os outros 
cursos fazem pedagogia com a 
área de educação especial con-
templada", diz Ana Pavão, que 
se formou na instituição e coor-

dena actualmente o curso de 
Formação de Professores pa-
ra o Atendimento Educacional 
Especializado.

Com esses anos de expe-
riência, os professores da Uni-
versidade Federal de Santa 
Maria, depois de visitas a es-
colas em Luanda, preparam-
se agora para apresentar pro-
postas de formação ao INEE. 
Um projecto de cooperação 
dever ser assinado entre os 
membros dos Governos dos 
dois países. E, dentro de dois 
ou três meses, poderá dar-se 
o início da formação dos pro-
fessores. "Esse percurso de 
vanguarda nos permite hoje 
vir aqui e conversar com os 
técnicos do INEE, e ajudar a 
encontrar as melhores solu-
ções para a escola inclusiva", 
garante Ana Pavão.

Luciano Ávila Queiroz lem-
bra que, depois da cooperação 
que resultou na publicação da 

Política Nacional da Educação 
Especial, em 2017, essa nova fa-
se tem como o objectivo o au-
mento do acesso dos alunos com 
necessidades especiais nas esco-
las regulares, e, muito importan-
te, ajudar na permanência, pois 
não adianta colocá-los em esco-
las regulares se a mesma não es-
tiver preparada para os receber e 
garantir a formação qualitativa. 

Por isso, e depois do levan-
tamento da situação nas esco-
las e com diálogo com os téc-
nicos do INEE, os especialis-
tas brasileiros vão apresentar 
um programa de formação com 
dez cursos específicos virados 
para cada necessidade espe-
cial dos alunos.  É a professo -
ra Sílvia Pavão quem aponta 
o primeiro curso. Trata-se do 
Atendimento Educacional Es-
pecializado, tido como um dos 
principais serviços na área. "A 
inclusão das pessoas com ne-
cessidades especiais na rede 

escolar regular obriga a que 
haja um suporte pedagógico 
para avaliar as suas caracte-
rísticas nas salas comuns, lo-
go, precisam de apoio espe-
cializado", frisa a professora, 
pós-doutorada em 2018 pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 

Sílvia Pavão acrescenta que 
o curso tem 240 horas, e que já 
é administrado há alguns anos, 
tendo formado 10 mil profes-
sores em todo o Brasil, desde 
2006, e também tem duas tur-
mas em Cabo Verde. "O público 
alvo deste curso são professo-
res que actuam na rede escolar 
regular a fim de perceber as ne-
cessidades especificas dos alu-
nos e atendê-las".

A NECESSIDA-
DE DE INCLUSÃO
Ana Pavão, que também  visi-
tou a escola Óscar Ribas, de-
dicada ao ensino para alunos 

FOTOS DE LUÍS DAMIÃO I EDIÇÕES NOVEMBRO

Especialistas brasileiros vão apresentar um programa de formação com dez cursos específicos para cada necessidade dos alunos
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Em Luanda, a acompanhar uma equipa 
de professores brasileiros da Universidade 
Federal de Santa Maria, Luciano Ávila 
Queiroz revela que a cooperação com 
Angola entra agora numa terceira fase 
em que a ABC traz académicos da 
Universidade Federal de Santa Maria para 
dar suporte à formação de professores 
que atendem às necessidades da escola 
inclusiva

Depois de visitar escolas em Luanda, 
Amara Lúcia Holanda revela que ficou com 
uma noção clara das potencialidades e das 
necessidades, e já avalia elementos que 
podem ser desenvolvidos. Questionada 
sobre o que viu de positivo, não hesita: 
"Gostei de ver alunos e professores 
engajados, motivados e criativos. E isso é 
extremamente positivo", diz

com deficiência visual, avança 
de positivo o facto de ver uma 
escola para atender alunos in-
visuais a receber alunos vi-
suais. "Normalmente é o con-
trário, a escola é regular e ela 
inclui alunos com deficiências. 
E essa é o contrário, por isso 
muito positivo".

É que hoje, por compromis-
sos internacionais ou mesmo 
políticas dos Estados, a aposta 
é a educação inclusiva através 
da formação de professores pa-
ra o ensino especial,  o forneci-
mento de materiais didácticos 
adequados e a integração efec-
tiva dos alunos deficientes nas 
turmas do ensino geral.  

E a razão desta mudança 
está, para Ana Pavão, no fac-
to de todos nós aprendermos 
melhor com as diferenças. 
"No meio dos diferentes a nos -
sa potencialidade é aumenta-
da, é desafiada, duma maneira 
muito mais rápida", atira, ex-
plicando que cada aluno tem a 
sua forma e tempo de aprendi-
zagem e que mesmo entre os 
alunos regulares há diferenças 
de aprendizagens, daí a neces -
sidade de inclusão, e não mais 
de separação. Referindo-se à 
realidade brasileira, diz que 
há um número bem menor de 
escolas especiais em relação 
ao passado, já que a tendência 
tem sido incluir todos nas es-
colas regulares, com ou sem 

S
ão muitos os desafios 
em busca da melhoria 
da aprendizagem na 
educação inclusiva. E, 
ao longo dos anos de 

experiência em vários países, 
a tecnologia tem sido um forte 
aliado na oferta de soluções. Por 
essa razão, Amara Lúcia Holan-
da, doutorada em Educação pela 
Universidade Federal de Santa 
Maria, não tem dúvidas de que 
Angola também deve aprovei-
tar os recursos tecnológicos pa-
ra dar respostas às suas necessi-
dades. "A área da tecnologia in-
clusiva vai ajudar a proporcionar 
meios, metodologias e diminuir 
as barreiras para que as pessoas 
tenham condições de acompa-
nhar melhor o desenvolvimen-
to dos conteúdos a serem trans-
mitidos pelos professores e as-
sim possa participar mais acti-
vamente na vida escolar assim 
como na vida social como", diz, 
realçando que, nos cursos que 
podem ser oferecidos, vai traba-
lhar com tecnologia assistiva.

Depois de visitar escolas em 

deficiências, dos 4 aos 17 anos.
E, sobre isso, Amara Holan-

da é categórica: "Colocar alu-
nos com deficiência ou necessi-
dades especiais em escolas re-
gulares é também uma maneira 
de nos educarmos a lidar com 
os outros na diferença".

Sabrina Fernandes, douto-
ra em Educação Especial pe-
la Universidade Federal de São 
Carlos, avança que a ideia da 
educação inclusiva é também 
o deslocamento da questão de 
deficiência para uma questão 
mais de formação do sujeito, 
focando nas potencialidade, de 
interacção e associação com os 
demais.  "Hoje a educação es-
pecial são alternativas metodo-
lógicas para o olhar diferencia-
do do sujeito e não mais para 
uma perspectiva de isolamen-
to como se tinha há um tempo 
atrás. E assim a ideia é instru-
mentalizar os professores para 
oferecer os apoios necessários 
para estes sujeitos".

Sílvia Pavão concretiza lem-
brando que toda essa perspec-
tiva inclusiva vem com a Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948, e a Decla-
ração de Salamanca, de 1994.  
"Alguns países foram signatá-
rios e adoptaram esta perspec-
tiva de inclusão, já que a pes-
soa tem direito de participar 
com autonomia na escola em 
igualdade", frisa.

Luciano Ávila Queiroz explica que a cooperação nesta área de educação teve início em 2008

Ana Pavão coordena o Atendimento Educacional Especializado

Luanda, Amara Lúcia Holanda 
revela que ficou com uma no-
ção clara das potencialidades 
e das necessidades, e já avalia 
elementos que podem ser de-
senvolvidos. Questionada so-
bre o que viu de positivo, não 
hesita: "Gostei de ver alunos e 
professores engajados, motiva-
dos e criativos. E isso é extre-
mamente positivo", diz.

Questionamos se haverá ne-
cessidade de ter livros em Brai-
lle de todas a s disciplinas, Ana 
Pavão diz que não, apontando co-
mo solução o programa "Brai-
lle Fácil", software criado para 

tornar mais prático e acessível 
à confecção de documentos im-
pressos em linguagem Braille. O 
software possibilita à leigos em 
Braille imprimirem textos mais 
simples de forma fácil.  Exempli-
ficando, indica a realidade brasi-
leira em que há escolas e centros 
de referência que têm impresso-
ras Braille e produzem os ma-
nuais. Assim, essas escolas são 
dotadas de materiais que podem 
atender aos alunos. 

Ao final dos cursos que se-
rão ministrados no âmbito do 
protocolo, prevê-se que os pro-
fessores apresentem um tra-

Tecnologia, um aliado
na educação inclusiva
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Carlo Schmidt sublinha que o acesso à 
escola comum é importante, pelo que 
urge trabalhar muito o apoio ao aluno, 
ou seja, o atendimento educacional 
especializado, que dê conta das barreiras 
que muita das vezes não estão no aluno, 
mas no ambiente escolar. "Note que uma 
barreira para uma criança cadeirante pode 
ser uma rampa, mas para uma criança 
com autismo pode ser o atendimento 
separado dos demais"

balho prático realizado com os 
próprios alunos para que sirva 
de referência para os outros pro-
fessores. "Então assim teremos 
a ideia de que cada curso vai ge-
rar material bibliográfico, entre 
seis ou sete livros feitos pelos 
professores angolanos para os 
professores angolanos dentro 
da realidade cultural", diz, avan-
çando que os livros serão feitos 
em três formatos, nomeadamen-
te, impressos, digital e em CD, 
para que seja acessível a todos.

DA SURDEZ AO AU-
TISMO, UMA ATEN-
ÇÃO REDOBRADA
A educação inclusiva na es-
cola regular é vantajosa para 
todas as crianças, pois parti-
cipam e aprendem de acordo 
com as suas condições cogni-
tivas, contudo, quando se tra-
ta da surdez e do transtorno 
do espectro autismo, as esco -
las enfrentam muitos desafios 

Da esquerda para direita, Anie Pereira Gomes, Sabrina Fernandes, Amara Holanda, Carlo Schmidt, Ana Pavão, Sílvia Pavão e Luciano Ávila Queiroz

Carlo Schmidt propõe estratégias para lidar com alunos autistas

para atender às necessidades 
de todos os seus alunos.

Doutorada recentemente pe-
la Universidade Federal de San-
ta Maria, com uma tese que olha 
para a inclusão do sujeito surdo, 
Anie Pereira Gomes vai atender 
a formação nesta área no âm-
bito da cooperação. Em Luan-
da, revelou que foi  interessan-
te conversar com a comunidade 
de surdos. "A missão é trabalhar 
com eles para que tenham a lín-
gua portuguesa como segunda 
língua, ou seja, consolidar a lín-
gua gestual para que possa pos-
teriormente trabalhar com ele-
mentos de uma segunda língua, 
o português", revela.

Anie Pereira Gomes esclare-
ce que as línguas de sinais têm 
uma gramática, alguns parâme-
tros específicos, como configu-
ração da mão, movimentos, mas 
há elementos que se estabele-
cem naturalmente como qual-
quer língua oral, então ela é vi-

va. "O vocabulário do último di-
cionário quase triplicou porque 
com a entrada de muitos sur-
dos nas escolas nos últimos dez 
anos há cada vez mais necessi-
dade de incluir novos gestos", 
conta. Assim, a cooperação, em 
relação a esta área, deve acaute-
lar também essa actualização. 

Como há cada vez mais a in-
clusão dos alunos com surdez 
nas escolas regulares, Anie Pe-
reira Gomes aponta o tradutor
-intérprete em sala de aula co-

mo uma das soluções, ou seja, 
o professor pode normalmente 
dar a sua aula e ter a presença 
de um tradutor como acontece 
nas televisões.

E, ao psicólogo Carlo Sch-
midt, que também faz parte da 
equipa, cabe o desafio de propor 
soluções para integrar um alu-
no autista numa escola regular. 
Carlo Schmidt começa por avan-
çar que um aluno com autismo 
pode ter um entendimento ver-
bal menor do que visual, logo, 

a proposta pode ser trabalhar 
muito pictogramas, pinturas, ou 
seja, comunicação alternativa. 
"Muitas crianças com autismo 
não desenvolvem a linguagem, 
então tem que trabalhar mui-
to com figuras, e isso diminui 
problemas de comportamen-
to dentro da sala de aula, já que 
as crianças ficam agitadas por-
que não entendem o que os pro-
fessores estão a dizer, então es-
sa é uma das estratégias", avan-
ça, revelando que, no curso, se-
rão propostas metodologias e 
estratégias que tiveram suces-
so em ambientes escolar brasi-
leiros, e não só. Por isso, o psicó-
logo aponta a criatividade, mas 
sobretudo fundamentada numa 
base de conhecimento, já que as 
diferenças são enormes entre as 
escolas. Contudo, para o suces-
so escolar, garante é necessário 
o envolvimento de todos. "Não é 
só o professor e o aluno, mas é 
toda gestão da escola, a comuni-
dade; é uma inclusão geral que 
vai terminar na sala de aula".

Carlo Schmidt sublinha que 
o acesso à escola comum é im-
portante, pelo que urge traba-
lhar muito o apoio ao aluno, ou 
seja, o atendimento educacio -
nal especializado, que dê conta 
das barreiras que muita das ve-
zes não estão no aluno, mas no 
ambiente escolar. "Note que 
uma barreira para uma criança 
cadeirante pode ser uma ram-
pa, mas para uma criança com 
autismo pode ser o atendimen-
to separado dos demais".



HONORÉ MBUNGA

G
orée é uma pe-
quena ilha do mar 
atlântico da costa 
da Guiné, localiza-
da entre 14º de la-

titude Norte e 45º de longitude 
Oeste, a 3 km da terra firme, ou 
seja, do bloco continental do Se-
negal, a que pertence. Em 1677, 
os Franceses ocuparam a ilha, 
e durante o período do tráfico 
de escravos, Gorée foi um dos 
maiores pontos de concentra-
ção/pontos de escalas de es-
cravos, que esperavam a sua 
ida para um mundo totalmen-
te desconhecido, além-Atlânti-
co, as Américas. Era uma das 
inúmeras feitorias que cerca-
vam toda a costa da África ne-
gra, já que, os europeus esco-
lhiam, para a sua instalação, 
as ilhas ou outeiros, próximos 
da costa, sítios fáceis para de-
fender (J. KI-ZERBO, 1978, p. 
212.). Assim, Arguin (Mauri-
tânia), Gorée (Senegal), Elmi-
na (Costa do marfim), Fernan-
do Po (Camarôes), São Tomé, 
Luanda, etc., foram estações 
escolhidas, nesta parte da Áfri-
ca ocidental baptizada de “cos-
ta dos escravos”. Tendo visita-
do a ilha de Gorée, a 3 de Abril 
do corrente ano, o autor vem, 
através do presente texto par-
tilhar as informações com os 
angolanos e mais outros curio-
sos intelectuais, para a sua cul-
tura geral. O interesse históri-
co da ilha é dado pelas escritas 
encontradas numa das portas-
da Casa dos Escravos, do Mi-
nistério da Cultura, onde está 
escrito (traduzido por nós): “O 
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Ilha de Gorée

Povo Senegalês soube guardar a 
actual CASA DOS ESCRAVO-
Sa fim de lembrar a todo africa-
no que uma parte deste transi-
tou por este santuário”. Por esta 
mesma razão, a “Maison Afri-
caine de la Poésie Internatio-
nale” ergueu a seguinte placa, 
com os dizeres (poesia) do es-
critor e poeta canadiano, Jean
-Louis Roy, na ilha, onde se po-
de ler (traduzido do francês):
Quem vos disse “Gorée é uma 
ilha”
Aquele mentiu
Esta ilha não é uma ilha
É continente de espírito

MÉTODOSE PRÁTICAS 
DA ESCRAVATURA
À procura de produtos como ou-
ro, escravos e marfim, os euro-
peus praticaram actos, aliás cri-
mes horríveis; maltrataram os 
negros, que levavam nas condi-
ções impróprias. O calvário dos 
negros começava logo nos luga-
res onde eram comprados, rap-
tados ou “apanhados/captura-
dos”, até à roça, onde trabalha-
riam, passando pelo(s) lugar(es) 
de concentração. Os negros com-
prados eram marcados, com fer-
ro quente, numa parte do corpo: 
peito, nádega, seio, testa, pesco-
ço, ombro, coxa, braço, anca, cos-
tas, etc., com as iniciais do pro-
prietário. Eis, alguns sinais/mar-
cas, gravados no corpo dos es-
cravos comprados: AFG - Antó-
nio Felippe Gomes; DJS – Diogo 
João Salvador; FG - Franco Luiz 
Gonçalves; GPB – Gracianno Pe-
reira Bravo; IZA - Anna Zuraste 
de Araújo; MAB. – Manoel An-
tónio Bahia; MAS - Maria Alves 
do Souto; MDS - Manoel Dom 

Grilhetas para os pulsos e colares.

Arquitectura de pedras na Ilha de Gorée. 
Fotografia de H. Mbunga, Abril de 2022.
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da Silva; MPC – Miguel Pires de 
Carvalho; TAS - Thomáz Alves 
Soutto; VMF - Vicente Fernandes 
Maciel; VPG – Viriato Pedro Gon-
çalves; VPM - Ventura Pereira da 
Mata, etc. (ANA, códice nº 2538). 

A partir dos lugares de com-
pra, os negros andavam doravan-
te acorrentados, e mesmo assim, 
sempre vigiados por elementos 
armados. Assim, eram levados 
até aos lugares/campos/casas de 
concentração. Quem tentasse fa-
zer qualquer gesto que indiciava 
a vontade de fuga, os homens ar-

mados não hesitavam de atirar. 
Como havia pouca gente para vi-
giar os negros capturados,as em-
barcações vinham sempre da Eu-
ropa com vários tipos demateriais 
metálicos (grilhetas, algemas ou 
esferas de ferro de cerca de 15 
kg), para entravar a fuga dos es-
cravos/negros. Havia, materiais 
de entravepara os pés, para os 
pulsose para o pescoço (Museu 
da Casa dos Escravos de Gorée).

Os locais de concentração 
de escravos eram celas horro-
rosas, de vários tamanhos. Al-

gumas com cerca de 2,5 m2, de 
superfície, apenas com duas ou 
três pequenas aberturas de cin-
co centímetros de largura e cer-
ca de 50 centímetros de compri-
mentos, podiam concentrar10 a 
15 pessoas. Quando a cela tem 
janela, esta fica na parede de 
entrada, com gradeamentos de 
ferro. Havia celas para cada gé-
nero, sendo as principais com 
maiores espaços, podendo me-
dir cerca de 5 a 6 metros qua-
drados. Era o campo de con-
centração que mais incitavam 
os negros à revolta, basta ali 
pensar que nunca mais terá a li-
berdade de sair quando e como 
quizer. Portanto, essas revol-
tas eram selvagemente repri-
midas, pelos homens armados. 
Aliás, o historiador J. Ki-Zer-
bo nos retomou uma descrição, 
feita por PRUNEAU DE POM-
MEGORGE, que se passou na 
mesma ilha de Gorée, onde, 
quinhentos escravos teriam 
planejado massacrar os bran-
cos, mas traídos por um rapaz 
de cerca de onze a doze anos, 
apenas os dois antigos chefes 
das aldeias foram mortos por 
balas de canhões, perante to-
dos os cativos e população da 
ilha, “para dar um exemplo a to-
do o país”. Daí, todos os outros 
cativos regressaram no campo 
de concentração, consternados, 
sobretudo amedrontados (J. Ki-
Zerbo, 1978, p. 215).

Foi assim, que os europeus 
coisificaram o homem negro, ao 
vendê-lo, ao escravizá-lo, ao hu-
milhá-lo, etc. Aliás, foi depois de 
um exame anatómico minucio-
so, completo e aprofundado, de 
todos os órgãos do escravo, só 
depois de uma mercancia aper-
tada, que as “peças” eram atri-
buídas/vendidas.

CONCLUSÃO
A Ilha de Gorée, é “o símbolo 
único da economia do tráfico, do 
negócio triangular entre a Áfri-
ca, a Europa e a América, sobre 
o Atlântico.Obviamente, milha-
res de filhos do actual território 
de Angola transitaramna ilha de 
Gorée, ou seja, sofreram naque-
las celas desumanas, da Casa 
dos Escravos, enquanto aguar-
davam o último embarque, para 
as terras do destino, nas Amé-
ricas.É o lugar privilegiado dos 
150 milhões de Africanos de ori-
gem que vivem além- Atlântico. 
Foi “a porta da viagem sem re-
gresso”, para muitos africanos, 
angolanos em particular, que vi-
vem no Pérou, em Honduras, no 
Brasil, em Cuba, nos Estados-U-
nidos, em Venezuela, em Jamaï-
ca, em Guyana, no México ou 
em Haiti, com a África mãe”.

Símbolo da economia 
do tráfico e do negócio 

triangular
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A
inda que exista um 
certo consenso so-
bre a importância 
que a educação re-
ligiosa teve na for-

mação moral da elite iniciado-
ra do processo que iria desem-
bocar na UPNA e mais tarde 
UPA/FNLA, parece, no en-
tanto, não existir muita insis-
tência, exceptuando por parte 
de alguns investigadores, rela-
tivamente ao grande peso que 
terá tido neste processo toda 
uma tradição na forma contro-
versa e geralmente conflituo-
sa com que os povos originá-
rios do antigo reino do Kongo 
constroem e vivem a sua rela-
ção com a cultura e, mais par-
ticularmente, com a religião ju-
daico-cristã.

Por mais que a FNLA te-
nha recebido o rótulo de «mo-
vimento conservador», «pró-o-
cidental», «reaccionário», etc., 
na época da luta armada anti-
colonial, raramente nos lem-
bramos, contudo, que o nú-
cleo fundador da União dos Po-
vos do Norte de Angola (UP-
NA, mais tarde UPA — União 
dos Povos de Angola, antes de 
se tornar na FNLA em 1962) 
era herdeiro dessa longa rela-
ção controversa com o Ociden-
te, iniciada no século XV, com 
a chegada dos portugueses e, 
consequentemente, com a reli-
gião judaico-cristã.

Trata-se duma relação que 
oscilava entre a adopção/re-
jeição dos ritos e credos cris-
tãos, na sua utilização distor-
cida com fins políticos e diplo-
máticos e variações cíclicas 
até à sua transformação numa 
dinâmica milenarista, pelo me-
nos desde Kimpa Vita, na jun-
ção dos séculos XVII e XVIII( 
Thornton, 1998).

Neste complexo processo, a 
rejeição podia tanto assumir-se 
como uma oposição categórica 
ou então como uma espécie de 
redimensionamento ideológi-
co no qual o credo cristão ser-
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via de pano de fundo para uma 
reorganização filosófica assen-
te no poderoso fundo religioso 
tradicional dos povos Kongo.

O profetismo Kongo é um 
dos fenómenos religiosos mais 
dominantes da história da Áfri-
ca central, desde, pelo menos, 
o século XVII; e não me parece 
que se possa compreender em 
toda a sua essência a expres-
são ideológica do nacionalismo 
Kongo quer seja quer não por-
tador dum projecto puramente 
etno-nacionalista (por exem-
plo, a restauração do reino do 
Kongo) como tem sido preco-
nizado, de tempos a tempos, 
desde os anos 1950, por movi-
mentos políticos, quer na Re-
pública Democrática do Con-
go, quer em Angola, sem nos 
referirmos a este complexo 
fundo religioso.

Ao afirmar «desde, pelo 
menos, o século XVII », quero 
com tal dizer que será necessá-
rio recuar, sem dúvida, até ao 
tempo do rei Nzinga-a- Nkuwu 
(ou, se quisermos, João I, de 
seu nome cristão), quinto sobe-
rano na linha dos Manikongo 
(reis do Kongo-dia-Ntotila), e 
primeiro rei do Kongo conver-
tido ao cristianismo no século 
XV, para colocar a questão da 
relação, controversa desde o 
seu início, entre o que podería-
mos denominar de «ordem fi-
losófico-ideológica» trazida pe-
los missionários europeus e o 
poderoso mundo cosmogónico 
e religioso kongo ( Northrup, 
2002: 33-39).

Apesar de essa influência 
ter sofrido uma diminuição já 
a partir do século XVI (Nor-
thrup, 2002) acontece, porém, 
que a instrumentalização do 
credo e do cerimonial cristãos 
como fonte de poder e de pres-
tígio político e diplomático por 
excelência (Northrup, 2002) se 
manteve e se africanizou, mes-
mo que não se possa dizer que 
teve um impacto de envergadu-
ra, ao ponto de causar, por as-
sim dizer, um preconceito mor-
tal à cosmogonia ancestral kon-
go. Pelo contrário, o fundo reli-
gioso Kongo se manteve e as-
similou o que o Cristianismo 
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trouxe sem totalmente abdicar 
das raízes espirituais africanas. 
Isto se manifesta nas tradições 
culturais sempre fortes nas so-
ciedades Kongo dispersas pe-
la colonização em territórios di-
versos da África central.

Mas este fundo africano não 
servia, certamente, para conter 
o mundo atlântico que se abria 
aos soberanos e chefes africa-
nos; um mundo no qual as re-
gras da era económica, política 
e diplomática que se abria com 

o capitalismo mercantilista 
eram um desafio para a imagi-
nação dos Africanos, nomeada-
mente na África central ociden-
tal, cujos contactos com o exte-
rior do continente tinham co-
meçado de forma súbita, ines-
perada, com a chegada dos Por-
tugueses no século XV.

Quanto muito, esta cosmo-
gonia ancestral terá servido pa-
ra os escravos fugitivos que, 
na floresta e nas montanhas 
do Novo Mundo, em particular 

O lugar da Igreja Tocoista 
na Luta Anticolonial

JEAN-MICHEL 
MABEKO-TALI

nas Caraíbas e na América do 
Sul, especialmente no Brasil, 
tentaram reconstituir socieda-
des livres, com, por um lado, 
aquilo que ainda lhes restava 
da herança africana e, por ou-
tro, aquilo que a sua inevitável 
aculturação no Novo Mundo 
lhes trouxera (Heywood, 2002; 
João José Reis et alii, 1996), 
fruto das estratégias de resis-
tência numa luta pela sobrevi-
vência ontológica que terá du-
rado séculos e cujos quilombos 
serão o exemplo mais acabado 
(Moura, 1987; Moura, 1981).

É evidente, como nos recor-
dam constantemente os auto-
res que se debruçaram sobre 
esta questão, desde mais ou 
menos os trabalhos pioneiros 
de John Marcum (Marcum, 
1969), que o núcleo fundador 
da UPNA, mais tarde UPA, de-
pois FNLA, e algumas outras 
organizações de origem con-
golesa, respetivamente: Par-
tido Democrático Angolano, 

Igreja Tocoísta, fundada em 1949, 
no exílio no então Congo belga, 
pelo angolano Simão Gonçalves 
Toco (1918-1984), é uma perfeita 
ilustração desse processo, e pode 
indubitavelmente entrar pela grande 
porta no conceito de “Etiopismo” tal 
como definido acima

FO
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Nguizani-a-Kongo, Aliança 
dos Zombos, Movimento para 
a Defesa dos Interesses de An-
gola, etc. tinham surgido e se 
tinham desenvolvido à sombra 
do embondeiro belga, depois 
do Congo independente. Como 
diz um provérbio do oeste afri-
cano «não se cresce à sombra 
de um embondeiro sem tirar 
proveito da sua seiva».

Não há qualquer dúvida so-
bre a influência da vida política 
do antigo Congo belga sobre o 
movimento nacionalista ango-
lano. Mas influência em que 
sentido? Influência estrutural? 
Influência discursiva?

Quando, numa entrevis-
ta a um órgão da imprensa de 
Luanda, Holden Roberto (1923-
2007), presidente-fundador da 
FNLA negava qualquer influên-
cia da Igreja na luta armada da 
sua organização (Drumond e 
Barber, 1999:17), seguramente 
ele não estava a dizer nada de 
falso. Se analisarmos o facto do 
ponto de vista das estruturas 
da UPA/FNLA, podemos, com 
efeito, afirmar que a Igreja, en-
quanto instituição, pode não 
ter tido qualquer papel proe-
minente neste processo políti-
co e histórico; mas, ao mesmo 
tempo, é impossível que a edu-
cação religiosa dos fundadores 
desta organização, que foram 
Barros Necaca e Eduardo Pi-
nock, não tenha tido influência 
na sua visão política e na filoso-
fia que sustentava a sua ação co-
mo atores políticos e nacionalis-
tas, mesmo — sobretudo — na 
fase do nacionalismo étnico que 
dera origem à UPNA.

Da mesma forma, não é 
possível compreender a traje-
tória que desemboca na funda-
ção tanto da UPNA/UPA como 
de outros pequenos partidos 
políticos nos meios exilados 
angolanos do antigo Congo 
belga sem colocar na balança a 
influência do messianismo que 
caracterizou o mundo Kongo 
em geral, nos dois Congo e em 
Angola (Balandier, 1982).

A visão do mundo da pró-
pria FNLA, figura mais moder-
na do nacionalismo de essên-
cia Kongo à partida, não esca-
pou a esse processo que afetou 
o mundo Kongo na sua globa-
lidade através do espalhamen-
to territorial colonial em que fi-
cou fixado.

Georges Balandier subli-
nha este facto, quando se refe-
re tanto ao fenómeno profético 
dos Bakongo, como à sua natu-
reza complexa e politicamente 

marcada desde o princípio:
Un des phénomènes les plus 

caractéristiques des change-
ments survenus au cours de la 
période coloniale, dans le cadre 
de nombreuses sociétés apparte-
nant à l’Afrique noire christia-
nisée, est l’expansion des mou-
vements messianiques donnant 
naissance à des églises nègres 
plus ou moins éphémères. Réac-
tions essentiellement religieu-
ses en apparence, ces initiatives 
manifestent rapidement un as-
pect politique ; elles sont à l’ori-
gine de nationalismes encore 
rudimentaires, mais dont la sig-
nification n’est pas équivoque.
(Balandier, 1982) 

(Um dos fenómenos mais 

característicos das mudanças 
que tiveram lugar no período 
colonial em meio de numero-
sas sociedades pertencentes 
à África negra cristianizada, 
é a expansão dos movimentos 
messiânicos, que deram nas-
cimento a igrejas mais ou me-
nos efémeras. Reações essen-
cialmente religiosas em apa-
rência, essas iniciativas rapida-
mente manifestam um aspecto 
político; elas estão na origem 
de nacionalismos ainda rudi-
mentares, mas cujo significa-
do não deixa nenhum equívo-
co »).

G. Balandier recorda de 
resto as conclusões pioneiras 
de outro pesquisador francês, 

Maurice Leenhardt, que nota-
va logo no início do século XX, 
essa ligação entre esses mo-
vimentos messiânicos africa-
nos de essência cristã, e aspi-
rações político-identitários e 
culturais de povos africanos, 
a que dera o nome genérico de 
“etiopismo”:

Dès le début de ce siècle, M. 
Leenhardt attirait l’attention sur 
les progrès des églises « éthiopien-
nes », apparues aux environs de 
1890, dans le Sud de l’Afrique 
; il donnait alors une chronolo-
gie minutieuse des événements 
et dressait la biographie des che-
fs les plus remarquables ; il in-
sistait, avec un sens très vif de 
l’importance de ces tentatives 
novatrices, sur la liaison étroi-
te existant entre la situation du 
Noir sud-africain et les multi-
ples implications du « mouve-
ment éthiopien ». Rassemblant 
en conclusion les « thèses » qui 
avaient orienté sa démarche au 
cours de l’ouvrage, M. Leenhar-
dt écrivait sans ambiguïté : « 
L’Éthiopisme est un mouvement 
social d’un peuple réclamant ses 
droits au moment précis où il 
prend conscience de lui-même, 
et de l’oppression dont il est l’ob-
jet de la part d’un gouvernement 
étranger. (Il) est causé : par les 
lois restrictives du code indigè-
ne anglais ; par la malveillance 
des Blancs ; par les erreurs et le 
manque de souplesse et d’art pé-
dagogique de plusieurs mission-
naire... (Id.) 

(Logo no início do sécu-
lo (20. NDA), M. Leenhardt 
tinha chamado a atenção so-
bre os progressos das igrejas 
« etíopes », surgidas por volta 
de 1890, no Sul de África ; da-
va então uma cronologia minu-
ciosa dos eventos e indicava a 
biografia dos chefes mais notá-
veis ; insistia, com um sentido 
apurado, da importância des-
sas tentativas inovadoras, so-
bre a estreita ligação que exis-
tia entre a situação do Negro 
Sul-Africano e as múltiplas im-
plicações do « movimento etío-
pe ». (...) M. Leenhardt escrevia 
sem ambiguidade : « O Etiopis-
mo é o movimento social de um 
povo que reivindica os seus di-
reitos no preciso momento em 
que toma consciência de si pró-
prio, e da opressão de que é ob-
jeto por parte de um governo 
estrangeiro. (Este movimento) 
é causado pelas leis restritivas 
do código indígena inglês ; pela 
maldade dos Brancos ; pelos er-
ros e a falta de flexibilidade e de 
arte pedagógica de muitos mis-

sionários »).
Tratou-se, ao fim e ao cabo, 

por um lado, de uma das diver-
sas formas de resistência e adap-
tação dos Africanos face ao cho-
que do processo colonial, e por 
outro de base de surgimento de 
reivindicações clara e inequivo-
camente nacionalistas.

A Igreja Tocoísta, funda-
da em 1949, no exílio no então 
Congo belga, pelo angolano 
Simão Gonçalves Toco (1918-
1984), é uma perfeita ilustração 
desse processo, e pode indubi-
tavelmente entrar pela grande 
porta no conceito de “Etiopis-
mo” tal como definido acima.

As autoridades portuguesas 
viram, lucidamente diríamos, 
o potencial político da figura 
de Simão Toco e da sua Igreja 
(Batsikama, 2021; Bispo Afon-
so Nunes, 2020; Adriano dos 
Santos, 2019). Mais do que Si-
mon Kimbangu, outro profe-
ta de origem kongo, no Congo 
belga, encarcerado em 1921 e 
falecido na cadeia em 1951, Si-
mão Toko surgia numa época 
de nascimento e afirmação de 
movimentos nacionalistas no 
pós Secunda Guerra Mundial 
em todos os impérios coloniais.

Isto poderia oferecer ao To-
coismo respaldos políticos in-
ternacionais maiores do que no 
tempo de Kimbangu. Este últi-
mo tinha sido encarcerado nu-
ma época em que os impérios 
coloniais ainda estavam por as-
sim dizer em fase da sua matu-
ração, no período entre as duas 
Guerras mundiais. Um período 
em que o processo de resistên-
cia e de adaptação dos povos 
á conquista colonial ainda es-
tava em curso em muitas par-
tes do Continente, com grande 
realce para a Bacia do Congo, 
onde não só as operações colo-
niais ditas de “pacificação” (en-
tenda- se de conquista militar) 
ainda se prosseguiam nos anos 
1910 (Guillaume, 2001), como 
também haveria uma autênti-
ca erupção de rebeliões con-
tra as o trabalho forçado, e as 
atrocidades cometidas pelas 
companhias concessionárias 
europeias (Coquery-Vidro-
vitch 1972; Guillaume, 2001; 
Nzabakomada-Yakoma, 1982).

Em 1947, a independência 
da Índia tinha provocado o pri-
meiro abalo dos impérios colo-
niais, por um lado; por outro, 
o movimento pan-africanista 
se tinha radicalizado a seguir 
ao Congresso de Manchester, 
que tivera lugar em 1945, no 
momento em que a II Guerra 

Não há qualquer dúvida sobre 
a influência da vida política do 
antigo Congo belga sobre o 
movimento nacionalista angolano. 
Mas influência em que sentido? 
Influência estrutural? Influência 
discursiva?
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estava a acabar. A palavra de 
ordem de “Independência ime-
diata” (Esedebe, 1994) era es-
te respaldo de que poderia be-
neficiar um movimento evan-
gelista com as características 
“etiopistas” como o Tocoísmo.

Não vou aqui refazer a bio-
grafia completa do Profeta Si-
mão Toco, mas apenas lembrar 
que, arrestado no Congo belga 
em 1950, foi entregue às auto-
ridades coloniais portuguesas, 
que o deportam em vários lu-
gares em Angola, e finalmen-
te para Portugal, em 1961 até 
o seu regresso a Angola em 
1974, a seguir o 25 de Abril.

Nem isto lhe traria a paz, 
pois o novo poder a seguir a in-
dependência de Angola não o 
contemplaria como parte das 
figuras históricas de resistên-
cia anticolonial, e o colocaria, 
a ele e à sua Igreja, em ostra-
cismo político, até ao seu fale-
cimento, em 1984.

De lembrar que o conceito 
de “Etiopismo”, usado para se 
caracterizar a especificidade da 
expressão do cristianismo pe-
las sociedades africanas, não foi 
uma invenção dos próprios afri-
canos, e muito menos dos Etío-
pes. Foi mais uma daquelas “in-
venções” discursivas em ciên-
cias sociais ocidentais, que aca-
bam por se confundir com os 
— e não raras vezes por ser as-
sumidas e interiorizadas na sua 
identidade pelos — sujeitos da 
designação, mas que teve a sua 
raiz numa realidade evangélica 
na altura palpável no continen-
te africano, nomeadamente na 
Etiópia, fruto de uma tradição 
cristã milenária, cujas origens 
precederam inclusive o enraiza-
mento do cristianismo em mui-
tos países no Ocidente. O seu re-
lacionamento com a ideia de um 
cristianismo respeitoso — e se 
reivindicando — da identidade 
africana se justifica portanto, se-
gundo nos recorda Spindler, fa-
lando da origem desse conceito 
e da sua identificação posterior 
aos movimentos religiosos cla-
ramente expressivos de projetos 
políticos emancipalistas:

Le prestige quasi mythique 
de l’Éthiopie, conçue comme 
lieu d’union parfaite du trône et 
de l’autel, et unique exemple an-
cien d’une Église totalement in-
dépendante et totalement afri-
caine, subsiste jusqu’au xxe siè-
cle. Les sciences politiques eu-
ropéennes inventent le terme 
d’éthiopianisme à la fin du xi-
xe siècle pour désigner l’émer-
gence d’Églises africaines in-
dépendantes, et ce terme servi-
ra de référence dans la typolo-
gie de ces Églises et mouvements 
religieux alors même qu’aucun 

d’entre eux n’a eu de relations 
avec l’Église orthodoxe d’Éthio-
pie. (Spindler, 2007) 

(O prestígio quiçá mítico da 
Etiopia, vista como lugar de per-
feita união do trono e do altar, 
e único exemplo antigo de uma 
Igreja totalmente independente 
e totalmente Africana, subsiste 
até ao século XX. As ciências po-
líticas europeias inventam o ter-
mo etiopismo no fim do século 
XIX para designar a emergên-
cia de Igrejas africanas indepen-
dentes, e este termo servirá de 
referência na tipologia dessas 
Igrejas e movimentos religiosos 
sem que nenhum deles tivesse 
tido relações com a Igreja orto-
doxa da Etíopia”).

Mas o vínculo referencial e 
quiçá de uma identidade puta-
tiva deste conceito para com a 
ortodoxia cristã etíope dirima 
da sua natureza flexível de lidar 

com as tradições culturais pré-
cristãs etíopes, dando lugar a 
uma forma mista de Cristianis-
mo em que as velhas tradições 
culturais africanas locais foram 
acomodadas, e não rejeitadas 
como “pagãs”, numa tolerância 
inicial e funcional, que lhe daria 
uma identidade própria, africa-
na (Abbink, 2003).

Boahen dá uma origem 
mais longínqua desta relação 
do “etiopismo” evangélico com 
o (antigo) reino da Etiópia, e 
com os sentires político-nacio-
nalistas e identitários das eli-
tes africanas educadas, face ao 
racismo dos missionários e ad-
ministradores coloniais:

Most of the European missio-
naries and administrators we-
re impregnated with these ideas 
prior to their arrival in Africa. 
Their consequent discrimination 
against educated Africans, both 

in church and state, infuriated 
many Africans. Some of the edu-
cated Africans also grew increa-
singly resentful of the condemna-
tion of everything African by the 
missionaries (Boahen, 1987).

(Muitos dos missionários 
e administradores já estavam 
imbuídos com essas ideias (ra-
cistas, NdT) antes da sua che-
gada em África. Sua subse-
quente discriminação contra 
of Africanos educados, quer no 
seio da Igreja ou (da adminis-
tração, NdT) do estado enrai-
vou muitos Africanos. Alguns 
desses Africanos educados fo-
ram ficando cada vez mais res-
sentidos pela condenação pe-
los missionários de tudo quan-
to era africano).

E BOAHEN ACRESCENTA:
The intense feeling of humilia-
tion and indignation among 
educated Africans gave rise to 
the religious and political na-
tionalist movement that beca-
me known as “Ethiopianism”, 
a term derived from the biblical 
verse “Ethiopia shall soon stre-
tch out her hands unto God”. 
The principal object of this mo-
vement was the establishment of 
churches, which would be con-
trolled by Africans themselves, 
and whose doctrines and rituals 
would be in tune with African 
cultures and traditions.

(O intenso sentimento de 
humiliação e indignação entre 
os Africanos educados deu ori-
gem ao movimento religioso 

e político nacionalista que fi-
cou conhecido como “Etiopia-
nismo”, uma denominação que 
deriva do verso bíblico “Etió-
pia em breve estenderá os seus 
braços a Deus”. O objecto prin-
cipal desse movimento era o 
estabelecimento de igrejas que 
fossem controlados pelo pró-
prios Africanos, e cujas dou-
trinas e os rituais estariam em 
consonância com as culturas e 
tradições africanas).

Para este autor, o “Etiopis-
mo” representou uma “verda-
deira revolução intelectual”, 
que tocou tanto a África oci-
dental (donde teria partido a 
primeira estruturação dessa 
frustração dos Africanos edu-
cados em missões), antes de 
se enraizar na África austral, 
e estender-se a África central 
e oriental.

Mais do que uma simples 
forma de refúgio psicológico 
face ao stresse provocado por 
esse encontro desigual e vio-
lento com a Europa coloniza-
dora, esses movimentos cons-
tituíam uma manifestação de 
resiliência, e ao mesmo tempo 
de restruturação das identida-
des culturais e políticas face ao 
desafio da ocupação colonial 
como processo de alienação 
englobante e deshumanisante.

De resto, na história africa-
na, política e religião, ou ao me-
nos vida espiritual e praxis políti-
ca eram inseparáveis, do Egipto 
antigo ao mundo mais recente da 
história do continente africano.

No caso da relação entre 
o colonizado e o cristianismo, 
porém, as coisas não foram li-
neares no sentido de uma ri-
gidez quer no sentido da rejei-
ção, quer da aceitação da cris-
tianização. Se as elites oriun-
das da sociedade pré-colonial 
africana chegaram a abraçar o 
cristianismo, e quiçá a encora-
jar a ocupação colonial, enca-
rada por algumas dessas eli-
tes como que numa aliança po-
lítico-económica, como sugere 
Boahen, resta que isto foi obra 
de pouca duração.

Poucas décadas depois, as 
coisas viriam a assumir um 
turning point contestatário, 
dando lugar a um cristianis-
mo africano claramente nacio-
nalista (Haynes, 1996). Face 
não apenas ao eurocentrismo 
do doutrinamento missionário, 
mas também ao racismo do sis-
tema colonial na sua globalida-
de (incluindo portanto as mis-
sões cristãs que lhe serviam 
de terceiro pilar, a seguir os 
pilares militar e o administra-
tivo), foram as mesmas elites 
africanas, quer educadas em 
missões cristãs ou escolas pú-

Se as elites 
oriundas da 
sociedade pré-
colonial africana 
chegaram 
a abraçar o 
cristianismo, e 
quiçá a encorajar 
a ocupação 
colonial, 
encarada por 
algumas dessas 
elites como 
que numa 
aliança político-
económica, 
como sugere 
Boahen, resta 
que isto foi 
obra de pouca 
duração
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blicas coloniais, que lançaram 
as bases do etiopismo, e o nas-
cimento de um cristianismo 
militante e emancipalista.

Esta estreita coabitação e 
interação entre a política e o 
proselitismo religioso que, no 
caso dos povos Kongo, data, 
como dissemos acima, no mí-
nimo desde o tempo de Kimpa 
Vita, no século XVIII, deu por-
tanto origem a um legado espi-
ritual e religioso na Africa cen-
tral no século XX (Batsikama, 
2021), com o Kimbaguismo no 
antigo Congo belga, o Matswa-
nismo no antigo Congo francês 
e o Tocoísmo em Angola (mas 
nascido no Congo belga), nu-
ma situação em que o coloni-
zado teve necessidade de criar 
uma identidade partilhada en-
tre dois mundos, como subli-
nha MacGaffey: por um lado, 
o mundo colonial, e, por outro, 
o seu mundo «habitual», isto é, 
africano. Este último consti-
tuía um refúgio seguro, identi-
tário e espiritual, face ao stres-
se provocado pela dominação 
colonial (MacGaffey, 1994).

Pelo que se pode entender o 
quanto a questão das expropria-
ções de terras pelas autorida-
des coloniais constituía o trau-
ma maior, pois que não só reti-
rava aos Africanos o seu meio 
ancestral e milenário de produ-
ção e reprodução económica, 
como também, a base do seus 
enraizamento identitário, espi-
ritual e religioso. Não haja por-
tanto surpresa que a questão 
da terra seria um dos primei-
ros motivos não só de revoltas, 
mas também de enraizamento 
do sentimento protonacionalis-
ta, e de visões messiânicas dos 
Africanos, e de saudades de 
uma Idade de Ouro, que vão ali-
mentar essa visão messiânica 
de Terra perdida.

Esta situação foi-me re-
sumida pelo falecido Isidoro 
Kiala, antigo membro funda-
dor do Partido Democrático de 
Angola (PDA), depois do Mo-
vimento para a Defesa dos In-
teresses de Angola (MDIA) e, 
mais tarde, membro da Alian-
ça Democrática com a Fren-
te para a Democracia (FpD) 
aquando das primeiras elei-
ções democráticas angolanas 
de 1992. Com efeito, numa en-
trevista em 1993, ele dizia-me, 
acerca da questão das terras 
dos Kongo do Norte de An-
gola, expropriadas pelos Por-
tugueses a seguir a Segunda 
Guerra mundial:

«Considerávamo-nos como 
os judeus da África. E o nosso 
Israel, a nossa Terra Prometida 
era Angola, usurpada pelos Por-
tugueses» (Mabeko-Tali, 2005).

De facto, esta visão messiâni-
ca de reconquista da terra de ori-
gem, consoante se consta na bí-
blia, marcou indubitavelmente 
todos os grupos políticos nasci-
dos no seio da comunidade dos 
exilados angolanos no Congo 
belga (Pélissier, 1976), e os pais-
fundadores da UPNA/UPA/FN-
LA não podiam escapar a este fe-
nómeno. Convém, aliás, recordar 
que tanto Barros Necaca, tio de 
Holden Roberto, como Eduardo 
Pinock haviam tido ligações mui-
to estreitas com as missões pro-
testantes (BMS World Mission) 
(Pélissier, 1994) durante a sua 
juventude em Angola, antes de 
emigrarem para o Congo belga.

E daquilo que sabemos hoje 
sobre a vida adulta de ambos, o 
seu comportamento no dia adia 
refletia essa mesma educação 
religiosa. Gostaria de citar a 
propósito deste facto o testemu-
nho de alguém que foi, duran-

te algum tempo, companheiro 
de viagem dos dois antesde se 
juntar ao MPLA. Trata-se do Sr. 
Beli Bello, que viria a ser diplo-
mata de carreira do seu país.

Falando do seu encontro 
com estas duas figuras histó-
ricas, em Matadi, depois, Léo-
poldville, o Embaixador Be-
li Bello insistia, com efeito, no 
facto de o seu comporta- men-
to, tal como a sua atividade po-
lítica, terem sido profunda-
mente marcados pela sua edu-
cação protestante (Jaime e 
Barber,1999). Mas, ao mesmo 
tempo, o fundo filosófico afri-
cano estava sempre presen-
te nos meios congoleses, quer 
fosse em Angola, quer no exí-
lio, nos dois Congo, onde as 
elites congolesas conseguiam 
e conseguem reunir perfeita-
mente nas suas vidas moderni-
dade e tradição enquanto ato-
res sociais, políticos e cultu-

rais, numa velha e sempre con-
troversa tradição de coabita-
ção e convívio plural com a cul-
tura judaico-cristã desde o sé-
culo XV, como já sublinhei.

Desta forma, e qualquer que 
tenha sido a sua educação reli-
giosa, Holden Roberto, enquan-
to presidente da FNLA, e tendo 
feito parte do projeto político ini-
ciado nos anos 1950 com a cria-
ção da UPNA, e protestante pra-
ticante, terá também ele basea-
do o seu combate político nacio-
nalista sobre uma herança ideo-
lógica heterógena, com, no en-
tanto, uma predominância do 
velho fundo ideológico messiâ-
nico Kongo, no qual tanto o cris-
tianismo como referências iden-
titárias políticas se alimentam 
da cosmogonia tradicional afri-
cana. Uma cosmogonia que tem 
por referência maior e primor-
dial a terra dos antepassados. 

Deste feita, não é possível 
compreender a trajetória que 
desemboca na fundação tan-
to da UPNA/UPA como de ou-
tros pequenos partidos políti-
cos nos meios exilados ango-
lanos do antigo Congo belga 
sem colocar na balança a in-
fluência do messianismo que 
caracterizou o mundo Kon-
go em geral, nos dois Congos 
e em Angola (Sinda, 1972), e 
que forneceu ao nacionalismo 
Kongo em particular um fun-
do filosófico enraizado na fu-
são ontológica com a terra-
mãe, e a saudade de uma ida-
de de ouro que se foi com o 
fim do reino do Kongo, des-
de a batalha de Ambuíla, em 
1665, e a derrota perante tan-
to a força material como espi-
ritual do ocupante colonial.

Pelo que a perda da terra-
mãe em benefício dos colonos 
iria alimentar o lado messiâni-
co do nacionalismo de raízes 
Kongo. O Tocoismo surge por-
tanto com base nessa relação 
dialética entre a saudade da 
terra perdida, e o sonho-dese-
jo multiforme de lutar pela sua 
recuperação.

A prisão de Simão Gonçal-
ves Toco pelas autoridades co-
loniais portuguesas fala por si 
quanto ao conteúdo claramen-
te “subversivo” (entenda-se na-
cionalista) da sua atividade e 
mensagem apostólicas.

Há quem usou as armas 
de fogo para levar a cabo a lu-
ta emancipalista e libertadora 
contra a ocupação colonial; ou-
tros, como Simão Gonçalves 
Toco, usaram a bíblia e a pala-
vra divina para o mesmo objec-
tivo, e merecem desta feita seu 
lugar na “genealogia” do nacio-
nalismo angolano, em toda a 
sua diversidade.

Não é possível compreender a 
trajetória que desemboca na 
fundação tanto da UPNA/UPA 
como de outros pequenos partidos 
políticos nos meios exilados 
angolanos do antigo Congo belga 
sem colocar na balança a influência 
do messianismo que caracterizou o 
mundo Kongo
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No alto, sol na intensidade da sua 
ardência. Cá em baixo, calor 
abrasador frita os corpos  ne-
gros dos homens, línguas de 

fogo e luz fervilham as águas do mar e 
afugentam as sombras das esquinas. Sol 
aquecendo tudo e todos, nada mais que 
uma fogueira queimando o mundo. 

O Mussulo estrebuchava e, lá ao lon-
ge, a cidade, preguisosamente espraian-
do-se em sombras tremeluzidas na imen-
sidão do tapete espelhado do oceano.

- O que eu mais odeio nas pessoas, é 
a falsidade.

- Sabes o que mais odeio nas pessoas?
- O que?
- Odeio o sentimento de ódio, de inve-

ja e pena.
- Eu detesto quem me faz mal...
- O problema até não é fazer mal, mas 

a sacanice em si mesmo.
- É verdade. Como estava a dizer, 

quem me faz mal eu não lhe consigo per-
doar.

- A mim dá-me nojo por ter pena dessa 
gente maldosa.

- Eu tenho uma tia que é como eu: 
quando tem que falar alguma coisa, de 
bem ou de mal, rebenta logo e depois tu-
do passa.

- Eu também sou assim, não consigo 
ter raiva de ninguém por muito tempo. 
Me zango quando tenho que bravar e de-
pois tudo passa, como o vento das tem-
pestades.

- Eu não. Quem me suja, não me lim-
pa. Eu não perdoo quem me faz mal.

- Eu não gosto dos invejosos.
- Ya, eu também.
- Eu acho que quem te fala assim, tipo, 

olha ela toda feia gordita com o cabelo su-
jo, no fundo no fundo quer ser como tu.

- Ha muitas pessoas que gostam das 
coisas alheias.

- Muitas moças não reconhecem, mas 
no fundo no fundo invejam a forma como 
as outras são!

- Sim, a minha mãe também diz isso. 
Ela usa uma expressão...

- Quem desdenha, quer roubar!
- Comprar!
- Olha, é mesmo isso!

- Fogo!, não compreendo a Daniela. 
Esta sempre a embirrar com o meu vesti-
do, aquele igual ao da Beyonce.

- Qual? Aquele que usaste na festa de 
anos da Adelaide?

- Não. Aquele é do estilo mais da Ma-
dona.

- Já sei, é aquele vermelho como da 
Marilyn Monroe, não é?

- Yes, esse mesmo!
- Se calhar ela quer te roubar...
- Ya, o teu vestido é bué lindo. Ontem 

até vi um vestido igual na novela das oito.
- Eu acho que a estilista da novela co-

piou o meu vestido.
- Hum, não sejas exagerada.
- Pensas quê? Pensas que essa gente 

das novelas não imita as pessoas de ver-
dade?

- Eu ainda penso que as pessoas é que 
imitam as estrelas das novelas...

- Mas elas fingem que são pessoas de 
verdade!

- Há muitas pessoas fingidas.
- Eu cá não tenho pachorra para as 

sonsas.
- Eu também. Tenho uma colega, a Sa-

mantha, aquela, cujo pai não vive com a 
mãe dela, aquela cuja mãe tá sempre a 
piscar os olhos de nervosa, ela está sem-
pre a me perguntar porquê que eu gos-
to muito do Necas. Já viram? Isso faz-se?

- Hum! Se calhar ela quer te desarmar 
o fofucho.

- Abre os olhos! Essas amigas que se 
fazem de santa, de Santa não têm nada!

- Ya!
- A essas eu nem apresento o meu na-

morado.
- Eu também não. Esse olho é irmão 

deste.
- Mas nesses casos como é que vais 

adivinhar que ela é uma cassumbuladora 
do namorado das outras?

- Tens razão, nem sempre quem vê co-
ração vê a cara da pessoa.

- Nao é assim que se diz. É: quem vê 
cara, não vê coração.

- Dá no mesmo, falsidade é falsidade.
- Concordo.
- Então, meninas, com um tempo des-

ses e vocês ai a tagarelar?!! – interrom-
peu-as a tia Maria Imaculada. Sem que 
as raparigas houvessem dado conta da 
presença dela, Maria Imaculada deu um 
mergulho no mar.

As raparigas retomaram a sua con-
versa.

Lá no alto, o sol põe mais lenha na fo-
gueira. Cá abaixo, a terra e o mar derre-
tem. Luanda fervilha e o mussulo, boian-
do na imensidão do mar, lá longe, mes-
mo coado na cortina do miragem, sem-
pre uma apetecível tentação.

Raparigas no Mussulo

Bobo da Corte

Albino Carlos

contofinal
A fechar...
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O mundo caminha a passos 
largos, com reviravoltas 
estonteantes entre um click 
e o outro. Uma frenética 
sucessão de momentos que 
se anulam vertiginosamente. 
Hoje o desafio é uma cidadania 
global. Portanto, cada vez mais 
a globalização nos reduz a 
isso, a viver ajustadamente na 
dicotomia entre global e local. 
Glocal, se adiantam os mais 
inventivos. A guerra na Ucrânia 
é o exemplo claro. À primeira, 
houve quem temeu a subida 
brusca de alguns produtos 
“quase sagrados”, como é o 
caso do pão, o pau para toda a 
obra na geografia do cardápio. 
E desta teia, a globalização, o 
africano já não escapa. Já não há 
passado que o inibe nem futuro 
que o ilibe: está condenado a 
seguir a marcha da civilização, 
engrenando num ensaio cada 
vez mais ritimado nos passos. 
Por exemplo, no mês de Abril o 
conceituado arquitecto Francis 
Kéré, formado e residente 
em Berlin desde 1985,  foi o 
primeiro negro a ganhar o 
Pritzker, considerado o Nobel 
da Arquitectura, apontado como 
"pioneiro de uma arquitectura 
sustentável à terra e os seus 
habitantes, em regiões de 
extrema escassez de recursos”. 
Talvez seja essa atitude que o 
eminente historiador africano, 
Boubakar Keita, anseia, 
quando falava, numa entrevista 
publicada numa data como hoje, 
25 de Maio, em desilusões de 
gerações anteriores e exortava 
a juventude africana a “mostrar 
capacidade de se levantar, 
apesar dos problemas com que 
se debate”. Há quem se perde 
no enredo do poder, em que 
Mussunda N źombo encontra 
um meio para atingir a sua 
catarse: enjaula-se, imita a 
vida e assume a introspectiva 
missão de ser o bobo da 
corte. Haja imaginação! 

Matadi Makola
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