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ANGOLA
A poesia angolana

pos-independencia: tendencias e
•
Impasses
CARMEN LUCIA TINDO RnJEIRO SECCO

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Os anos logo a seguir a Independencia de Angola foram, de
urn modo geral, de regozijo e euforia com a liberdade conquistada.
o sonho se realizara e a certeza da patria a ser reconstruida animava
grande parte do povo angolano. Ate meados de 1985, essa predisposicao ut6pica, ate certo ponto, persistiu, refletindo-se, inclusive,
num movimento literario novo que se alastrou, com forca e entusiasmo, por quase todo 0 pais, principalmente entre os anos de 1980 e
1988: as Brigadas lovens de Literatura I. Surgiu em Luanda, em 5
de julho de 1980, a Brigada lovem de Literatura de Luanda - BlL,
fundada pelo poeta Sao Vicente, tendo-se constituido como uma
homenagem ao poeta Agostinho Neto, falecido em setembro de
1979. Para saudar a memoria do Presidente-Poeta, foram editados
I As informacoes sobre as Brigadas foram retiradas, principalmente, do Iivro Meditando,
de Lopito Feijoo. Luanda: SOPOL; SARL, 1994; do prefacio de Kudijimbe a Antologia
poetica Geograjia magica cia Kianda, coordenacla por John Bella. Luanda: Brigada Jovem
de Literatura de Angola, 2004; de dcpoimentos orais de poetas que pertenceram a estes
movimentos, entre os quais Conceicao Cristovao, Fernando Kafukeno e Maria Bela cia
Graca Neto, entre outros.
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por essa Brigada folhetos mimeografados intitulados "Aspiracao" e
"Caminho das Estrelas", titulos estes inspirados em conhecidos poemas de N eto. Tais folhetos foram publicados, em agosto de 1981,
na colecao Lavra & Oficina, da Uniao dos Escritores Angolanos,
numeros 33 e 34.

o movimento das Brigadas foi contagiante e espontaneo,
tendo-se espalhado nao apenas por diversas provincias angolanas
(Luanda, Lubango, Huambo, Cabinda, Uige e outras), mas tambem
entre angolanos que se encontravam no exterior: em Cuba e na Russia, por exemplo. Das Brigadas, tres foram as mais representativas:
a de Luanda; a do Lubango - da Huila (fundada em 1982) -, cujas
producoes literarias e ensaisticas circularam no folheto "Hexagono"; e a do Huambo (criada em 1984), denominada "Brigada Jovem
de Literatura AIda Lara", cujos poemas e ensaios foram divulgados
no folheto "Genese".
Funcionando como autenticas oficinas literarias, as Brigadas
congregaram jovens poetas, mantendo viva e acesa a importancia do
constante e renovador processo do fazer poetico. Tais centros literarios serviram nao so it discussao critica e ao repensar dos ideais ideologicos legados por Agostinho Neto e pelas lutas em prol da independencia, mas tambem ao exercicio da liberdade de cada cidadao e
ao desenvolvimento da pesquisa estetica rumo it renovacao da poesia angolana. A poetica produzida pelas Brigadas se afastou do tom
epico dos poemas de combate que dominaram a cena literaria entre
1960 e 1975, abracando urn vies lirico e uma reflexao profunda acerca de questoes humanas e literarias, na esteira da "poesia do gueto" que, nos anos 1970, optou pelo exercicio e refinamento da elaboracao estetica, em busca de metaforas dissonantes e surpreendentes. A contribuicao dos poetas da gera~ao-1970, entre os quais Ruy
Duarte de Carvalho, David Mestre, entre outros, foi fundamental
para 0 desenvolvimento nao so da producao literaria das Brigadas,
como da poesia angolana mais jovem.
Nao foi por acaso que grandes poetas hoje consagrados - entre os quais Joao Maimona, Joao Tala, Conceicao Cristovao, Fernando Kafukeno e muitos outros - sairam das Brigadas. E destas tambern emergiram representativos nomes em diversos campos: da Arte,
da Politica, da Economia, da Administracao angolanas, entre outros.
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A relevancia das Brigadas foi percebida por muitos poetas e
intelectuais angolanos mais velhos, entre os quais Uanhenga Xitu,
Antonio Jacinto, Boaventura Cardoso, Jorge Macedo. Esse movimento, em nossa opiniao, e tao rico e fundamental para a formacao
e desenvolvimento da poesia angolana de hoje, quanta foi 0 da geracao poetica dos anos 1950.
No inicio das Brigadas Jovens, havia ainda uma certa visao
utopica em relacao a poesia, sendo esta concebida como anna de resistencia e conscientizacao dos jovens, como instrumento de manutencao dos sonhos socialistas preconizados pela Revolucao. Porern,
apos 1985, com 0 acirramento da guerra desencadeada entre a
UNITA e 0 MPLA, e, especialmente na decada de 1990, depois da
queda do Muro de Bedim e da dissolucao da antiga Uniao Sovietica, urn tom melancolico passou a envolver a producao poetica das
Brigadas Jovens, havendo urn clima de desencanto em razao do nao
cumprimento dos ideais prometidos pela Independencia.
Os movimentos das Brigadas Jovens nas provincias, na primeira metade dos anos 1980, foram intensos e solicitavam apoio a
Brigada de Luanda. Foi Elisio Costa 0 iniciador da luta por uma organizacao nacional das Brigadas, 0 que, so em 21 de novembro de
1987, se concretizou com a criacao da Brigada Jovem de Literatura
de Angola - BJLA, resultado da massiva presenca reivindicatoria de
jovens das diversas Brigadas das provincias na Assembleia Nacional. 0 primeiro presidente da BJLA foi Conceicao Cristovao, cujo
mandato sc estendeu de 1987 a 1997, data em que foi sucedido por
David Filho. Fundidas na BJLA, as Brigadas provinciais foram-se
extinguindo enquanto movimentos individuais e se transformaram
. no brigadismo Iiterario, que continua a congregar jovens poetas,
discutindo procedimentos do fazer poetico e publicando poemas
dcssa "novissima poesia angolana" em antologias como, por exemplo: 0 sabor pegadico das impressiies labiais, coordenacao de Akiz
Neto (Huila: BJLA, 2003) e Geograjia magica da Kianda, coordenacao de John Bella (Luanda: BJLA, 2004).
Observamos que, do final dos anos 1980 ate 2002, as disputas internas entre 0 MPLA e a UNITA esfacelaram, em grande parte, 0 crescimento economico de Angola, destruindo bastante determinadas regi5es do pais. Nesse periodo, a poesia, tanto a das Briga-
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das Jovens, como a de poetas nao vinculados a esses movimentos,
tambem se esgarcou, passando a se caracterizar por forte distopia
em relacao aos antigos sonhos libertarios. A certeza revolucionaria
foi substituida pela instabilidade e pelas duvidas,
No campo da linguagem, a poetica p6s-1985, de urn modo
geral, propos a radicalizacao do projeto de recuperacao da lingua literaria, aproveitada em suas virtualidades intrinsecas e universais,
sem os regionalismos caracteristicos da literatura dos anos 1950; erigiu a metaconsciencia e 0 traco critico como estrategias esteticas
prioritarias, afastando-se completamente do panfletarismo ideol6gico freqiiente nos anos 1960; elegeu a ironia e a parodia como artiflcios literarios de denuncia da corrupcao e das contradicoes do poder. Dialogando com poetas de geracoes anteriores, essa lirica buscou apontar para a crise das utopias, fundando urn lirismo que cantava, prioritariamente, os sentimentos existenciais e procedeu a uma
intensificacao poetica, atraves da depuracao da linguagem literaria
que, em alguns casos, se manifestou por experimentalismos, por
corporizacoes plasticas de palavras, por metaforas surrealistas, por
jogos verbais que acentuaram a relacao entre etica e estetica,
Profunda melancolia recobre, desse modo, grande parte da
poetica angolana produzida entre 1985-2002 (que abarca tanto 0
movimento das Brigadas Jovens e 0 do Brigadismo Literario, como
a poesia produzida fora desses movimentos). Transgressao, errancia, desafio, eroticidade, metalinguagem e desconstrucao sao alguns
dos vetores dessa "novissima poeisis'r: tecida por perplexidades e
precariedades, heterogeneidades e heterodoxias.
A par da decepcao frente a urn social cheio de contradicoes,
muitos poetas continuaram a escrever versos, a maioria dos quais
funcionando como instancias critic as de reflexao acerca dos sofrimentos do povo angolano. Foi, portanto, como resistencia que a poesia sobreviveu, ora trilhando os caminhos da satira e da parodia,
2 Tomamos emprestada a expressao "novissima poesia" angolana de Lopito Feijoo, que,
em seu livro Meditando (textos de reflexao geral), 1994, p. 12, explica que, na decada de
1970, pouco antes e apos a Independencia, os poetas David Mestre, Ruy Duarte de Carvalho, Arlindo Barbeitos, Jorge Macedo constituiram a cham ada "geracao silenciada", cuja
proposta estetico-literaria era bastante inovadora. Assim, Lopito considera essa geracao a
representante da nova poetica angolana, enquanto que os poetas surgidos pos-1980 (e ai se
inc1uem tambem as Brigadas) como a "novissima poesia angolana".
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ora os da metalinguagem, do erotismo e do amor, ora 0 dos mitos e
dos sonhos. Estes nutriram 0 sistema literario angolano e, nos tempos presentes, embora urn tanto dilacerados, ainda constituem uma
especie de energia subterranea que impulsiona a imaginacao criadora, combatendo 0 imobilismo e a descaracterizacao cultural.
Arlindo Barbeitos - poeta surgido nos anos 1970, mas continuando a escrever ate hoje - pode ser identificado como urn "poeta dos sonhos", pois e autor, entre tantas obras, de Nzoji - que significa sonho em quimbundo - e Fiapo de sonhos. Usando uma linguagem cortante e surreal, 0 poeta aponta para: "escuras nuvens
grossas de outros ceus vindas; entrancando-se por entre asas de passaros canibais e chuva de feiticeiro em sopro de arco-iris dependurada".3 Nesse poema, 0 sujeito poetico confessa a desilusao por saber esgarcados os antigos sonhos que, no presente, se tornaram dificeis e quase impossiveis de se transformarem em realidade.
Luis Kandjimbo designou como "geracao das incertezas" a
poesia dos anos 80 e tambem ados anos 90, cujos traces constantes
sao as tematicas da decepcao e da angustia diante da situacao de
Angola frente a fome e miseria social. Essa poesia pos-1980 nao
vai, na maioria das vezes, se ater explicitamente as questoes sociais.
A inquiricao nao e apenas cognitiva, mas principalmente sensitiva,
buscando apreender as paixoes humanas em diferentes dimensoes.
Paula Tavares, Jose Luis Mendonca, Joao Melo, Eduardo Bonavena, Antonio Goncalves, Maria Amelia Dalomba, Joao Maimona,
Joao Tala, Fernando Kafukeno, Lopito Feijoo, Luis Kandjimbo sao,
por exemplo, alguns desses poetas. Os cinco ultimos citados pertenceram a Brigadas Jovens de Literatura e / ou ao grupo Ohandanji"
outro movimento representativo da "novissima poesia angolana".
Alem das Brigadas e do grupo Ohandanji, em meados dos
anos 1980, ha que ressaltarmos 0 papel da revista Archote, cuja
maior contribuicao foi a de divulgar, como fizeram nos anos 1950
as revistas Mensagem e Cultura, uma literatura de qualidade. Jose
Luis Mendonca, por exemplo, e outros, como Ana de Santana, publicaram ai alguns de seus textos. Em entrevista, Jose Luis Men3

4

BARBEITOS. In: FERREIRA, M. 1988. pA18.
Consultar FElJOO, Lopito. Meditando (textos de reflexao geral). 1994. p. 26.
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donca explica certas diferencas entre a producao das Brigadas 10vens e a de Archote:
As Brigadas sempre tiveram uma certa conotacao politica. lei 0
Archote foi uma pequena publicacao de que so sairam dois ou tres
numeros, com literatura variada, boa literatura por sinal. Surgiu
muito mais tarde do que as Brigadas. A diferenca estava em que
no Archote se podia publicar 0 que era considerado tabu pelo regime e havia 0 desejo de publicar literatura de qualidade'
Para MaiITIOna, poeta que fez parte da Brigada lovem de Literatura do Huambo, a trajetoria da liberdade foi obliterada pela corrupcao e as utopias foram mutiladas. Por isso, ele questiona: "De
quem sao os desertos que anunciam lagrimas?" 6
A poesia de Joao Maimona opta pelas trilhas da alegoria,
operando com signos da ruin a e da morte. Esqueletos enchem as
maos do poeta. Sao imagens metaforicas da fome e da guerra que
ocuparam os espacos dos sonhos. Ha, todavia, nesses poemas, a par
do desencanto, da solidao, da dor, a procura de elementos cosmicos:
oar, 0 vento, as aves, as abelhas, alegoricas imagens do tecido tenue e aereo da poesia.

I

lose Luis Mendonca, autor de Chuva novembrina, 1981, livro de poemas galardoado com 0 premio de poesia "Sagrada Esperanca - 1981" do concurso de literatura "Camarada Presidente", e
urn dos grandes poetas da novissima poesia angolana surgida apos a
Independencia, embora nao tenha sido membro de nenhurna das
Brigadas lovens de Literatura. Seus poemas produzidos entre os anos 1980 e 1990 .apresentam uma visao notuma e melancolica, eITIbora, tambem, trabalhem com a alegoria da aurora dos sonhos e do
amanhecer da poesia:
A tempestade arrancou os ventos do meu peito
A pele do leao do meu coracao faisca

MENDON<;A, Jose Luis. Entrevista. Disponivel em
http://www.uea-angola.org/destaque_entrevistas l.cfm?ID=550
6 MAIMONA, Joao. Idade das palavras. Luanda: INALD, 1997. p. 81.
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Nos suburbios da noite. De quem sao estes sonhos perfilados no
mural dos meus testiculos?'
As imagens da "tempestade" e "suburbios da noite" alegorizam a perda da imaginacao frente ao anoitecer que se abate sobre 0
eu-poetico, cujos sonhos, contudo, sob a forma de desejos, se guardam nos proprios testiculos, local metaforicamente conotado que
aponta para a reproducao, representando, por isso, uma forma de
resistencia.
Alguns poemas de Paula Tavares - grande poeta que tambern desponta logo apos 0 11 de novembro de 1975 e funda uma
nova diccao para 0 discurso poetico feminino em Angola - poem
em cena, de modo contundente e alegorico, 0 universo de dor existente no contexto social angolano das guerras pos- Independencia. 0
onirismo de seus versos e revelador dos absurdos do proprio real:
Urn homem com 0 COra9aO nas maos
correu pela borda da noite
para oficiar as trevas
( ... )

Perdeu a capacidade do gesto
( ...)

as maos ja nao sao maos
mas um tecido de veias
que pingam sangue no utero da floresta8
Paula Tavares c autora de livros como Ritos de passagem,
No lago da lua, Dizes-me coisas amargas como os frutos e, mais
recentemente, Ex-votos. Sua poetica, embora surgida nos anos 1980,
guarda muitas caracteristicas comuns a poesia dos anos 1970, isto c,
da geracao de David Mestre e Ruy Duarte de Carvalho.
Outras vozes poeticas femininas tambem despontaram apos
1980, como Ana de Santana, Lisa Castel, Maria Alexandre Daskalos, Amelia Dalomba, Ana Branco, Maria Celestina Fernandes. Estas autoras nao fizeram parte das Brigadas Jovens de Litcratura, mas
7
8

MENDON<;:A, Jose Luis. Quero acordar a alba. Luanda: INALD, 1997. p. 37.
TAVARES, 2001, p. 16-7.

r
I

CARMEN LUCIA TINDO RIBEIRO SECCO

90

existiu a participacao feminina em algumas Brigadas, como a do
Huambo (designada "Brigada AIda Lara", em homenagem it grande
poetisa representativa da "geracao da utopia"), onde atuou, por exemplo, a poeta Maria Bela da Graca Neto. Houve, desse modo, no
periodo logo apos a Independencia de Angola, uma significativa valorizacao do universo feminino, tendo ocorrido nessa poesia uma
reivindicacao do direito de a mulher ser correspondida, tambem,
nos prazeres sexuais, podendo falar, sem preconceitos, da propria
sexualidade. Mais recentemente, outras vozes de mulheres na poesia
angolana se fizeram ouvir: Carla Queiroz, Leila dos Anjos, Ch6 do
Guri, Cecilia Ndanhakukua, Anny Pereira, Alice Palmira, Isabel
Ferreira, entre outras.
Ao lado dessa significativa producao poetica feminina, varios poetas homens continuam escrevendo. Lembro 0 nome de Joao
Melo, que vern publicando desde os anos 1980, e, embora nao tenha
saido das Brigadas lovens, tern sido atuante na consolidacao da poesia contemporanea angolana. Joao Melo foi Secretario da Uniao
dos Escritores Angolanos, tendo organizado 0 I Seminario da Literatura Angolana em dezembro de 1997, onde se discutiram os rumos da literatura de Angola. 0 erotismo em sua poesia se faz arma
de resistencia para enfrentar medos e dores do passado e do presente povoados por fantasmas, pesadelos, gemidos. Poeta da paixao,
elege 0 arnor como forma de se manter vivo e de poder sonhar:
Estes
Estas
Estes
eu os

,

fantasmas antigos
palavras
gemidos, selvagens
arranco de ti, amor"

Poetas como Lopito Feijoo e Frederico Ningi, cuja linguagem poetica rompeu iconoclastamente com os canones esteticos
tradicionais, valendo-se de metaforas dissonantes, corporizacoes
plasticas de palavras e experimentalismos visuais, assumirarn claramente urn vies poetico parodico, transgressor e irreverente, atrayes do qual denunciaram pesadelos sociais. Frederico Ningi opera,
ironicarnente, com urna poetica que faz dialogarern palavras, ima-
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MELO, 1., 1989, p. 52.
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gens e simbolos graficos. Sua poesia e dissonante e agressiva. Muitos de seus poemas buscaram, por intermedio de alegorias surreais,
alertar para 0 fato de que os sonhos e a esperanca, em Angola, estayam morrendo sob as luzes de urn poente desencantado. Tambem
Lopito Feijoo construiu uma poiesis que se erigiu como critica ao
surreal e absurdo contexto de guerra em Angola. Conotacoes eroticas, entretanto, revelaram-se em seus poemas como frageis possibilidades de nao deixarem que os sonhos e os desejos viessem a morrer totalmente.
Lopito Feijoo, poeta e critico literario, foi membro fundador
da Brigada Jovem de Literatura de Luanda (BlLL), tendo integrado
tambem, com outros autores, 0 grupo Ohandanjil'' cuja proposta
central foi a de contribuir para a consolidacao e renovacao de uma
arte literaria nacional baseada em estruturas proprias que partissem
da tradicao oral, da mitologia, do fabulario e de linguas existentes
no continente africano. A participacao de Lopito como critico literario tern sido muito importante para uma reflexao mais profunda acerca da poesia angolana contemporanea,
Herdeira de conquistas anteriores, como, por exemplo, a do
trabalho de intensificacao lingiiistica e estetica que caracterizou a
poetica dos anos 1970, encontramos, no panorama dos anos 1990 e
10 0 grupo literario Ohandanj foi criado em 1984 por jovens poetas angolanos, entre os
quais: Luis Kandjimbo, Lopito Feijoo, Antonio Panguila, Joca Paixao, Domingos Ginginha; propunha uma poesia angolana profundamente elaborada a partir das tradicoes ancestrais africanas. Segundo Lopito Feijoo, ohandanji "e uma palavra que, do ponto de vista
fonetico, parece um termo de uma lingua nacional - mas nao 0 e. E a juncao de duas pal avras - uma palavra do quimbundo e uma palavra do umbundo -, enos fizemos isto para
marcar a dimensao espacial que nos queriamos dar ao nosso trabalho. (...) Tern 0 mesmo
significado. Em quimbundo, e uma pedra que, regra geral, aparece ao lado dos rios: lui
sempre grandes pedras nas quais as mulheres lavam a roupa, dao banho aos filhos, lavam
louca, pisam fuba, milho. E uma pedra com varias utilidades. Em umbundo, esta pedra
chama-se 'ohanda'; em quimbundo 'dandji' e refere-se aproximacao do rio." (LABAN,
Michel. Encontro com escritores - Angola, 1991. p. 872. v. 2.). No dicionario de Cordeiro
da Matta, descobrimos que ndanji significa "raiz", Consideramos tal significacao sugestiva, tendo em vista 0 fato de a proposta principal de Ohandanji, enquanto grupo literario,
ter sido a de produzir uma poesia inteiramente vinculada as tradicoes orais africanas, aos
mitos e recuperacao do imaginario cultural angolano. Cruzando a explicacao de Lopito
Feijoo, com 0 sentido de ndanji dado por Cordeiro da Matta, chegamos a seguinte interpretacao: "ohanda" ou "dandji" - isto e, a pedra a beira-rio, onde transcorria 0 cotidiano das
mulheres umbundas e quimbundas - funciona, associada tambem ao vocabulo quimbundo
"ndanji" (=raiz), como metafora da busca profunda das raizes ancestrais de Angola.

a
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2000, a poetica de Fernando Kafukeno, outro poeta tambem oriundo
da Brigada lovell de Literatura de Luanda. Seu lirismo exacerba 0
exercicio do aproveitarnento das potencialidades da lingua, primando, entretanto, pOl' uma economia capaz de desbastar 0 verba poetico de excessos e, atraves de Ulna contundencia visual, denunciar
uma Angola em que os sentidos e os sonhos foram arnputados:
hoje 0 crepusculo convidou-me a estar presente
nas missas da aurora uma aurora minguada nos
blindados da minha memoria. II

I

,

I

, I
,

I

I

Embora estc poerna fale do crepusculo, outro trace se faz recorrente na poiesis de Kafukeno: 0 erotismo sensorial que transforrna seus versos em viagem de reflexao e descjo de novas auroras.
Estas metaforizam a sobrcvivencia do prazer poetico e da memoria
identitaria,
A imagem da aurora minguada, metafora da imaginacao
poetica, dernonstra que, a par das decepcoes vivenciadas, 0 caminho
do sonho, isto e, da poesia, ainda c possivel. Em grande parte da
producao poetica dos anos 1990, depreendemos uma constante: a de
que os sonhos foram adiados em razao da catastrofica realidade de
guerra do pais. Conceicao Cristovao, por exemplo, evidencia isso
no poema "Apocalipse II":
sonho e rcalidade adiados
da crianca e tenue sorriso
precocemente envelhccido 12

Embora suspensos, observamos que os sonhos nao desapareceram totahncntc de Angola; vemos que a literatura e as artes, em
geral, se apresentam como locais privilegiados das utopias ainda existcntcs no imaginario cultural angolano. E recorrcnte, entre os reprcscntantes da poesia angolana pos-1985, a imagcm dos passaros.
o pocta Ricardo Manuel, por excmplo, adverte para 0 perigo da liberdade atraves da rnetafora das asas cortadas:
)I

KAFUKENO, 2000, p. 52.
Conceicao, 1996, p. 15.

12 CRISTOVAO,
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gaivotas de asas cortadas e
castel os desmoronados a espera
da consumacao do amor
,
,
n
e 0 que nos somos .

Sonho, amor e erotismo sao temas frequentes nesse periodo
da poesia angolana, funcionando como especie de antidoto ao desencanto rein ante em Angola. Antonio Panguila, entre outros, apresenta em varies de seus poemas uma linguagem prenhe de metaforas eroticas.
no utero do verde
a puberdade da minh 'alma
rima com a menstruacao dos sonhos
nas margens daquela sombra 14

Ha nos poemas de Panguila, apesar do contexto social melancolico em que se insere sua poesia, urn vies erotico de certo modo utopico, pois existe uma crenca no futuro:
percorri as tetas do sol
a procura de leite
par'amamentar 0 futuro"

A poesia pos-1985 oscila, desse modo, entre 0 sonho e a solidao, entre a esperanca de futuro e a descrenca no presente, entre a
fartura dos antigos ideais e a secura das palavras, vivendo na propria terra angolana urn "quase exilio":
seca a palavra
embrutecido 0 ideal
seca de tempo
nada hit por agitar'"

MANUEL, Ricardo, 1998, p. 29.
A. 0 vento do parto, 1993, p. 18.
15 PANGUILA, A. 0 vento do parto, 1993, p. 28.
16 FERREIRA, Carlos, 2003, p. 55.
13

14 PANGUILA,

",'"
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Na poesia de John Bella, jovem poeta membro da Brigada
Jovem de Literatura de Angola, tambem surge a metafora de uma
epoca seca (kixibu), em que 0 cereal (masangu) baloica esfomeado.
Focalizando 0 cla de Ngombe, denuncia a miseria entre os povos
pastores de Angola, vitimas das guerras que devastaram 0 interior
do pais. Em versos que mesclam 0 portugues com palavras das linguas de etnias angolanas, chama atencao para 0 vacuo, embora restern como esperanca 0 sonho e a chuva:
o vacuo embebido
no sonho d 'aurora
nomes marcados com a cor da chuva
neste cla, oh! Ngombe
masangu baloica esfomeado
no mel do pote ha kasumuna (...)17

Adriano Botelho de Vasconcelos, em Abismos de silencio,
defende 0 valor da palavra poetica, demonstrando como esta e fundamcntal para a reconstrucao de Angola. Segundo ele, ao termino
das guerras civis, havera "urn lugar a passagem da lua / que vira fecundar 0 valor da palavra". 18

II
I

I

,

Nao poderiamos deixar de lembrar nomes de alguns poetas
mais vclhos que - embora nao pertencam a poesia angolana pos1980, pois iniciaram suas traj etorias poeticas em geracoes anteriores, sendo destas representantes - continuaram escrevendo, abertos
as transformacoes esteticas dos ultimos tempos. E 0 caso, pOI' exemplo, de Costa Andrade, Jorge Macedo, entre outros.
Concluindo, procuramos sintetizar os principais temas e
procedimentos esteticos rccorrentcs na producao poetica angolana
dos anos de 1980, 1990 e 2000. Segundo Francisco Soares, Ulna
grande heterogeneidade de estilos e formas assinala a poesia dessas
tres dccadas em Angola. Ha, contudo, alguns eixos recorrentes: a
valorizacao da palavra poctica, 0 afastamento da poesia militante
que girava em tOlTIO das certezas revolucionarias, 0 advento das incertezas, 0 tema do amor e do erotismo, a fragmentacao da lingua17 BELLA,
18

John, 2000, p. 36.
VASCONCELOS, Adriano B., 1996, p. 40.
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gem, a flutuacao entre uma disposicao versificada e prosaica, 0 trabalho exacerbado com a metapoesia. Quanto as diferencas, constatamos que uns trabalham mais as metaforas harmoniosas e 0 ritmo
cadenciado, outros operam com dissonancias e alegorias, chegando
ate, em determinadas ocasioes, a urn certo ecletismo de linguagem.
Alguns fazem poesia concreta, usando experimentalismos formais,
como e 0 caso de Frederico Ningi. Outros recriam as matrizes ancestrais das culturas e linguas africanas. Mais recentemente ha os
que fazem poesia visual produzida em computador entre os quais,
por exemplo, 0 poeta Ze Coimbra. Ainda e Francisco Soares quem
chama atencao para as seguintes distincoes:
Ha que distinguir os poetas revelados mais recentemente e os que
viram suas obras publicadas ainda nos anos 1980. (...) Para citar
apenas um dos traces em que os dois movimentos divergem, basta
falar no tom intervcniente que e superado (mas nao ignorado) no
. . po'10 e que ressurge no segun do. 19
pnmciro

Esse tom interveniente da poesia mais recente nao apresenta,
entretanto, as mesmas caracteristicas da militancia ideologica dos
anos 1960. Caracteriza-se por uma denuncia corrosiva e desarmonica em relacao aos problemas circundantes. Alguns dos poetas mais
jovens demonstram tambem, por vezes, a tentacao do discursivo, da
qual os poetas dos anos 1980 se afastavam, pois suas opcoes, de urn
modo geral, eram pela elaboracao poetica mais contida. Apcsar dessas difcrencas, ha na producao poetica dos ultimos anos uma grande
influencia de poetas consagrados do primeiro momenta, tais como
Joao Maimona e Jose Luis Mendonca. Observamos, assim, que,
embora convivendo com significativas rupturas, ha, ao longo do sistema poetico angolano, persistencias que evidenciam a recorrencia
de certos tcmas e procedimentos literarios, tais como a sonho, 0
amor e a metapoesia, respectivamente.
Nao ha, ainda, como fechannos uma sistematizacao completa das caracteristicas formais da poesia angolana mais jovem (das
decadas de 1990 e 2000). Diante da imensa diversidade e dispersao
de estilos e tcndencias, sera necessario esperarmos algum tempo pa19

SOARES, F. 2001, p. 10.
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ra que pOSSaITIOS ter urn maior afastamento eritieo, eapaz de uma
avaliacao mais madura.
Para encerrarmos, elegemos versos de Joao Tala, jovem poeta que estreou na literatura em 1997, tendo perteneido a Brigada 10vern de Literatura do Huambo. Seu livro A vitoria uma ilusdo de
filosofos e de loucos, Premio Poesia / 2005 da Uniao dos Eseritores
Angolanos, revela, de modo eontundente, algumas das prineipais
inquietacoes das "novissimas" geracoes da poesia angolana. A alegoria dos "tambores de uma patria entrincheirada'V" que abre 0
primeiro poema, explode no ultimo poema do livro: "no tambor de
raiva, na dolorosa lagrima, no tempo de eolher a einza".21 Refletindo filosofieamente sobre a guerra e a vitoria, sobre a paz e as minas
do pais destrocado em diversas regioes, 0 sujeito poetico eanta "a
fadiga e os buraeos do sonho",22 numa linguagem de alta eondensa«ao estetica:

e

(vivo. luto pelo que exprimo. sobejam principios.
sangrando germino. nao lutando me devoro.
esperar e demolir a expressao, calar-me e
inaceitavel. 0 vazio. buraco no sonho. um saco. )23

Claramente depreendemos da voz do eu-poetico 0 imperativo de uma outra forma de germinacao de sonhos. Apesar das feridas
ainda abertas, ha a urgencia de novamente lavrar a terra e a poesia:
Novamente em lavoura
recolho da epoca devastada agora uma aura
cheguei dos rum ores para 0 paraiso humido
o meu catecismo e a bruma onde a lingua
explode de paixoes
cheguei, homem da festa, carrego orvalhos
onde findaram as explosoes.i"
,:1

TALA,
TALA,
22 TALA,
23 TALA,
20

21

2005,
2005,
2005,
2005,

p.II.
p.61.
p. 21.
p. 21.
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A par da memoria dos muitos anos de exploracoes e sangrentas lutas, no quadro atual da literatura angolana, depreendemos
que a poesia se mantem como forca geradora de sonhos, "mesmo
que estes se encontrem fissurados", confonne advertiu Ana Paula
Tavares em uma de suas cronicas de 0 sangue da buganvilia. Mesmo 0 sonho da liberdade - apesar de se ter tornado urn projeto interrompido e adiado, em virtude da intensa destruicao provocada pelas
guerrilhas no pos- Independencia -, ainda ecoa, embora pelo avesso,
transfonnado em pesadelo e duvida, ou em outras maneiras de sonhar que tern a lucida dimensao de quao precarias e deslizantes sao,
hoje, com 0 avanco do capitalismo neoliberal, as novas possibilidades de formacoes utopicas.

24

TALA, Joao, 2005, p. 20.
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