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Pepetela
e as vozes d’África

África, a trágica e a bela, sobre a qual 
sempre recaíram, tal inafastável 
maldição, os desejosos olhares 

europeus. Sua gente negra, abaixo do Magreb, 
reinos e culturas variados e imemoriais, seu 
ouro, pedras preciosas, petróleo, minérios e 
mais tantas admiráveis maldições... Cada qual 
afanada na devida estação da história. O suor de 
seis séculos, convertido em soberbas catedrais 
e miríades de monumentos da arquitetura e, 
hoje, dando grande parcela de contribuição à 
boa vida de franceses, belgas e ingleses, tão 
admirados por suas outras artes, chocolates, 
queijos, vinhos, civilidade e diletantismo 
sociológico exercitados nos aprazíveis cafés 
parisienses e no mundo acadêmico.

Ultimamente, outro interesse, não destrutivo 
e muito edificante, desbrava aquelas terras em 
busca de suas riquezas imateriais fornecidas 
por seus homens de letras. Mister nada 
fácil num continente de grilhões coloniais 
tardiamente quebrados e democracias tão 
somente nominais. 

Dessa África nos fala a literatura de Carlos 
Arthur Pestana, o Pepetela. Sua Angola, pano 
de fundo de seus romances e contos, é a 
metáfora do teatro de horrores e maravilhas de 
todo o continente. 

Ler “A Gloriosa Família”, “Predadores”, 
“Mayombe”, “O Planalto e a Estepe”, “A Sul, 
o Sombreiro”, “Sua Excelência, de Corpo 
Presente”... é permitir-se um mergulho nas 
turvas águas do real e, também, do lendário, nas 
nuances culturais e engrenagens políticas, das 
aspirações e frustrações, amarga e eternamente 
experimentadas por uma terra que o mundo 
abandonou. 

Colônias portuguesas arrebatadas por 
holandeses, novos senhores do comércio de 
homens e açúcar de Luanda e de Pernambuco; 
a guerra de independência contra Portugal, 
reunindo, na mesma selva, distintas classes 
sociais de uma mesma geração cheia de 
utopias; artimanhas dos primeiros brancos 
a pisar aqueles solos, lendas de povoados 
perdidos em longínquas paragens, o cotidiano 
dos desvalidos do pós-guerra colonial, a 
desordem e charlatanismo político na Angola 
independente, a África e seus ditadores 
perpétuos... De livro a livro, variados passeios 
pelas épocas são feitos de forma envolvente 
em cativantes narrativas, e a História, ali, 
vivamente retratada...

Ele, Pepetela, sabe do que fala. Participou 
da guerra anticolonial e foi o primeiro vice-
ministro da Educação na Angola independente. 
Desiludido com os rumos do novo regime, logo 

abandonou o papel de homem de Estado para 
dedicar-se à literatura e ao mundo acadêmico, 
como professor.

A experiência de quem viu e viveu 
intensamente tantas coisas costuma conceder 
privilegiada clareza às análises. E, atualmente, 
ao falar das perspectivas do continente berço, 
ele vaticina tempos melhores, citando uma 
razoável mudança na cultura e na política, onde 
já se percebe valores da democracia saindo do 
plano apenas imaginário.

Pela riqueza e variedade dos romances, 
pela concessão de tão amplo entendimento da 
África profunda, que nenhum escritor, antes 
dele, havia feito melhor, é justo afirmar que 
Pepetela já merece o Nobel há algum tempo. E 
não é demais vaticinar que o receberá em breve. 
Não tarda. Para essa entrevista contei com a 
colaboração do escritor Adonay Moreira.

Jornal do Maranhã - JM: Nos últimos 
50 anos, Angola viveu uma longa guerra 
anticolonial, uma guerra civil fratricida, um 
regime nada democrático. Contudo, mesmo 
diante desse cenário, viu florescer uma 
pujante e variada literatura, com escritores 
internacionalmente reconhecidos. A que se 
deve isso?

Pepetela: Provavelmente a literatura se 
alimenta de desgraças. Quando tudo na vida 
corre bem, pouca gente se vai preocupar com 
o que está mal, sobre miséria, desigualdade 
social ou injustiças. 

 
JM: Da literatura brasileira, o senhor 

citaria algum livro que o marcou de modo 
especial?

Pepetela: Teria vários, mas se tiver de só 
citar dois, talvez escolhesse “Terras do Sem 
Fim” de Jorge Amado e “Vidas Secas” de 
Graciliano Ramos.

JM: No romance “Mayombe”, de 1980, 
a certa altura, em um diálogo entre o 
Comandante e o Comissário, este ouve 
daquele: “Tens de te habituar aos homens 
e não aos ideais”. Hoje, como o autor que 
escreveu esse livro, e que teve e tem forte 
atuação política em seu país, se posicionaria 
ante essa frase?

Pepetela: É uma atitude um pouco ambígua. 
No livro tem ligação à posição do Comandante 
Sem Medo, alguém um pouco distanciado 
ou desconfiado em relação a ideais, partidos, 

instituições, mas que na prática faz o que tem 
de fazer, isto é, lutar pela libertação do povo.  
Hoje, acho que se deve ser fiel a ideais mas 
desconfiar das pessoas que se afirmam sempre 
como arautos deles e na prática os traem. São 
mais numerosas do que se pode supor. 

JM: Mário Vargas Llosa, em seu ensaio “A 
Civilização do Espetáculo” (2012), lamenta 
a perda do papel político da literatura 
na sociedade contemporânea. O senhor 
concorda com essa visão?

Pepetela: Acho que cada vez mais a 
imagem ganha sobre a linha escrita, o que faz 
as pessoas pensarem cada vez mais rápido 
sobre a superfície das coisas e aprofundarem 
muito pouco seus raciocínios. E uma das 
consequências é autores procurarem temas que 
chamem a atenção dos leitores para problemas 
do dia a dia e da diversão, em vez de se 
dedicarem a análises sérias daquilo que leva as 
pessoas a viver de determinada maneira, isto é, 
a política ou o jogo das forças políticas. Acho 
que Vargas Llosa tem razão, é um sinal destes 
tempos de trapaça política e fogo de artifício.

JM: No romance “História do Cerco de 
Lisboa” (1989), José Saramago, em certo 
momento, escreveu que “A história não é 
vida real, literatura, sim, e nada mais”. Para 
o senhor, cuja obra mantém um profundo 
diálogo com a história, qual o limite entre 
ambas? 

Pepetela: Depende de qual é a história. 
Normalmente o que prevalece é a história 
dos vencedores, dos que dominaram uma 
determinada situação e depois têm o poder de 
difundir a sua narrativa e a sua ideologia. Com 
a literatura temos a possibilidade de pegar 
nessa história dos vitoriosos e virar a narrativa, 
mostrando o que pensaram, sonharam e fizeram 
os povos, mesmo se momentaneamente 
derrotados. Suponho ser este o limite entre 
história e literatura. Até o momento em que 
aquilo que ficou gravado para a posteridade 
pela literatura se torna ela própria História.

 
JM: O senhor acredita que seus livros 

contribuem para uma maior consciência 
política de Angola?

 
Pepetela: Até certo ponto contribuirão. Não 

tanto como gostaria.


