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ESPECIAL LITERATURAS EM LÍNGUA PORTUGUESA

A ngola mal havia conquistado 
a independência em relação a 
Portugal quando Ndalu de Almeida 

nasceu. Nos anos seguintes o país viveria uma 
longa conflagração devido aos muitos interesses 
políticos exteriores, eufemismo para a cobiça 
que as muitas riquezas da jovem nação africana 
despertava. No entanto, a capital, Luanda, 
assistiu com relativa distância ao conflito que 
ocorria nas regiões mais distantes. Esse menor 
impacto dos efeitos da guerra permitiu certa 
tranquilidade ao ambiente social, sobretudo 
escolar, do jovem Ndalu, o futuro escritor que 
viria a ser conhecido por Ondjaki. 

Dono de estilo despojado, extremamente 
comunicativo, e um confesso amante da música, 
da pintura e do teatro, paixões que, no fundo, 
são apenas distintas maneiras de sempre voltar 
à Literatura, Ondjaki é sobretudo um narrador, 
sendo essa a arte que exerce com empenho 
profissional. Luanda é o manancial que fornece 
a matéria-prima para contos, romances e 
poesia. Afinal, por lá a inacreditável realidade 
muitas vezes ri-se diante da ficção, fenômeno 
esse também característico das literaturas 
latino-americanas, para as quais o fantástico 
e o mágico são apenas um outro nome para o 
cotidiano. 

Talvez por isso Ondjaki seja uma das 
muitas vozes que se erguem contra o equívoco 
de se ver na literatura e em outras artes africanas 
um fenômeno apenas regional, dando à arte e a 
cultura do mais ancestral dos continentes a sua 
real medida universal, cuja influência e força 
se refletem em todo o mundo, como o provam 
as obras de Wole Soyinka, Naguib Mahfouz, 
Nadine Gordimer e J. M. Coetzee, todos 
vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. 

De certa forma, a literatura que Ondjaki 
e muitos outros escritores têm produzido é 
um passo importante nesse sentido, dando às 
histórias contadas no velho continente aquele 
mesmo ar que Tolstói já havia ensinado: “Se 
queres ser universal, começa por pintar a tua 
aldeia”. Isso se confirma, particularmente 
nos países africanos de língua portuguesa, 
nas imortais histórias de Pepetela, Manoel 
Rui, Luandino Vieira, Germano Almeida, 
Agualusa e Mia Couto, escritores cujas obras 
nos apresentam uma África próxima de nós, na 
qual as misérias, glórias e vicissitudes possuem 
a mesma agressividade e violência como em 
todas as regiões do mundo, revelando, assim, o 
que é mais do que evidente: que o ser humano 
é o mesmo em qualquer parte. 

E Ondjaki não foge a isso. Em seus livros, 
nos quais a poesia, a oralidade e a imaginação 
são algumas das grandes forças criadoras, 
voltamos a encontrar as histórias de homens, 
mulheres e crianças nas quais vemos a nossa 
mesma face retratada, criaturas que, apesar 
de geograficamente distantes, parecem estar 
próximas de nós, fazendo do oceano Atlântico 
apenas uma simples e diáfana cortina que 
podemos erguer com um leve toque para enfim 
nos reencontrar com essa nossa outra imagem. 

Autor de livros como “Bom dia, camaradas”, 
“AvóDezanove e o segredo do soviético”, 
“Os da minha rua”, “Os transparentes” e do 
particularmente poético “Quantas madrugadas 
tem a noite”, Ondjaki é traduzido em muitos 
países e premiado internacionalmente, tendo já 

recebido em Portugal, dentre outros, o Prêmio 
Saramago, e, no Brasil, o Jabuti. Tendo vivido 
por algum tempo em terras brasileiras, o que o 
torna ainda mais próximo de nós, esse jovem 
e universal angolano é hoje uma das grandes 
vozes contemporâneas de nosso idioma e dono 
de uma obra respeitada, lida com prazer e 
admiração, consolidando ainda mais a força, 
a inventividade, a poesia e a sensibilidade da 
literatura de língua portuguesa.

Jornal do Maranhão - JM: No romance 
“Bom dia, camaradas” (2001), há uma presença 
muito forte dos ecos da guerra, marcando 
não apenas o cotidiano das crianças, mas, 
sobretudo, a sua imaginação e sensibilidade. 
Até onde o homem Ondjaki fala através da voz 
de seus pequenos personagens nessa obra?

Ondjaki: Eu não sei o quanto falei por 
eles, foi tudo muito rápido na escrita desse 
livro. Creio que há partes de nós, de qualquer 
autor, que fica no livro, mesmo quando não 
se trata de livros autobiográficos. Eu não quis 
falar de mim no livro, eu quis, mais do que isso, 
falar com os outros da minha infância. Vários 
outros: os amigos, os da rua, os professores, 
todas essas vozes que são o grande puzzle 
da infância. Essa foi a minha tentativa, a de 
inventar um mapa de ternuras e de afectos. É 
possível que eu não tenha desconseguido.

 
JM: Seus livros trazem uma marca profunda 
de sua própria experiência, permitindo ao 
leitor ver como muitas das imagens de seus 
romances e contos são retiradas de sua própria 
vivência. Dessa forma, até que ponto escrever 
é confessar? E quais os limites, a seu ver, entre 
ficção e memória?

Ondjaki: Eu acredito muito nos deslimites 
entre ficção e memória. Ou, por outra: eu não 
busco essa fronteira exacta (e feia) entre vida 
e livro. Andamos a viver já para escrever o 
resto dos dias que ainda faltam, e para corrigir 
os dias internos que já vivemos. Não se trata 
de mentir ou ludibriar, creio que se trata de 
oferecer uma melhor versão da vida vivida 
e da vida imaginada. Quando uma criança 
conta uma estória incrível, temos a tendência 
de sorrir e ‘perdoar’. Eu não acredito nisso. 
Quando uma criança ou um adulto me conta 
uma boa estória, eu sei que estou perante um 
pequeno grande milagre. 

 
JM: No conto “Palavras para o velho 
abacateiro”, último texto do livro “Os da minha 
rua” (2007), a frase final é lapidar: “Uma casa 
está em muitos lugares [...] É uma coisa que se 
encontra”. Assim sendo, poderíamos dizer que 
o homem e escritor Ondjaki já encontrou seu 
lar definitivo? Se sim, qual?

Ondjaki: Não, eu não encontrei. Nem 
creio que nesta existência eu venha a encontrar 
apenas um só lar. Até já tentei. Até já parei 
de tentar. Essa frase, apesar de escrita num 
livro meu, eu creio que ela terá vindo de 
antesmente, de um certo antigamente que nem 
me pertence. Isso não tem problema, as frases 
não são de ninguém. Não é a origem dela que 
tanto importa, mas sim a quem chegam, como 

chegam. O que constroem ao chegar. Um livro 
é também isso: construção de novas pessoas, 
no aparente, ou no invisivelmente.

 
JM: Você é um artista inquieto, que transita por 
várias formas artísticas, da pintura ao cinema, 
da poesia à prosa. Em qual dessas linguagens, 
a seu ver, você melhor se realiza como artista? 
E por quê?

Ondjaki: Ainda não me realizo, mas 
posso confessar que gosto de contar estórias. 
Pequenos contos, pequenas emoções que 
descubro ao fim do dia, depois de ter escrito 
ou contado. Por vezes sinto que estou só a 
experimentar, ainda não sei ao que vim, nem 
sei se será possível saber. Além da escrita, eu 
gosto do devagar das coisas: o olhar dos velhos, 
o olhar das crianças, o olhar dos peixes, o 
olhar das árvores e a espera das pedras. Isso 
está melhor dito, claro, na poesia de Manoel de 
Barros. E inquieto, sim. Até morrer desta vez. 

JM: Você residiu durante algum tempo 
no Brasil. Que marcas essa experiência deixou 
no homem e no artista Ondjaki?

Ondjaki: No artista ainda não tenho 
a certeza. No homem, fica a lembrança de 
um Brasil com imenso potencial artístico e 
humano. Fica o espanto (para quem chegava 
de fora) com o racismo que ainda se exerce, 
que ainda se permite, que ainda prevalece tão 
forte nesse vosso imenso Brasil. Isso me custa, 
me entristece, claro, como em qualquer outro 
lugar o racismo me entristece. Mas no Brasil 
dói mais por que a maioria da população sofre 
com e por isso. Há um lado brasileiro que quer 
acordar e que trabalha contra isso. Ainda bem. 

 
JM: Muitos de seus textos são narrados por 
vozes infantis, algumas delas com um senso 
intelectual extremamente aguçado, como é 
o caso dos narradores dos romances “Bom 
dia, camaradas” (2001) e “Avó Dezanove e o 
segredo do soviético” (2008). Por que você 
optou por esses narradores nesses livros? Como 
você vê a infância?  

Ondjaki: Não sei se optei, digo isto com 
sinceridade. As estórias também escolhem os 
narradores. Há um livro meu “O Assobiador” 
que não é narrado por crianças, aliás, acho que 
nem tem crianças. Depende da estória e como 
ela quer ser contada. Contar é uma dança que 
começa antes e dentro de nós. Não sabemos 
tudo. Quem tudo sabe ou tudo diz saber, 
normalmente revela-se um grande idiota. Ou 
cretino, como vemos, por exemplo, actuamente, 
na política americana (EUA) e até Brasileira. 
Já a infância eu vejo como o terreno da 
aprendizagem e da simplicidade. Na realidade 
creio que a infância e a velhice são os extremos 
do que realmente interessa. O estado de adulto 
é a ponte pequena. O pôr do sol, o nascer do 
sol, esses lugares que dão corpo ao poema da 
vida, estão nos extremos. Quando eu consigo 
que alguma criança apareça dentro de mim e 
venha narrar um livro meu, eu celebro, sorrio e 
agradeço. E depois nada. A vida continua.
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