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Introdução  

 

A literatura angolana, desde muito cedo, foi marcada no seu percurso histórico por 

características singulares, não só no seu tecido estético e conteudístico, mas também, no 

seu itinerário evolutivo, de afirmação e impacto. 

Um dos vários exemplos para esta asseveração é o recurso constante às línguas locais; a 

referência aos costumes; hábitos e rituais da vida rústica dos musseques e sanzalas. Não 

só como gesto de regresso às origens, mas também, como acto de pertença e de vínculo 

umbilical à terra, e, é isto que acontece muitas vezes, no conto Mestre Tamoda de 

Uanhenga Xitu, objecto de análise neste Trabalho. 

Para além de traçarmos em breves linhas o percurso histórico do autor, pretendemos 

analisar também, ao detalhe, a escrita do conto como veículo de valores culturais, 

muitas vezes usada fora dos padrões canónicos.    

O nosso Trabalho estrutura-se em dois capítulos, antecedidos de uma Introdução. 

Considerações finais, Bibliografia e Anexo completam a parte final do estudo. 

No capítulo Iº: O autor e a sua obra abordamos de forma sucinta alguns dados 

históricos, biográficos e bibliográficos do autor. 

No IIº capítulo: Análise crítica do conto Mestre Tamoda dedicamo-nos ao estudo da 

linguagem e cultura e da estética do conto. 

Para a realização do nosso Trabalho recorremos ao método empírico, através da 

consulta bibliográfica consubstanciada no levantamento, recolha, selecção, análise e 

tratamento de bibliografia sobre a literatura angolana, sobre a teoria da literatura e sobre 

estudos culturais e etnolinguísticos. 

 

Feita esta alusão panorâmica partimos de seguida para abordagem do Iº capítulo onde 

procuramos, com algum zelo, mesmo que de forma sumária, trazer ao de cima alguns 

dados que consideramos relevantes sobre o autor e a sua obra.  
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Capítulo Iº: O autor e a sua obra 

 

Traça-se o percurso de um dos mais significativos escritores 

angolanos da actualidade marcado pelo compromisso entre a 

cultura tradicional dos Mbundu e a modernidade.   

A Transição do mundo tradicional da sanzala para o palco 

da liderança política em Angola representa uma transição 

transcultural que geralmente leva gerações a ser consumada, 

e que, não sendo inédita em Angola, traduz um princípio de 

mediação que pode ser entendido como um dos elementos da 

angolanidade, i.e., como um dos princípios orientadores da 

construção da nação angolana.     

Venâncio, José Carlos: (1999: 217) 

 

1.1. Apontamento e reflexões  

Descendente de uma família religiosa, marcadamente metodista, Agostinho Mendes de 

Carvalho, de língua materna kimbundu, aprendeu às primeiras palavras em português 

com o seu pai, que era pastor de uma igreja na sanzala de Calomboloca, local onde 

nasceu em 1924 e frequentou à iniciação e educação formal na escola da missão 

religiosa. 

O seu pseudónimo, Uanhenga Xitu, significa o poder é odiado. De étimos kimbundu, o 

pseudónimo foi explicado pelo próprio numa entrevista à União dos Escritores 

Angolanos em 2006 nos seguintes termos: 

[…]Uanhenga é pendurar e  Xitu é  carne. Na sanzala diz-se: “uanhega 

xitu ku mu nja u mundo”, o que significa “ele levou a carne e passa pela 

cidade fora, ninguém gosta deste homem, porque ele vai comer sozinho.  

O nome, certamente ligado à história de Angola e ao seu percurso político e 

nacionalista, reflecte às ideologias defendidas pelos escritores angolanos, não só da 

década de 60 e 70, mas também, da actualidade como é o caso, à guisa de exemplo, de 

Ondjaki, escritor jovem talento que espalha às ideias de geração de escritores que lutam 

constantemente pela defesa da identidade.                                                                         . 
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Não só pelo significado do seu nome próprio, Ondjaki, que quer dizer em umbundu, 

aquele que enfrenta desafios, mas também, e sobretudo, pelos assuntos abordados nas 

obras e em entrevistas
1
. 

Uanhenga Xitu, desde muito cedo soube expressar a sua luta, não só pela liberdade 

territorial, mas sobretudo pela expressiva e linguística. 

Notamos isto, não só no conto Mestre Tamoda que será analisado no próximo capítulo, 

mas por exemplo, num dos seus primeiros poemas (anexo 1) escritos prisão de Tarrafal 

em 1974. 

Deste poema podem ser feitas muitas interpretações, porém chama-nos especial atenção, 

a carga ideológica expressa em alguns versos: (a) os três primeiros versos denotam 

essencialmente a lamúria do poeta pela prisão, como se estivesse resignado, (b) mas 

surpreendo-nos a mudança a partir do quarto verso, quando a ideia de liberdade vai se 

instalando e cresce até dar o grito de luta pela independência. (c) O eu lírico apresenta-

se despido das vestes do colonizador e, (d) portanto, traja os símbolos angolanos que 

demonstram força vital, como se agora fosse um corajoso guerreiro ancestral pisando 

com força o seu chão, grita com todo fôlego: Viva Angola. (e) Note-se ainda que a 

repetição da palavra Liberdade não expressa pedido mas sim, certeza.  

Na altura em que teceu este poema já assinava como Uanhenga Xitu. 

Depois da independência não quis mudar de nome, admitindo na entrevista supracitada, 

que o seu nome sofreu uma evolução semântica: de o odiado do colono para o de luta 

por uma angolana mais justa assente nos ideais revolucionários pré -independência, que 

muitas vezes vê lesado pelo governo pós- independência. Um dos exemplos dessa 

insatisfação vem no expressa no seu livro O Ministro, sobre o qual, o autor explicou-se 

nos seguintes termos: 

É uma obra que custou a sair, porque alguns Ministros insultaram-me, 

porque chamei-lhes gatunos, ‘camanguistas’ e foram queixar-se até ao 

Agostinho Neto. Um dia ele chamou-me. […] e perguntou. 

                                                           
1
 Sou escritor de expressão angolana e não portuguesa", diz Ondjak. [….] Ele disse ainda que escreve 

suas obras utilizando o que chama de “Língua Desportuguesa”. In: Agência Brasil. 14.04.2012. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-17/sou-escritor-de-expressao-angolana-e- 

nao-portuguesa-diz-ondjaki  
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– Então como é que estás a escrever? 

- Estou a escrever. Também quero ser poeta, mas ainda não sou. 

- Mas está a começar assim já a matar, a queimar… 

- Não. Isso é uma forma de ser. Não mata nem queima ninguém. É o que 

se passa, é o que se vê, é o que se nota. Então o que é que os poetas 

fazem? Vê uma cobra, uma abelha e começa a fazer conjecturas, 

relacionamento… 

Pediu o livro, leu, leu e disse. 

- Está bem, mas por enquanto é melhor ainda escrever coisas que não 

prestam. 

Este diálogo entre Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola depois da 

independência, e Uanhenga Xitu por causa do livro, O Ministro, despensa 

qualquer tipo de comentário, sobre a posição do autor em criticar o sistema 

político e governamental vigente na altura, apesar de ter exercido, no mesmo 

governo, cargos políticos, ministeriais e consulares.  

Pela constatação do que vimos até agora, deduzimos que não obstante às mutações 

contextuais, Uanhenga Xitu, figura sem dúvidas na lista dos escritores angolanos da 

linha da littérature engagée
2
 dentro do conceito que Jean-Paul Sartre a considera de 

política e socialmente empenhada. 

De facto, na sua essência, as produções dessa literatura engajada aproximam-se a 

modelos articulatórios que evidenciam marcantes similaridades ideológicas, como de 

resto advoga também Benjamin Abdala Júnior e reforçado ainda pela ideia, de que ela é 

certamente um instrumento ao serviço do homem: ao serviço do seu aperfeiçoamento 

moral, ao serviço do seu desenvolvimento espiritual, ao serviço da comunidade e da 

pátria como aventa ainda Lafetá (2000: 124). 

Agostinho Mendes de Carvalho, ainda vivo, possui um vasto reportório literário que 

tem sido alvo de vários estudos.   

 

                                                           
2
Literatura engajada é aquela que tem compromisso ideológico (ou político). Nestes casos, o autor não 

está preocupado somente com a literatura como arte (técnicas, estilos, símbolos, intertextos) mas 

sobretudo conteúdo. A designação foi adoptada por Jean-Paul Sartre. In: DENIS, Benoît (2000) 

Littérature et engagement: de Pascal à Sartre. Points. Seuil – Paris.                                                          4 



 

 

Capítulo II. Análise crítica do conto Mestre Tamoda 

2.1.  Apresentação geral  

O que consta aqui é uma sinopse do conteúdo do conto. Não se referirá aos aspectos de 

linguagem, da estética e da cultura, por enquanto, por serem tratados nos subpontos 

consequentes. 

Mestre Tomoda é um conto que relata a estória de uma personagem que nasce numa 

aldeia no interior de Angola mas que pouco tempo depois, ainda adolescente, deixa-a e 

fixa-se na cidade de Luanda. 

Posto na “metrópole” trabalha como empregado de Doutores Desembargadores e 

Advogados
3
 e, nos tempos livres dedica-se a auto-aprendizagem de escrita de cartas de 

amor; a decorar vocábulos de significação desconhecida e a recortar páginas inteiras de 

manuais de direito, de dicionários e de outros livros, cujo teor fónico o agradavam. 

Já em idade adulta e propícia para o casamento decide regressar à sanzala carregado, 

dentre outros artefactos, de sacos cheios de calhamaços de tudo quanto foi-lhe possível 

retalhar das bibliotecas dos antigos padrões: partes de livros de amor; dicionários e 

livros sobre legislação diversa. 

Recebido em apoteose pelos aldeãos, dirige-lhes às primeiras palavras de significação 

desconhecida, que o projectam e o levariam mais tarde a ser apelidado de ‘mestre’ 

Tamoda, pelo ofício de ensiná-las aos miúdos da aldeia. 

Admirado por todos os indígenas, analfabetos e até por aqueles com habilitações 

literárias mais avançadas, é mais tarde acusado de vários crimes entre os quais, 

subversão à ordem pública; crimes de saúde e de estar a ensinar palavras obscenas aos 

mais jovens. Em fim, era «etmologista», um «dicionarista», que tinha descido na 

sanzala
4
 e que agora era acusado de criminoso pelos regedores tradicionais e muitos dos 

que não gostavam do seu português de novo “intelectual” da sanzala. 

Intimado pelo Concelho do Município, regido ainda sob autoridade colonial, confessa à 

sua inocência afirmando ser alvo de calúnias dilatórias, o que mesmo assim, não o 

                                                           
3
 Xitu, Uanhenga (1974:41) Mestre Tomada e outros contos. Edições 70. Lisboa.  

4
 Idem. p.11.                                                                                                                                                   5 



 

 

ilibou de uma sentença concretizada em várias chibatadas; chamadas de atenção e ao 

pagamento das obrigações fiscais. 

De regresso à aldeia, relata ao pormenor, tudo o que se havia passado no gabinete a que 

comparecera. 

Tamoda falece anos depois, sem os bens nem às honras de um mestre que amava o seu 

povo mas que não abdicava também dos valores da assimilação, no caso, a escrita, a 

cultura e a fala. 

Feita esta abordagem generalista partimos de seguida para análise dos aspectos da 

linguagem e cultura presentes na narrativa. 

2.2. A linguagem e a cultura  

O conto Mestre Tamoda está cheio do que podemos aqui apelidar de aportuguesamento 

da língua kimbundu e vice-versa.  

Tomoda, personagem principal, trata de injectar palavras da sua língua materna para 

expressar o que o vem à alma, não só porque muitas vezes não às sabe em português 

padrão, mas também porque, é seu desejo demostrar à sua performance comunicativa 

marcada por neologismos, niilismos e construções frásicas bilingues.  

Os vocábulos e/ou frases surgem no texto de forma concatenada e sintonizada com os 

dialectos da sua língua materna e cito: o kimbundu e o umbundo. 

A expressão em umbundu
5
 surge apenas uma única vez, na narrativa pelo que no quadro 

descritivo, colocado mais abaixo não será inventariado.   

Comecemos então por inventariar e analisar de forma geral os termos e as frases em 

kimbundu e/ou aportuguesados mais correntes no texto.  

Os números que constam na tabela em das palavras são correspondem às páginas do 

livro onde ocorrem e não o número de frequência com que ocorrem no conto. 

 

                                                           
5
 Transcrevemos a única ocorrência que consta na p.17 e refere-se ao tundam que é o verbo sair. 
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Tabela 1: Termos e/ou frases do conto Mestre Tamoda 

 

Kimbundu  

 

Aportuguesadas  

ndunda (10); -Lungula, Tamoda!... Lungula, Tamoda! (13) bundava (10); lozava (11); cambuacumbuava (14) 

kingungu-a-xitu (13);  muchachala (15);  

uá, uákala-uá! Uá, uákala-uá ngasumbile kiá jakuké (14) Cachondear (22); sô-psora (23)  

Kimokoto (14); muxaxala uanhi, inn!? Já Tamoda-zé!?... 

Kiene? (15); sungi (16); ndunda (17)  

capacet’oko (27); bengala (30); siô-secretário (30); 

puto menha (30)  

Já Tamoda da Kiá (19); - Grageu, eie muene (20) Ensambleia (32) 

- Sundéifili eie muene, nguetu kié jiputu já Tomoda ben’aba 

(21); - Mona ngan’ô,… (26) 

Igualagem (36) 

Aka mukuá tuhaa maié!... kingilé, o jiboto ojo nhi capacet’oko 

tuondo musumbe eko um makoka… (27); Dimix (31) 

Kabujanganga (36) 

Mutu uatokala u-di-fikidila (31)   

Putu um putu, muene u di-ta-né? (32)  

Jiputu pal’anhi, uondo temexe ngó o mundele (38)  

 

O quadro acima demostra-nos bem, a tentativa do autor em (re)criar um estilo próprio 

de linguagem. Para tal recorre constantemente à cultura angolana, através da língua 

kimbundu para adensá-la e confirmá-la sociolinguisticamente no conto.  

Este processo ocorre de diversas formas, com destaque para o facto de às personagens 

do conto veicularem saberes que na escrita reflectem a dualidade de matrizes culturais 

que marca a composição histórico e multicultural da nação angolana.  

Verifiquemos à guisa de exemplo este excerto das páginas 26-27. 

  -Mona ngan’ô, bom dia. Cumprimentou uma velha. 

- Bom dia – respondeu Tamoda sem olhar para quem o saudou,                  

e continuou os seus passeios: «ié-ié, ié-ié» - faziam os seus sapatos. 

          A velha não gostou do Tamoda e pôs-se a murmurar com as outras. 

        - Vamos-lhe perguntar ainda, cada veji é nosso filho que andam lá nas     

 terras de longi e já não nos conhece mais.                                                    . 
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 - Para qué perguntar? Ele mesmo quando passa na gente parece já é branco…      

     - Ah! Vou perguntar. São filho da gente e saber um outro não é mal.     

Se é pessoa de respeito não vai disparatar um velho que pode ficar como pai dele.  

Analisando do ponto de vista histórico e cultural notamos, logo à partida, a expressão – 

Mona ngan’ô, que nos demostra o uso da língua kimbundu e o respeito que se deve ter 

antes de começar um diálogo. A expressão equivale hoje a um: peço desculpas; se faz 

favor ou em termos mais literais, meu senhor.   

Na sequência, Tamoda não corresponde, e verifica-se então, o desconforto da velha por 

não ter sido correspondida de acordo com os padrões normais angolanos de respeito, 

que no caso significaria uma parar e prestar uma atenção especial a interlocutora: não só 

pela avançada idade, o que automaticamente nutre especial respeito, mas também, e 

sobretudo, porque deve ser considerada uma mãe e/ou pai pelo que a velha exclama: Se 

é pessoa de respeito não vai disparatar um velho que pode ficar como pai dele. 

O recurso ao bilinguismo, distribuído entre o português europeu e o kimbundu, 

acrescido às interferências linguísticas marcam a linguagem das personagens.  

De forma geral, nota-se que o autor não deixa de lado o universal, porém busca 

projectar pela escrita temas que ajudam o leitor a ter outras perspectivas de realidade 

angolana do séc. XX.  

Para isso, realiza um deslocamento em relação à cultura ocidental, que o ensinou a 

escrita e a estabelecer contactos com modelos literários europeus, deslocando-a da sua 

importância imperial para a de igualdade cultural, uma tendência já há muito aludida 

por Jacques Derrida ao afirmar que a cultura europeia foi deslocada, expulsa de seu 

lugar, deixando então de ser considerada como a cultura de referência. (Derrida, 1971: 

234).  

Assim, Mestre Tamoda assume-se como uma obra importante no contexto actual de 

globalização e multiculturalidade por evocar bens culturais, sujeitos históricos e 

histórias que representam uma possibilidade concreta de inserir aspectos locais na troca 

cultural realizada entre as sociedades contemporâneas que não conhecem os novos 

mapas linguísticos e paisagens culturais de Angola.      

                    8 



 

 

Com estes artifícios etno e sociolinguísticos o escritor promove assim a mestiçagem 

cultural de seu discurso, como corrobora também Salvato Trigo, com a seguinte 

argumentação: 

O português, lexicalmente puro ou misturado e fecundado com as duas 

línguas angolanas citadas, serve normalmente de veículo ao narrador e 

às personagens de hábitos assimilados e de habitat europeizado; o 

quimbundo surge quando a acção da narrativa estância nas áreas rurais 

e nos ambientes tradicionais usado fundamentalmente por personagens 

pertencentes ao grupo dos séculos ou dos mais-velhos; o umbundo 

aparece em situações idênticas a estas últimas. (Trigo, 1982:31) 

Em sua linguagem literária, o produtor textual aprofunda o vínculo entre a escrita e a 

cultura, com a escolha de signos descritivos do vestuário, da paisagem e dos costumes 

que reflectem a identidade cultural de Angola forjada a partir de costumes tradicionais e 

de outros, assumidos no contacto com a modernidade.  

A dicotomia campo/cidade é igualmente frequente nas obras do escritor. 

2.3. A estética 

O conto em análise rege-se por uma mistura de traços narrativos que conferem 

singularidade ao modo de narrar: os padrões da tradição oral moldam a tradição 

literária, através da reelaboração da arte de contar.  

O contar torna-se um prazer e um dever, porque além de se ligar à tradição, está 

claramente implicado com a política de construção de uma literatura de expressão 

nacional, e igualmente por registar hábitos e costumes que denotam a (re) configuração 

da cultura angolana perdida ao longo da história colonial.  

Ainda este âmbito estético, da cultura pela língua, a narrativa logra a possibilidade de 

relatar experiências da diferença e da identificação entre angolanos de distintas origens 

étnicas. Trata-se no fundo, do jogo da différence, mencionado por Stuard Hall, do qual 

resulta um processo de identificação. Citando Freud, o teórico diz que a identificação é 

um conceito psicanalítico que define a mais remota expressão de um laço emocional 

com outra pessoa. (apud, Hall, 2006:107).  
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Através da cultura, as narrativas em Mestre Tamoda buscam exprimir esse laço 

existente entre angolanos através da linguagem. Como?                          

Por um lado, o escritor constrói os mecanismos que permitem ao leitor uma 

identificação que no entender de Hall envolve um trabalho discursivo, o encerramento e 

a marcação de fronteiras simbólicas (2006:106), claramente demarcadas pelos modelos 

discursivos da tradição oral presentes no conto em análise.  

Ter Luanda como cenário preferencial de suas tramas é, por outro lado, outra peça do 

jogo acima referido, por meio do contraste entre o ambiente da capital e as personagens 

e seus hábitos do campo e do musseque: pelas vozes desses personagens, chegam 

estórias e histórias que produzem dois efeitos no processo de recepção: 1º) identificação 

do leitor com o local e 2º) o (re) conhecimento da história pelos demais leitores pois, 

nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos    

africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de 

conhecimento de toda espécie pacientemente transmitidos de boca a 

ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. (Hampâtè Bâ. 

Apud: Ki-zerbo, 1982:181).  

Em última análise, a configuração estética em Mestre Tamoda reflecte, igualmente, a 

acção por negar a cópia de valores estéticos e princípios éticos do colonizador. O 

principal enfoque do conto neste aspecto marca os conflitos entre esses princípios e a 

visão tradicional, e possui assim, uma característica valorizada por Benjamim (1994: 

200) ao afirmar que a utilidade da narrativa consiste num ensinamento moral, seja 

numa sugestão prática ou numa norma de vida.  

Os tipos sociais recriados no conto, os sobas, secúlos, sipaios, entidades coloniais, 

encenam descrições dos usos e costumes produzindo um registo antropológico e 

sociológico que serve de legado às novas gerações. 

Enfim, em Mestre Tamoda, Uanhenga Xitu produz uma estética narrativa quase sempre 

breve, construída com frases literárias distanciadas da correcção normativa, nas quais se 

configura uma dicção à angolana moldada com linguagem popular e eficaz para a 

compreensão da realidade ficcionada no conto. 
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Considerações finais 

Apesar de não fazer parte da geração da mensagem e da dos que antes se predispuseram 

no movimento intelectual “Vamos descobrir Angola”, Uanhenga Xitu, notabiliza-se por 

várias e importantes intervenções nos planos políticos, sociais e literários de Angola.  

Destes planos, o nosso Trabalho cingiu-se apenas ao literário sem contudo, em alguns 

excertos, deixar de fazer algumas referências a aspectos políticos e sociais que 

marcaram o percurso pré e pós – independência de Angola na vida e obra de Agostinho 

Mendes de Carvalho. 

Das várias obras escritas e publicadas pelo autor o nosso interesse particular recaiu para 

o conto Mestre Tamoda pelos motivos e objectivos já enunciados na Introdução do 

nosso Trabalho. 

Por isso, o que aqui faremos serão breves notas de reflexão, a título de considerações 

conclusivas do Trabalho.  

De facto, a leitura e análise pormenorizada dos aspectos da linguagem, da cultura e da 

estética do conto Mestre Tamoda permitiram-nos, mais uma vez, confirmar a 

originalidade e a tentativa de (re)
6
 construção de um discurso e estéticas próprias com 

objectivos de demarcar-se fundamentalmente dos padrões, quer de linguagem quer de 

estética e de cultura europeias, como tivemos a oportunidade de demostrar ao longo do 

Trabalho. 

O recurso constante e recorrente às vozes da sanzala, do musseque, ao linguajar dos 

aldeãos, analfabetos e escolarizados com recurso às línguas portuguesa, umbundu e 

kimbundu e, de em vez em quanto, aos niilismos e aos neologismos marcam o ápice do 

canto no que tange à linguagem. 

Outra nota saliente prende-se essencialmente com a valorização da cultura aglutinada à 

língua e aos valores morais; sociológicos; antropológicos e etnográficos dos angolanos, 

com o objectivo de os noticiar, notificar, valorizar e transmitir às gerações futuras. 

Em suma, o conto Mestre Tamoda relega-nos ao indicador de um povo que busca à 

originalidade ou pelo menos uma tentativa de regresso às bases, pela valorização da 

linguagem e da cultura espezinhadas em plena época áurea do colonialismo português.  
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Anexo 

 

Anexo nº1: Poema 

 

Prendeste-me  

Ai, prendeste-me  

Porque gritei viva Angola  

Quando um dia voltar  

Terei na cabeça uma grinalda de mussequenha  

Na mão direita rabo de leão  

Na mão esquerda rabo de onça  

Nos pés alparcatas de pele de elefante  

E andarei pela rua gritando  

Liberdade, Liberdade, Liberdade  

E... e...  

Com todo fôlego gritarei bem alto:  

Viva Angola.  

 

Uanhenga Xitu (Tarrafal, 1963) 
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