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Utopia e crítica social na poesia de Pedro Casaldáliga e Agostinho Neto 

 

Edson Flávio Santos (PPGEL/UNEMAT) 

 
RESUMO: Os poemas selecionados de Pedro Casaldáliga, religioso espanhol que escreve em 

Mato Grosso desde a década de 60, e do poeta angolano Agostinho Neto (1922 – 1979), que ora 

encontram-se na presente comunicação, foram analisados a luz das reflexões advindas dos 

escritos de Benjamim Abdala Junior (A Escrita Neo-Realista, 1981 ; Vôos e Ilhas: Literatura e 
comunitarismos, 2003 e Literatura Comparada & Relações Comunitárias, Hoje, 2012) e de 

Ernst Bloch (Princípio Esperança, 2005). As constatações a serem discutidas aqui parecem 

reforçar a ideia de que na construção do fazer literário e linguístico destes escritores, podemos 
perceber o poder da palavra que se lê para além da estrutura formal. A reflexão crítica dessa 

informação pode nos revelar que os autores em questão, utilizam-se de seu ofício de poeta 

lutando pelos direitos do homem (direito a vida, direito a terra, direito a liberdade...) que sofre 

as mazelas de uma sociedade capitalista e exploradora. 
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Angola e Brasil, por caminhos distintos, mas ambos na busca da sonhada 

autonomia encontraram na Literatura um dos espaços de resistência para suas lutas e 

conquistas. Considerando períodos históricos e políticos distintos, os dois países 

apresentam semelhanças em certos momentos do processo de afirmação de suas 

literaturas nacionais criando o que Benjamin Abdala chama de “fraternidade 

supranacional”. Essa fraternidade se “traduz em formas de solidariedade” (ABADLA, 

2012, p. 259), por isso é relevante notar que, em virtude da opressão a que foram, ou em 

alguns casos ainda estão, submetidas essas nações, surge a base de uma escrita com 

ênfase social muito forte. 

O Brasil e Angola nas décadas de 60 e 70, especificamente, viviam, em meio a 

realidades semelhantes: as lutas sociais. No Brasil, a rigidez do militarismo e as 

políticas de povoamento e divisão de terras impostas no interior do país expulsava 

pequenos produtores e dizimava indígenas, enquanto em Angola, a luta - por vezes 

armada - pela organização social de um país de independência recente ainda soava 

indigesta para o colonizador.  
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A poesia dos autores destes Países produzida nos anos seguintes assume a luta 

pela liberdade, não só de um povo/nação, mas na estrutura de sua poesia que instaura 

uma forma, dando origem a estética e temáticas diferentes daquelas que se 

apresentavam como modelo. 

Surge uma poesia-práxis que retrata as tensões dos países que encontram-se 

sufocados pelas forças políticas opressoras/repressoras, e procura representar, com toda 

a sua complexa desarmonia, o homem do Século XX, que envolto por essas forças 

políticas, vive em um espaço de valores contraditórios, desaparecendo e perdendo, cada 

vez mais, a sua identidade.  

O trabalho artístico dos escritores viventes desse período da literatura revela, em 

seus textos, a condição do homem da década de 70 e dos anos subsequentes, dominados 

pelas imposições sociais, capitalistas e religiosas.  

Essa poesia-práxis, fruto da modernidade, revela um homem/mulher “fora do 

lugar” que não se aceita e não se encaixa nos modelos propostos pela sociedade. Porém, 

muito mais que revelar uma não aceitação, o eu-lírico dessa poesia será um grito de 

denúncia contra o simulacro das diversas situações encobertadas pelas leis e pela 

sociedade. 

O presente trabalho se propõe, numa perspectiva comparatista, realizar as 

primeiras aproximações sobre a poética de Pedro Casaldáliga e Agostinho Neto, poetas 

inseridos em diferentes espaços e temporalidades. 

Ambos, em seus textos, irão revelar/refletir/manifestar os sentimentos do homem 

dominado, oprimido e subalterno, tendo sempre como premissa os anseios individuais 

de um eu que é também coletivo-social, expressando-se através de uma crítica social 

que aponta para a utopia. 

O conceito de utopia empregado nesse artigo foi cunhado por Ernst Bloch 

(2005) na obra “Princípio Esperança” onde a utopia/esperança é aquele desejo de 

encarar o futuro de olhos-abertos buscando o não existente, mas que poderá existir. 

É uma utopia vista como construto da ideia do sonho diurno, inquieto, desperto, 

vivo e transformador. Nesse sentido temos uma utopia que não se realiza só no plano do 

desejo mas, presentifica o futuro.  
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Pedro Casaldáliga, é espanhol, veio para o Mato Grosso/Brasil, em 1968, e é do 

Bispo Emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia. Sempre colocou-se em oposição 

declarada aos grandes proprietários de terra, saindo em defesa das minorias. 

 Agostinho Neto, angolano. Filho de pais professores e missionários religiosos. 

Decidido a formar-se em Medicina, embarcou para Portugal em 1947 e se matriculou na 

Faculdade de Medicina de Coimbra. 

 Assim como Pedro, Agostinho Neto embrenhou-se em atividades políticas e 

acaba sendo preso em 1951. Foi liberto em 1957, contando com uma forte manifestação 

de intelectuais entre eles Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, e Nicolás Guillén. 

Agostinho Neto retorna a Angola em 1959, e assume o comando do Movimento Popular 

de Libertação de Angola – MPLA, vindo a falecer em 1979. 

 Pedro e Agostinho tornar-se-ão, em distintas temporalidades, em seus países, 

ícones da luta pelos direitos humanos e pela libertação. Colocados em perspectiva de 

análise comparatista é possível dizer que o surgimento de movimentos populares 

influenciados pela atuação política e social dos autores em questão desencadeiam uma 

luta, por vezes armada de fato, integrando operários, intelectuais e diversas áreas da 

sociedade, criando um verdadeiro exército que conduziu e até hoje conduz uma guerra, 

por vezes silenciosa, contra o regime capitalista/opressor. 

Diante disso parece-nos salutar ver como se operaram nas obras produzidas 

pelos autores aquilo que Antonio Candido analisa como o elemento “externo (no caso, o 

social) importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que 

desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” 

(CANDIDO, 2000, p. 4). 

 Nesta senda, Casaldáliga produz uma obra que traz para dentro do texto uma 

oposição ao processo de expropriação de terras, utilização de trabalho escravo e 

opressão aos menos assistidos economicamente. 

 Do mesmo modo, Agostinho Neto, irá promover um chamamento ligado às 

questões de lutas pela independência vividas pelos países africanos, principalmente em 

Angola. 
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 Desta feita, sobressaem dois poetas que produzem obras literárias, que dialogam 

entre si, carreadas por uma poesia de caráter político-social que se apresenta como  

negação e/ou questionamento do sistema de poder vigente. 

Pedro Casaldáliga e Agostinho Neto tem uma função muito segura de si: 

denunciar a realidade que não se quer e anunciar um novo tempo, que se deseja de 

independência e de libertação. 

 Como no poema À reconquista de Agostinho Neto: 

 

Vem comigo África de calças de fantasia 
desçamos à rua 

(...) 

Vem comigo África dos palcos ocidentais 

Descobrir o mundo real 
onde milhões se irmanam na mesma miséria 

atrás das fachadas de democracia (...)  

de igualdade 
(...) 

Vem comigo África dos que partiram 

Olhemos claro para os ombros encurvados do povo que desce a 
calçada 

Negro negro de miséria negro de frustração negro de ânsia 

(...) 

Ninguém nos fará calar 
Ninguém nos poderá impedir 

O sorriso dos nossos lábios não é agradecimento  

pela morte 
com que nos matam. 

Vamos com toda a Humanidade 

Conquistar o nosso mundo e a nossa Paz. (NETO, 1985, p. 84-85). 

 

 O chamamento do poeta é para acordar o povo para que se desvende o mundo 

que está encoberto pela máscara do colonizador. Conquistar a nova Nação que se 

levanta, sair da passividade e conquistar a paz. Essa paz que, no Araguaia é requerida 

por aqueles posseiros e índios, do país que possui independência centenária, mas que é 

desigual.  Os excluídos do sistema desejam a terra livre para viver! 

Agostinho Neto se coloca como voz do povo recém liberto do jugo do 

colonizador, fala em nome deles e junto deles pois é participante da mesma realidade, 

assim como Casaldáliga, assume um desejo coletivo em Terra nossa, liberdade, num 
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brado,  além do Atlântico, risca versos em que ressoam o grito dos irmãos angolanos na 

luta e na revolução:   

 

Esta é a Terra nossa: 
a Liberdade, 

humanos! 

 
Esta é a Terra nossa: 

a de todos,  

irmãos. 
 

A Terra dos Homens  

que caminham por ela, 

pé descalço e pobre. 
Que nela nascem, dela, 

para crescer com ela (...) 

Malditas todas as  
propriedades privadas 

que nos privam 

de viver e de amar! 

Malditas sejam todas as leis, 
amanhadas por umas poucas mãos 

para ampararem cercas e bois 

e fazer a Terra, escrava 
e escravos os humanos! 

 

Outra é a Terra nossa, homens, todos! 
A humana Terra livre, irmãos! (CASALDÁLIGA, 1978, p. 191 e 

193) 

 

 Percebemos que estes fragmentos revelam gestos de recusa ao cenário de vida  e 

funcionam como uma espécie de exortação que designa a potencialidade subjetiva dos 

poetas que, segundo Benjamin Abdala (2003), é carregada de um desejo de 

transformação alimentada pela utopia. 

Esse desejo que se coloca em movimento nos textos dos autores apresentados 

através da Utopia, se constrói por uma causa, originária de uma ideologia, e da 

sociabilidade entre seus membros
1
. Uma utopia que dá forma a uma “solidariedade, 

                                                             
1 Reflexão advinda da aula com Prof. Benjamim Abdala no curso de mestrado em estudos literários no dia 

25/06/2010, em Tangará da Serra – MT. 
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enquanto estado de plenitude idealizada que se desloca do futuro, ou do modelo 

simulado, para atualizar-se no presente” (ABDALA, 2003, p. 163). 

 A força dos versos não está apenas na temática adotada, mas na expressividade 

do jogo de palavras construído. Observemos o uso em demasia da consoante [R] que 

sozinha ou em grupo com oclusivas, nos traz, nesse caso, a noção de energia, vibração, 

atrito, como se pode sentir nos vocábulos África, Negro, ombros encurvados, 

frustração, miséria, morte, crescer e sentimentos de ódio e revolta como nos versos: 

 

Malditas todas as  
propriedades privadas 

que nos privam 

de viver e de amar! 

Malditas sejam todas as leis, 
amanhadas por umas poucas mãos 

para ampararem cercas e bois 

e fazer a Terra, escrava 
e escravos os humanos! (CASALDÁLIGA, 1978, p. 193). 

 

Os fragmentos dos poemas são exemplares significativos de uma forma de 

atuação social e humana. Os poetas, também como intelectuais engajados, inserem-se 

numa temporalidade e numa forma de vida atuante, pois “mostram-se como facetas 

especificamente literárias tão radicais como as políticas. O escritor e o cidadão, para 

eles, não poderiam deixar de caminhar juntos” (ABDALA, 2012, p. 260). Esse fato é 

constatado, tanto na bibliografia de ambos, quanto, no caso de Casaldáliga, nos 

depoimentos de companheiros de luta e moradores da região do Araguaia até os dias 

atuais. 

Sobre os dois poetas recaem o mesmo reconhecimento, como afirma Tania 

Macêdo, sobre a poesia de Agostinho Neto, “seus textos são plenos de humanidade e o 

canto, a voz e o gesto se concretizam no texto: é uma poética da ação que se inscreve 

nos vários versos” (MACÊDO, 2007, p. 85).  

 Ecoando tanto em Angola como no Brasil mais interior, os dois poemas buscam 

a expressão de o que vou chamar de uma consciência antecipatória que, segundo 

Alfredo Bosi (2000), independente do tempo essa consciência, comungada pelos 

membros de uma sociedade, será a base da Utopia vivida por esses membros. Uma 
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utopia, que será “feita da liberdade individual e na capacidade de sonhar, mas é feita, 

sobretudo, de experimentação e de imaginação coletiva, tornando-se possibilidade 

coletiva futura no processo de luta” (RODRIGUES, 2005, p. 41). 

 Como poetas que se avultam no cenário de exploração e opressão em que estão 

inseridos, partilham sua visão de futuro, inscrevendo uma liberdade coletiva e 

indestrutivelmente pensada e sonhada. 

 Revela-se, assim, a face coletiva da obra desses autores, como poetas que não 

estão sozinhos, mas representam uma multidão de outros, que por condições adversas, 

não podem manifestar-se. 

 Percebe-se, segundo Alfredo Bosi (2000), um coro de vozes dentro destes textos, 

revelando uma poesia que tem como discurso a Utopia e que, dentro do poema é o 

registro da voz dos excluídos, dos dominados, é um grande coral de vozes que busca 

revelar o éden que não se encontrou ainda, aliviando, através da arte as carências das 

mazelas do presente.   

 Essa marca poética apresenta-se na maioria dos textos desses poetas, como no 

poema de Agostinho Neto, Quitandeira: 

 

“A luz brinca na cidade 

e seu quente jogo 
de claros e escuros 

e a vida brinca 

em corações aflitos 
o jogo da cabra-cega. 

 

A quitandeira 

que vende fruta 
vende-se. (...) 

 

Compra laranjas doces 
compra-me também o amargo 

desta tortura  

da vida sem vida. 
 

Compra-me a infância de espírito 

este botão de rosa 

que não abriu 
princípio impelido ainda para um inicio.(...) 
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Esgotaram-se os sorrisos 

com que chorava 
eu já não choro. 

 

E ai vão as minhas esperanças 
como foi o sangue dos meus filhos 

amassado no pó das estradas 

enterrado nas roças 
e o meu suor 

embebido nos fios de algodão 

que me cobrem. 

 
Como o esforço foi oferecido  

à segurança das máquinas 

à beleza das ruas asfaltadas 
de prédios de vários andares 

à comodidade de senhores ricos 

a alegria dispersa por cidades 
e eu 

me fui confundindo. 

com os meus próprios problemas da existência. 

 
Ai vão as laranjas 

como eu me ofereci ao álcool 

para me anestesiar 
e me entreguei às religiões 

para me sensibilizar 

e me atordoei para viver. 

 
Tudo tenho dado. 

 

Até mesmo a minha dor 
e a poesia dos meus seios nus 

entreguei-as aos poetas. 

 
Agora vendo-me eu própria. 

__Compra laranjas 

minha senhora! 

Leva-me para as quitandas da Vida 
o meu preço é único: 

__sangue. 

 
Talvez vendendo-me 

eu me possua” (NETO, 1985, p. 49-51) 

  

 Na vida da Quitandeira, prostituída e violentada, roubada de sua infância e de 

seus sonhos, está exposta a cortante realidade angolana, os versos revelam uma 
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realidade verossímil, que encontra na poesia um lugar de desabafo, de grito e, 

antagonicamente, de repouso.  

 Casaldáliga, não menos cortante, vocifera nos versos de Picolezeiro: 

 

“Com seus dez anos, sabido 
como dez livros completos, 

no isopor, a tiracolo 

leva sua vida a preço. 

 
Picolezeiro, 

por um sorriso 

dou-te um cruzeiro. (...) 
 

Picolezeiro, 

o teu sorriso 

vale um cruzeiro? 
 

Passam os ônibus, passam 

por suas mãos os dinheiros. 
Descalço de pés e sonhos, 

só ele é passageiro. 

 
Picolezeiro, 

só valeis isso, 

tu e companheiros? 

 
Picolés de milho verde 

e uma espiga de protesto: 

não te vendas mais em trocos, 
tira o tiracolo em tempo!” (CASALDÁLIGA, 2006, p. 53). 

 

 Neste poema, uma das consequências do panorama de exploração e desigualdade 

social, onde se vê: o desemprego, a miséria, o trabalho escravo e, uma das mais 

preocupantes, a utilização da mão de obra infantil.  

 Não diferentes, Quitandeira e Picolezeiro, sem infância, sem nome, sem futuro. 

São emblemas de um povo, portadores da chama, ainda encoberta, de uma Utopia, e sua 

representação nos poemas é uma crítica real do presente.  

Essa crítica “real” é a base da obra dos dois autores, pois suas obras funcionam, 

no dizer de Antonio Candido, como “um instrumento consciente de desmascaramento, 
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pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a 

miséria, a servidão, a mutilação espiritual” (CANDIDO, 1982, p. 256). 

 Pedro Casaldáliga e Agostinho Neto, não mascaram a realidade, denunciam e 

anunciam um novo tempo, a libertação, a independência para um povo.  

 Com base nas reflexões até aqui apresentadas, é possível verificar tanto a crítica 

social quanto a utopia presente nos textos dos poetas, exercendo certa função social da 

literatura onde ela se fez “comunicação, voltada para a própria realidade que a 

produziu” (ABDALA, 1981, p. 36). 

Nesse processo de comunicação os poemas são resultado da construção e do 

chamamento para essa consciência antecipatória da utopia carregada do forte desejo de 

transformação social.  

 São poetas de tempos distintos e dignos de representação nacional, pela cultura e 

pelos valores fundamentais neles impregnados. Ambos demonstram forte engajamento 

social que, por sua vez, é incorporado culturalmente nas produções literárias. Seja pelo 

engajamento na luta pela independência de Angola, seja pela “libertação” das famílias 

brasileiras que vivem em situação de exploração. 

Entendemos assim que ambos exprimem um humanismo profundo que se 

expressa no inextinguível amor pela liberdade, pela paz, pela vida, Um amor tácito que 

revela a identificação destes autores com a verdade do seu povo. Por mais dura e terrível 

que seja, essa realidade encontra na poesia uma forma de novidade, pois como afirma 

Alfredo Bosi “o poema acende o desejo de uma outra existência, mais livre e mais bela” 

(BOSI, 2000, p.227). 

Dessa forma, a práxis dimensiona o caráter da escrita que rompe com o 

conformismo, ou seja, o escritor atua tanto como produtor do pensamento, quanto pelas 

reflexões de sua própria posição no processo artístico.  
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