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Este texto visa investigar, comparativamente, cinema e literatura africanos, mais 

especificamente angolanos, no período das lutas pela descolonização do país. O foco do 

trabalho será o trânsito intersemiótico entre o filme Monangambé (1968), dirigido pela 

cineasta Sarah Maldoror (1939), e o conto que adapta, qual seja, “O fato completo de 

Lucas Matesso” (VIEIRA, 2006) do escritor angolano José Luandino Vieira (1935). 

Ambos, escritor e cineasta, tiveram papel ativo no período das lutas pela 

descolonização de Angola, sendo integrantes do MPLA (Movimento Para a Libertação 

de Angola). Luandino Vieira foi preso pelo PIDE, órgão de repressão da ditadura 

salazarista, em 1958 e em 1961, passou quatorze anos na cadeia, acusado de ser 

“terrorista” (termo utilizado pelo discurso colonial para designar ativistas combatentes 

do colonialismo), e escreveu lá grande parte de sua obra. Sarah Maldoror, por sua vez, 

iniciou-se nas lutas pela independência das colônias africanas no período em que 

estudou cinema na URSS, entre 1961 e 1962, onde conheceu o poeta Mário Pinto de 

Andrade (1928-90), um dos fundadores da MPLA, de quem foi companheira. 

Percebemos, portanto, as similitudes entre as vidas destes autores, marcadas pelas 

mesmas lutas políticas, sociais e contingências históricas, e assim também é sua arte, 

símbolo da resistência contra a opressão. 

Não obstante, a narrativa aqui abordada, escrita durante o período em que 

Luandino Vieira estava preso, representa este momento histórico e reflete a experiência 

carcerária a qual qualquer angolano suspeito de envolvimento no combate ao 

colonialismo poderia viver na época.  

Em primeiro lugar, evidenciamos a escassez de textos críticos acerca dos filmes 

de Sarah Maldoror e do cinema angolano em geral. É notável, portanto, a iniciativa de 

Maria do Carmo Piçarra e Jorge António ao organizar os dois volumes de Angola, o 



 

nascimento de uma nação (2014), constituindo, assim, uma das poucas fontes de 

pesquisa acerca do tema.  

Temos conhecimento de que os poucos recursos disponíveis para a produção dos 

filmes, o que dificulta a elaboração de cópias em película e sua distribuição comercial é 

o principal fator que dificulta o acesso a eles, e, consequentemente, a produção de 

material crítico/acadêmico a seu respeito. Dessa forma, pretendemos, com este texto, 

contribuir para a difusão do conhecimento acerca do cinema angolano no Brasil, onde 

praticamente ignora-se essa cinematografia. 

Felizmente, esse não é o caso da obra de José Luandino Vieira, visto que se 

dispõe de um considerável acervo bibliográfico a seu respeito. Daí a escolha em abordar 

o encontro entre o cinema de uma e a literatura do outro, constituindo, assim, um 

problema de pesquisa instigante, que visa dar conta de algumas relações políticas, 

sociais e históricas entre as obras, além das relações intersemióticas estabelecidas pelo 

trânsito entre diferentes linguagens artísticas.  

O tema deste trabalho parte também da necessidade da abordagem das formas de 

expressão a partir da periferia. Walter Benjamin, em seu texto “O conceito da história” 

(1996), define o historicismo tradicional como uma prática a serviço das forças 

hegemônicas, que compreende os fatos históricos como uma cadeia de acontecimentos 

que se desencadeiam linearmente, numa sucessão cronológica, é o que o autor chama de 

“tempo homogêneo e vazio”. Ainda neste ensaio, Benjamin apresenta outro historiador, 

o materialista histórico, que se opõe ao historicismo tradicional, buscando nas vozes 

obliteradas das minorias, dos “vencidos”, o descentramento da voz hegemônica. Para 

Benjamin, o materialista histórico deve voltar seu olhar para o passado. O historiador, 

ao retomar uma época, não deve procurar conhecê-la como ele foi, e sim interpretá-la tal 

qual se apresenta no presente, segundo as necessidades históricas desse presente. Nas 

mãos do materialista histórico, o passado se torna uma arma de conscientização.  

Este trabalho, portanto, busca, por meio da crítica literária e cinematográfica, 

interpretar o passado colonial angolano a partir do pondo de vista dos marginalizados, 

focalizadores das narrativas, tendo em vista, sobretudo, uma intervenção sobre o 

presente, no qual o imperialismo, ideológico e econômico, ainda persiste, e, como diz 



 

Spivak (2014, p. 127) “o imperialismo estabelece a universalidade da narrativa do modo 

de produção, e, ignorar o subalterno, hoje é – quer queira, quer não – continuar o projeto 

imperialista”. 

Estabelecido isto, cabe elucidarmos que nossa análise seguirá duas orientações 

teóricas: os estudos de tradução intersemiótica e pós-coloniais. 

A primeira dá conta da relação de trânsito entre diferentes linguagens artísticas. 

Acerca dessa relação Julio Plaza afirma que  

A operação como trânsito criativo de linguagens nada tem a ver com a 
fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação fortemente 
tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre passado-
presente-futuro, lugar tempo onde se processa o movimento de 
transformação de estruturas e eventos. (PLAZA, 1987, p.1) 
 

Esta noção de tradução está embasada no pensamento pós-moderno, se opõe a 

noção tradicional de tradução, segundo a qual o texto traria em si uma um significado 

essencial, imutável, cabendo ao tradutor apenas transpô-lo de uma língua (ou 

linguagem) para outra, de forma neutra, fiel, sem danos à essência do texto original. 

O pensamento pós-moderno enfatiza que é impossível neutralizar as diferenças e 

a ideologia, e essa reflexão tem impacto direto sobre a atividade da tradução.  

 O filósofo francês Jaques Derrida (1995, 2002) desconstrói a noção de leitura 

transcendental e mostra a impossibilidade de equivalência de uma tradução expondo a 

ambiguidade da linguagem em si. Segundo ele não existe remissão a uma origem pura, 

uma essência e uma verdade universal e sim um jogo de representações, de significantes 

que remetem a significantes num jogo de diferenças. 

Dessa forma, o estudo comparativo entre filmes e textos literários não busca 

adaptações literais, mas a criação de uma obra nova a partir da interpretação de uma 

obra anterior, e por meio de recursos estéticos próprios de uma outra linguagem e de um 

outro autor. 

No que tange aos estudos pós-coloniais, tomamos como ponto de partida a obra 

Os condenados da terra, de Frantz Fanon. Para o autor, a descolonização é “a 

substituição de um 'espécie' de homens por uma outra 'espécie' de homens. Sem 

transição, há substituição completa e absoluta” (FANON, 2002, p.51). Essa seria a 



 

necessidade primária do homem colonizado, que só teria êxito completo se houvesse 

uma transformação total no panorama social, se, dessa nova espécie de homem, surgisse 

uma novo estado, uma nova nação e um novo modelo de organização política. Essa é a 

necessidade básica do processo de descolonização e nela está intrínseca a violência de 

seu processo. 

Alguns pontos são importantes para a compreensão da descolonização segundo 

Fanon: 1) a descolonização como tentativa de mudança da ordem estabelecida; 2) a 

descolonização como confronto de duas forças antagônicas (forças essas que já se 

confrontaram na implantação do mundo colonial e continuaram a se confrontar durante 

sua vigência); 3) a compreensão do colonizado como fabricação do colonizador, e, em 

última instância, do próprio mundo colonial, como discurso, como tarefa ideológica, 

cuja legitimidade e estatuto de veracidade são também uma invenção do colonizador.  

Essas considerações chamam a atenção para o caráter do processo de 

descolonização como revolução e conflito armado, força motriz das narrativas 

abordadas nesta pesquisa. Por outro lado, evidencia também o aspecto ideológico da 

colonização, a sobredeterminação exterior e violência epistêmica sofrida pelo 

colonizado. Assim, podemos pensar a descolonização não apenas como confronto físico 

entre milícias, mas também como confronto entre discursos. 

Essa violência física e epistêmica se configura no interior das narrativas literária 

e fílmica, as quais passaremos a deslindar. 

Em “o fato completo de Lucas Matesso”, o protagonista, cujo nome intitula a 

narrativa, recebe a visita da esposa, a qual lhe sussurra que na próxima visita lhe trará “o 

fato completo”. Tal segredo é ouvido pelo guarda prisional Artur, que o transmite para o 

chefe Reis. Acreditando ser o fato completo uma roupa, o chefe passa a alimentar a 

ideia de que algum bilhete viria escondido nos bolsos, com informações que enfim 

atestariam as conexões do prisioneiro com outros terroristas, bem como denunciariam 

os companheiros que Lucas Matesso há muito vinha protegendo com seu silêncio, 

apesar das seguidas torturas. 

Simulando benevolência, o chefe Reis sadicamente inicia a tortura ao 

prisioneiro, deixando-o, primeiramente, dois dias sem comida. Quando chega a sexta-



 

feira, dia de visita, enfim a esposa de Lucas traz sua roupa e uma panela de comida. 

Após revistarem toda a roupa do prisioneiro, sem nada encontrar, torturam-no 

impiedosamente até quase mata-lo, perguntado pelo bilhete, do qual Lucas Matesso 

afirma nada saber. Quando retorna à cela, encontra sua roupa limpa espalhada pelo chão 

e encontra a panela de comida trazida pela esposa. 

Essa comida de feijão de azeite-palma com peixe de azeite-palma, a 
banana e tudo, que toda a gente nos musseques tem só a mania de 
chamar de “fato completo”. A gargalhada grande como as chuvas de 
Abril engrossando mais os rios cantou na garganta dele, encheu a cela 
de alegria, fugiu no postigo, pelo arames da rede, entrou maluca nos 
gabinetes onde os irmãos aguentavam as pancadas e torturas, calou os 
pássaros no jardim e, com um salto, voou por cima dos muros da 
prisão, correndo livre pelas areias de todos os musseques da nossa 
terra de Luanda. (VIEIRA, 2006 p. 57). 

 
O núcleo do enredo da narrativa de Luandino Vieira é mantido por Sarah 

Maldoror. Seu filme inicia com um caminhão transportando prisioneiros para a prisão, 

cena sucedida pela visita da esposa a Lucas Matesso, supervisionada pelo guarda, 

durante a qual este último ouve acerca do “fato completo”. 

Interrogaremos mais de perto alguns aspectos do filme que traduzem, 

interpretam e elucidam elementos da narrativa literária, apesar de não estarem presentes 

nela, tornando a relação entre as obras mais instigante. 

Um deles é a cena em Mateus, protagonista do filme, faminto e solitário, 

conversa com um lagarto, que está do lado da sua cela pelas grades. O personagem diz: 

- Tens fome, lagarto? Tu também tens fome? Como me vês? Como 
um animal. Uma grande besta negra que tem fome como tu. Deviam 
ter me dado dois pães. Dois pães... o homem como sorriso de rato me 
prometeu. Dois pães para que contes tudo. Só é pão, lagarto. O que 
não conseguem com o chicote e a tortura, creem poder obter com a 
fome, lagarto. (MADOROR, 1968). 
 

Essa cena é basilar no filme. Primeiramente ela dá conta de elementos narrativos 

importantes, que, no conto, vêm à tona por meio do discurso indireto livre, isto é, a 

fusão da voz do narrador com o fluxo de consciência do personagem focalizador. Sendo 

assim, o sofrimento da fome, o olhar do personagem sobre o chefe Reis e sua expressão 

sádica e traiçoeira (sorriso de rato) e a resistência à tortura em defesa dos companheiros 

de causa se se apresentam no filme por meio desse diálogo que expressa a introspecção 



 

de Mateus e, segundo a própria cineasta, metaforiza a solidão total (PIÇARRA, in 

ANTÔNIO; PIÇARRA (Orgs.) 2014). 

No entanto essa não é a única metáfora presente na cena. Percebemos neste 

monólogo disfarçado de diálogo a animalização do prisioneiro. Ao falar com o animal, 

Mateus aproxima-se dele, confundindo-se com ele, tornando-se uma “grande besta 

negra” e faminta. Essa desumanização é constante também no texto literário, no qual o 

prisioneiro é constantemente chamado de cão, além de exposto a condições degradantes. 

A fome, em si, reduz o homem a duas necessidades mais básicas, violência essa que, 

segundo nos diz Sartre em seu prefácio de Os condenados da terra, de Fanon, faz parte 

do próprio processo colonizador 

Nossos soldados, além–mar, rejeitando o universalismo 
metropolitano, aplicam ao gênero humano o numerus clausus: já que 
ninguém pode, legalmente, despojar seu semelhante, escravizá-lo ou 
matá-lo, eles estabelecem o princípio de que o colonizado não é o 
semelhante do homem. Nossa força tarefa recebeu a missão de 
transformar em realidade essa certeza abstrata. Deu-se a ordem de 
rebaixar os habitantes do território anexado ao nível do macaco 
superior, para justificar os colonos de trata-los como bestas de carga. 
A violência colonial não se atribui apenas o objetivo de controlar 
esses homens 
dominados; ela procura desumanizá-los. Nada será poupado para 
liquidar as suas tradições, para substituir a suas línguas pelas nossas, 
para destruir a sua cultura sem dar-lhes a nossa; nós os 
transformaremos em brutos pela fadiga. Desnutridos, doente, se ainda 
resistem, o medo concluirá o trabalho. (SARTRE in FANON, 2005, p. 
31-32). 

 
Outro elemento que Maldoror introduz em seu filme é o retrato do ditador 

Salazar, pendurado na parede da sala do chefe Reis. Símbolo de violência e opressão, 

ele observa a tudo friamente. No entanto, o mais interessante é quando, enfurecido por 

não encontrar bilhete algum nas roupas de Lucas Matesso, o chefe Reis chama-o a sua 

sala e o tortura brutalmente. No conto, a tortura é detalhadamente descrita, já no filme, a 

diretora optou por, no primeiro golpe desferido contra o protagonista, desviar a câmera 

e dar um zoom in no retrato de Salazar. Mais uma vez, conto e filme se completam. A 

cena de extrema agressão dos emissários do colonizador (guarda Arthur e chefe Reis) 

contra o colonizado, cujos efeitos em seu corpo e sua mente são apresentados ao leitor 



 

por meio da sua voz subjetiva, aqui é substituída pela imagem do ditador imperialista, 

intensificando, assim, a violência que simboliza. 

Essas cenas estão entre as mais marcantes das narrativas, seja a do conto, seja a 

do filme, pois, cada uma a seu modo, respeitando as especificidades de suas linguagens 

e as escolhas estéticas de seus autores, demonstram que o único diálogo entre 

colonizador (ou seus emissários) e colonizado existente no regime colonial é o da 

violência, ecoando, assim, as palavras de Fanon (2005, p. 54-55) 

O mundo colonizado é um mundo cortado em dois. A linha de corte, a 
fronteira, é indicada pelas casernas e postos policiais. Nas colônias o 
interlocutor legítimo e institucional do colonizado, o porta-voz do 
colono e do regime de opressão é o policial ou o soldado. [...] Nas 
regiões coloniais [...] o policial e o soldado, por sua presença imediata, 
por suas intervenções diretas e frequentes, mantêm contato com o 
colonizado e o aconselham, com coronhadas ou napalm, que fique 
quieto. Como vemos, o intermediário do poder utiliza uma linguagem 
de pura violência. O intermediário não alivia a opressão, não disfarça 
a dominação. Ele as expõe, ele as manifesta com a consciência 
tranquila das forças da ordem. O intermediário leva a violência à casa 
e ao cérebro do colonizado. (FANON, 1968, p. 28) 
 

O retrato de Salazar observando tudo na parede de uma delegacia traduz 

perfeitamente a imagem opressora e dominadora das “forças da ordem” que “fala” com 

o dominado por meio de seus emissários, os policiais e seu chicote. 

No fim do filme, Maldoror opta por mais uma mudança narrativa. Como vimos 

acima, no fim do conto, ao perceber que toda a situação ocorrida foi fruto do 

desconhecimento por parte do policiais do que seria o “fato completo” para os 

habitantes dos musseques (favelas) de Angola, Lucas Matesso emite uma sonora 

gargalhada. Essa gargalhada simboliza uma vitória final, é uma força libertadora: “A 

grande gargalhada de Lucas Matesso rehumaniza o sujeito objetificado pelo 

colonialismo português (CARRASCOSA, 2005, p. 9). 

No filme, Mateus é mantido como uma estátua até que seu corpo entra em 

colapso. Seu corpo quebrado, contorcido pela dor, acompanha o ritmo frenético do jazz 

do Art Emsemble de Chicago, que serve como trilha sonora do filme. 



 

Para Piçarra (2014) “o jazz avant-garde do Art Ensembe de Chicago é 

dilacerante, potenciando a perturbação e as sensações de claustrofobia e desespero 

criadas por Maldoror”. Mais adiante, a autora afirma 

De Luandino, Sarah Maldoror retém o diálogo íntimo, do sujeito 
angolano silenciado, cuja história é contada numa perspectiva 
alternativa e contestatária do colonizador opressor. Maldoror traduz 
em imagens cinematográficos o diálogo entre a militância e a arte 
“imaginando” através das palavras de Luandino e usando o jazz como 
grito libertário. (PIÇARRA, in ANTONIO; PIÇARRA (Orgs.), 2014) 

 

Além de elementos já abordados aqui, como a história contada pela perspectiva 

do colonizado, Piçarra destaca o jazz como grito libertário. A música da diáspora negra, 

caótica e cacofônica, se por um lado reforça a agonia física e mental que se abate sobre 

o personagem, por outro, ecoa como o grito furioso que substitui a gargalhada do conto. 

No fim do filme vemos fotografias de guerrilheiros creditadas a Augusta 

Conchiglia, evidenciando claramente a filiação da película a Frente de Libertação 

Nacional e ao Exército Nacional Popular, que o financiaram e ajudaram na sua 

viabilização técnica. Além disso, o final reforça também o cooperativismo entre os 

guerrilheiros presente no conto, como fica evidente nos trechos:  

Tinha-lhe custado a aguentar a história que tinha arranjado. Nessa 
hora, com aquele fingimento da bondade dele, quase ia esquecer o 
chefe não sabia o nome e deixar mesmo escapar era o Domingos 
André, lá na fábrica. (...) 
Era preciso cuidado, esse homem estava preparar mesmo ratoeira de 
lhe apanhar. Toda a esperteza tinha que estar ainda com atenção, não 
podia deixar agora estragar esse serviço de três meses que aguentara. 
Domingos não lhe apanhavam, já tinha ido mesmo no Kongo, mas no 
serviço tinha lá mais bons rapazes e ele não podia lhes trazer nesse 
inferno de porrada, de fome, de insultos e torturas. (VIEIRA, 2006, p. 
51). 

 
Assim, o nome do filme assume sentido e função social. O filme é, em si, um 

espaço de reunião e solidariedade entre guerrilheiros, bem como chamado à luta. 

Mateus representa o sujeito oprimido e torturado pelo regime colonialista, mas também 

representa a resistência e a luta pela liberdade. 

Com este breve texto não pretendemos dar conta de todos os aspectos estéticos e 

discursivos presentes no confronto entre as narrativas, esta foi, na verdade, uma 



 

primeira aventura que se insere em um projeto maior e mais abrangente. Nosso objetivo 

é apresentar nossa contribuição no embate discursivo ao qual nos referimos no inicio 

deste trabalho, isto é, entre os grupos hegemônicos que sustentam o discurso 

imperialista, e os grupos subalternos silenciados pela história. Nessa perspectiva, nossos 

estudos de literatura, cinema e crítica ao colonialismo se baseiam no conceito de 

multiculturalismo policêntrico, proposto por Robert Stam e Ella Shohat (2006, p. 87-88) 

 

O multiculturalismo policêntrico difere do pluralismo liberal em 
diversos aspectos. Primeiramente (...) enxerga toda a história cultural 
da perspectiva do jogo social do poder. Não se trata da sensibilidade 
açucarada em relação a outros grupos, mas da descentralização do 
poder, da tomada de poder pelos excluídos, da transformação de 
instituições e discursos subordinados. Logo, trata-se de uma exigência 
de mudanças não apenas nas imagens, mas nas relações de poder. 
Acima de tudo, o multiculturalismo policêntrico não prega uma falsa 
igualdade dos pontos de vista: suas simpatias estão claramente 
voltadas aos marginalizados e excluídos. (...) Ele pensa e imagina 
“direto das margens, pois encara as comunidades minoritárias não 
como “grupos de interesse” a serem “adicionados” a um núcleo 
preexistente, mas como participantes ativos no centro de uma história 
comum dos conflitos. 

 

Assim, inserimo-nos nessa arena de conflitos ideológicos e sociais, voltando 

nosso foco para a perspectiva do subalterno. É essa perspectiva que Luandino Vieira e 

Sara Maldoror representam. No entanto, mais do que falar pelo subalterno, os textos 

literários, fílmicos e teóricos aqui abordados se propõe combater a própria 

subalternidade, criando espaços discursivos contra-hegemônicos onde o subalterno 

possa falar (SPIVAK, 2014). É nessa esteira que este trabalho se baseia. 
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