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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo realizar algumas considerações acerca da 
importância do poeta angolano Agostinho Neto enquanto um outsider, um político e um 
intelectual para a libertação de Angola, bem como, para a construção da identidade 
nacional. O trabalho é estruturado sob a hipótese de que Agostinho Neto não participou 
da luta em prol da libertação, apenas, como líder do Movimento Popular de Libertação 
de Angola (MPLA), mas enquanto poeta que utiliza sua escrita engajada para o mesmo 
fim. Com o intuito de verificar tal proposição realizaremos uma análise interpretativa do 
poema “Saudação”, contido na obra Sagrada Esperança (1985), com a finalidade de 
demonstrar o comprometimento da poesia agostiniana com a libertação de Angola, 
produção esta que Agostinho Neto utiliza as letras como arma de combate e luta.  

Palavras-chave: Literatura africana. Poesia. Engajamento. Agostinho Neto. Intelectual. 

 
Entre as armas e as letras 
 

 Quando nos referimos ao termo colonização temos em mente que se trata de 

uma relação entre colonizador versus colonizado, onde aquele domina esse. Para que o 

processo de dominação ocorra, efetivamente, é necessário que o colonizador imponha 

ao colonizado sua cultura. Tendo em vista que a terra e o povo colonizado, segundo a 

percepção do colonizador, passam a ser sua propriedade. 

Dentre os elementos impostos ao colonizado que englobam a cultura, temos a 

religião e a língua, entre outros, pois conforme afirma Fanon (2008, p. 17) “dominar a 

linguagem, um certo idioma é assumir a identidade”. Nessa parte do trabalho nos 

interessamos especialmente pela língua, haja vista que o colonizado acaba por utilizar a 
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língua do colonizador para combater o colonialismo. O que era instrumento de opressão 

torna-se arma em prol da libertação. 

Apesar das imposições do colonizador ao colonizado é possível notar que alguns 

autores africanos, dentre eles Agostinho Neto, não permite viver sob a ordem do 

colonizador, não permite que seus ideais sejam abafados.  

Ao utilizar a língua do colonizador os escritores africanos têm que submetê-la a 

um processo com o intuito de subvertê-la e africanizá-la. Consoante a essa visão 

Macêdo afirma, neste contexto, que a literatura tende a “negar os modelos tecno-formais 

do colonizador e funda-se uma nova escrita, cujo traço singularizador é a proposta de 

nacionalismo: no vocabulário, nas situações retratadas, no novo ângulo com que é 

focalizada a relação colônia/metrópole” (MACÊDO, 1997, p. 119).  A língua passa a ser 

utilizada para assumir a fala e os cantos da cultura angolana tornando-se, então, 

hibridizada e, consequentemente, ecoando outras vozes e, agora, não mais, apenas, a do 

colonizador (cf. DEUS, 2003). 

Dialogando com a perspectiva acima, Chaves (2005) afirma que o africano foi, 

em termos, obrigado a valer-se de um dos instrumentos de dominação, a língua do 

outro, ou seja, a do colonizador tendo em vista que o colonizado foi afastado de sua 

língua de origem, pois foi impedido de usá-la: 

 

Para fugir à situação de emparedamento, a saída deve ser guiar pelo 
pragmatismo, ou seja, para expressar a luta contra o mal que se abateu 
sobre o seu mundo, é necessário valer-se de um dos instrumentos de 
dominação: a língua do outro. Praticamente toda a literatura angolana 
é escrita em Português. Mas a aceitação não será passiva. E a 
resistência aí se vai mostrar a insubmissão à gramática de ordem.  No 
campo semântico, lexical e até sintático, registram-se construção que 
procuram aproximar a língua poética da fala popular. Essa mesclagem 
confirma a direção da travessia: o encontro com aqueles grupos 
mantidos até então à margem (CHAVES, 2005, p. 52) 

 

Compreendemos, a partir do excerto, que o texto literário, utilizando a língua do 

colonizador, torna-se um instrumento de resistência, de luta e de insubordinação, tanto 

no que diz respeito as normas gramaticais, nos níveis semântico, lexical e sintático, 

quanto nos temas abordados.  

 Sob a perspectiva apresentada podemos entender que parte da escrita angolana 

se enquadra na literatura de resistência, termo cunhado por Bosi (2002). A priori, para 

tratarmos sobre essa modalidade de texto literário faz-se necessário compreender o que 
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venha a ser resistência segundo a ótica de Bosi. Este crítico busca a etimologia da 

palavra para começar a defini-la: 

 

Resistência é um conceito originariamente ético, e não estético. O seu 
sentido mais profundo apela para a força da vontade que resiste a 
outra força, exterior ao sujeito. Resistir é opor a força própria à força 
alheia. O cognato próximo é in/sistir; o antônimo familiar é de/sistir. 
(BOSI, 2002, p. 118) 

 

Considerando o conceito de resistência apresentado por Bosi, pode-se entender 

que a poesia de Agostinho Neto além de ser engajada é, também, de resistência, pois 

busca resistir a outra força, ou seja, a força do colonizador, procurando combatê-la. Tal 

atitude pode ser verificada nos seguintes poemas que compõem a obra Sagrada 

Esperança: “Comboio africano”, “Desfile de sombra”, “Confiança”. Esses são apenas 

alguns dos poemas que apresentam marcas de resistência. 

Em “Comboio africano” lemos estes versos emblemáticos: 

 

Um comboio 
subindo de difícil vale africano 
chia que chia 
lento e caricato 
 
Grita e grita 
 
quem se esforçou não perdeu 
mas ainda não ganhou1 

 

A partir do fragmento do poema podemos notar que, apesar dos dias difíceis 

vividos pelo povo africano, aqui representado pelo comboio, que está lutando por sua 

liberdade e que começa a manifestar sua insatisfação para com o colonizar de maneira 

gradativa, a princípio chia até que, posteriormente, consegue gritar e, 

consequentemente, lutar por dias melhores, lutar contra o colonizador que abafava sua 

voz. Embora não tenha alcançado completamente sua vitória, no momento em questão, 

a independência, porém está caminhando para isso. Está num meio termo, conforme é 

possível observar em “quem se esforçou não perdeu/mas ainda não ganhou”. É 

importante observar o advérbio de tempo presente no último verso citado “ainda”, que 

denota “até o presente momento” o objetivo final não foi alcançado, mas que há 

esperança de dias melhores. 

                                                           
1 Versos retirados do poema “Comboio africano” (AGOSTINHO NETO, 1984, p. 22).  
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No poema “Desfile de sombras”, este fragmento nos chama atenção: 

 

Lembro-me dos caminhos que ninguém pisou 
ouço as vozes longínquas 
dos homens que não cantaram 
recordo dias felizes que não vivi 
existem-me vidas que nunca foram 
vejo luz onde só há trevas. 
 
Sou um dia em noite escura2 

 

Observamos que a voz lírica utiliza de sonhos que ainda não foram alcançados 

para manifestar os seus desejos. Logo no início do poema há menção de que o poeta 

lembra fatos que não aconteceram, mas que estão presentes por ele idealizar, ter 

esperança de que, ainda que longínquo, haverá dias melhores. No sexto verso da 

primeira estrofe temos “vejo luz onde só há trevas”. Neste símbolo, o da luz, aquela que 

se vê no fundo do túnel, para pegarmos carona em um dito popular, é interessante 

pensar a resistência, por meio da idealização de dias diferentes e alegres ao invés dos 

dias que os “homens não cantaram”, dos “dias felizes” não vividos. Ao colocar-se como 

luz o poeta propaga uma reflexão dos dias tristes, onde os homens são subjugados e 

infelizes e a esperança de dias vindouros onde tudo será luz, onde não haverá mais a 

treva imposta pelo colonizador. 

Outro poema que aponta para o fator da resistência é “Confiança”: 

 

O oceano separou-me de mim 
enquanto me fui esquecendo nos séculos 
e eis-me presente 
reunindo em mim o espaço 
condensado o tempo 
 
Na minha história 
existe o paradoxo do homem disperso 
 
Enquanto o sorriso brilhava 
no canto de dor 
e as mãos construíam mundos maravilhosos 
 
John foi linchado 
o irmão chicoteado nas costas nuas 
a  mãe amordaçada 
e o filho continuou ignorante3 

 
                                                           
2 Versos retirados do poema “Desfile de sombras” (AGOSTINHO NETO, 1984, p. 35).  
3 Versos retirados do poema “Confiança” (AGOSTINHO NETO, 1984, p. 41). 
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Nesse poema temos o oceano metaforizado que aponta para a figura do 

colonizador no seguinte verso “o oceano separou-me de mim”. Entendemos que o poeta 

após chegar a conclusão apresentada acima demonstra o efeito devastador do 

colonialismo, dentre eles o fato da imposição dos costumes do colonizador abafando o 

colonizado, fazendo-o esquecer de si mesmo “me fui esquecendo nos séculos”. 

O oceano também é o símbolo que aponta para situações que remetem à 

imposição do colonizador, uma que ele foi o caminho que levou o colonizador às terras 

africanas e é por meio dele que muitos africanos foram separados de seu povo, de suas 

vidas e trazidos como escravos para grande parte do mundo, portanto, o oceano, nesse 

poema, figura como um fator de separação e também de ocupação. 

É por meio do mar que o colonizador dominou as colônias. O processo de 

colonização tornou-se sinônimo de morte no contexto em análise, não sendo visto com 

bons olhos, ao contrário, o mar é tido no texto como responsável por espalhar os 

africanos no mundo pelo e, por isso, é compreendido como inimigo. 

Corroborando com tal posicionamento, Macêdo afirma que o mar tem o seguinte 

significado para o povo angolano “O mar é [...] identificado aos navios e às desgraças 

da colonização, entre as quais avulta ao tráfico negreiro e, portanto, é caracterizado 

como inimigo” (MACÊDO, 1999, p.54). 

O povo africano traz consigo, em sua história, segundo o poema em questão, um 

paradoxo “na minha história/existe o paradoxo [...]” e, posteriormente é complementado 

neste verso onde lemos “enquanto o sorriso brilhava/no canto de dor”. O termo sorriso 

pode ser considerado, neste momento, oposto a dor, no entanto, esse mesmo sorriso é 

irônico e ácido apontando, assim, para o paradoxo. Lembrando que a ironia e o humor, 

segundo Octavio Paz (1976), são os elementos que fundam a poesia moderna e sabemos 

que são dois elementos bastante utilizados nas produções que apontam para uma crítica 

e ao mesmo tempo a uma resistência a fatores ou situações que denunciam ou colocam 

em reflexão.  

O poeta, representando os angolanos, tem consciência de que apesar das 

atrocidades que os negros sofreram, foram as mãos deles que construíram o mundo. Um 

mundo que, até o presente momento não foi alcançado, todavia, está num processo de 

construção. Todos os angolanos, sem exceção, pagam por pela construção desse mundo 

maravilhoso, pois para que ele seja criado, fora necessário muitos pagarem com sangue, 

com chicotadas, sendo amordaçados, sendo privados da liberdade e do conhecimento. 

4041

Ana
Pencil



6 
 

Isso não só em África, haja vista que estamos falando dos africanos dispersos, vítima da 

diáspora imposta pelo colonizador. 

Ainda tratando sobre resistência, Bosi pondera que os intelectuais e/ou 

representantes sociais – educador ou político – interferem diretamente na trama social, 

pois são movidos por valores e buscam modificar a realidade social em que estão 

inseridos:  

 

 O homem de ação, o educador ou o político que interfere diretamente 
na trama social, julgando-a e, não raro, pelejando para alterá-la, só o 
faz enquanto é movido por valores. Estes, por seu turno, repelem e 
combatem os antivalores respectivos. O valor é objeto da 
intencionalidade da vontade, é a força propulsora das suas ações. O 
valor está no fim da ação, como seu objetivo; e está no começo dela 
enquanto é sua motivação. (BOSI, 2002, p. 120) 

 

O exposto por Bosi de que o político, o homem de ação e o educador têm papel 

fundamental por combater antivalores4, corrobora mais uma vez para entender que a 

escrita poética de Agostinho Neto encaixa-se na vertente da resistência. Oliveira (2014) 

afirma que: 

 

Assim, a poesia escrita por Viriato da Cruz, Agostinho Neto e António 
Jacinto, mantinha a preocupação de retratar uma sociedade angolana 
tanto rural quanto urbana, que, ao trabalhar sua palavra, dirigindo-se 
ao povo do musseque, ao manter esse vínculo escrito com o ser negro, 
africano, deixa à vista o quão inserida está em um tempo novo, tempo 
visando a um futuro de reconstrução da angolanidade, a qual foi 
esfacelada pela repressão colonial, e que, pelas mudanças propostas 
pelo grupo, pelo movimento, sua reconstrução se deu no coletivo, no 
plural. É a voz de uma geração mais consciente de si própria e do 
papel que deve assumir para o futuro, pensando como cidadão e como 
intelectual numa busca incessante de pensamento independente da 
metrópole. (OLIVEIRA, 2014, p. 19). 

 

Notamos que os poetas acima citados visam combater o colonizador, visa resistir 

a imposição e, como pondera muito bem Oliveira, busca incentivar Angola à 

independência, a reconstrução de um país liberto do jugo colonial. 

Alguns intelectuais angolanos se destacaram pelo fato de sua escrita manifestar 

essa luta por liberdade. Agostinho Neto é um dos personagens que se encaixa neste 

perfil, pois sua escrita representa a insatisfação perante o colonizador e, também, o 

                                                           
4 Bosi (2002, p. 120) apresenta exemplos de valores e antivalores: liberdade versus despotismo; igualdade 
versus iniquilidade; sinceridade versus hipocrisia; coragem versus covardia; fidelidade versus traição 
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desejo de liberdade e, além disso, requer por meio de sua produção literária, a 

identidade angolana. 

Há estreita relação entre poesia e revolução. Agostinho Neto mescla inteligência 

e combate e, segundo Santos (2010, p. 72) “conclamam a construção de um homem 

novo preocupado com a ciência e a engenharia de acabar com a fome, a miséria e as 

desigualdades sociais e econômicas”. 

Ele foi um intelectual, segundo Chaves (2005). Considerando o título de 

intelectual que lhe é conferido, remete-nos a obra do crítico literário Edward Said 

Representações do Intelectual (2005), que traz algumas reflexões sobre o papel do 

intelectual numa sociedade, ou seja, “o papel público do intelectual como um outsider, 

um „amador‟ e um perturbador do status quo” (SAID, 2005, p.10).  

Vimos que os poetas acima citados, dentre outros meios, utilizam-se da literatura 

para lutar para a construção de uma identidade angolana. Chaves (1999), consoante a 

isso, afirma que as literaturas produzidas em Angola é uma das vias tomadas para a 

construção da identidade do povo angolano:  

 

Num mundo que a contaminação colonial povoou de conclusões e 
desacertos, a literatura será uma das vias escolhidas para a formação 
de um mosaico capaz, ao menos, de sugerir alguma noção de unidade. 
Como um processo de auto-indagação (sic), o seu exercício será um 
caminho para a construção de uma nação que mal começava a ser 
imaginada (CHAVES, 1999, p. 20-21). 

 

 Com base em Chaves, podemos observar que uma das vertentes utilizadas para 

a formação das identidades africanas, aqui sendo mais específico, angolana, foi a 

literatura. 

Tutikian relacionando literatura e identidade, afirma que “pensar a literatura é 

ainda, e cada vez mais, pensar a questão da identidade” (TUTIKAIN, 2008, p. 53). 

Além disso, pondera que:  

 

Se a identidade de uma nação relaciona-se a uma série de elementos 
que vão da língua à tradição, passando pelos mitos, folclore, sistema 
de governo, sistema econômico, crença, arte, literatura etc., passado e 
presente, mesmo e outro, não sendo, portanto, um fenômeno estanque 
e isolado, há que se perguntar diante da grande movimentação 
histórica-cultural do fim do século, em qualquer recanto do mundo, a 
pergunta já cantada pelos rapazes do Legião Urbana: “Que país é 

este?” Até para que possamos responder quem somos nós, apesar de e 

com os outros (TUTIKIAN, 2008, p. 53-54). 

4043

Ana
Pencil



8 
 

O excerto acima nos faz compreender que a identidade não é estanque, está em 

constante reestruturação. Outro fator que merece ser mencionado e que o texto de 

Tutikian nos faz refletir, diz respeito ao fato de que a busca da identidade é inerente ao 

homem. A busca da identidade angolana não foge a regra, tendo em vista que o 

colonizador, segundo Silva, tinha como objetivo não só dominar economicamente o 

país, mas também culturalmente, pois acredita que “para dominar economicamente a 

região, era necessário dominá-la também culturalmente” (SILVA, 2008, p. 32). Em 

virtude da dominação cultural por parte do colonizador, a identidade angolana foi 

parcialmente afetada e, por isso, acontece essa busca de uma identidade. 

Porém, é válido mencionar, segundo Zilberman, que os povos africanos não 

foram domados, se comparados a América que cedeu sua identidade ao colonizador 

europeu, isso pode ser verificado por meio da adoção da língua, do comportamento e, 

também, da visão de mundo. A crítica literária afirma, com o intuito de validar sua 

perspectiva que “os povos africanos  não abriram mão de suas diferentes línguas, cultos, 

vestuários, tipos de alimentação, enfim, de sua cultura e costumes [...] foi invadido, mas 

não perdeu sua identidade” (ZILBERMAN, 2015, p. 37) 

Poetas-políticos, assim denomina Inocência da Mata (2012 in: SILVA, 2014), 

alguns nomes da literatura africana/angolana, em seu ensaio Reler os “Clássicos”: a 

Poesia de Agostinho Neto e os herdeiros do nacionalismo literário, que construíram 

uma literatura em prol da manifestação política. 

Tal título, poetas-políticos, é dado aos poetas pelo fato de eles utilizarem da 

literatura para compartilhar a memória histórica e social, visando coletivizar as 

angústias e aspirações com o objetivo de criar um objetivo comum, a criação de uma 

nação com identidades que não fosse a do colonizador. 

O poema, segundo a perspectiva adotada para análise não é, apenas, uma 

manifestação estética. É, sem dúvidas, uma manifestação estética compromissada com o 

social, ou seja, estamos tratando de uma escrita engajada que visa lutar em prol de 

mudanças sociais.  

Entendemos que a obra Sagrada Esperança (1985) representa um grito de uma 

nação em prol da libertação nacional e requer, por meio da literatura, a identidades 

africanas. O poeta, Agostinho Neto, se auto elege como representante do povo angolano 

e luta não apenas enquanto militante na guerra para libertação de Angola, mas enquanto 

poeta, pois usa uma escrita engajada para convocar a sociedade à luta.  
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Pires Laranjeira (1995) ao tratar sobre Sagrada Esperança (1985), defende que a 

obra traz temas referente a: 

 

[...] alienação social, cultural e política, da exploração económica, da 
repressão policial e política, da miséria e do analfabetismo, da 
prostituição e do alcoolismo, do trabalho e da solidariedade, do amor e 
da esperança, do exílio e da nostalgia, da revolta, prometeísmo e 
revolução. Sagrada Esperança pode ser lido como um frescor ou uma 
saga exortativa do povo angolano à conquista da sua identidade e 
independência (LARANJEIRA, 1995, p.92). 

 

Pires Laranjeira (1995) ao observar do que fala a obra, afirma que ela traz vários 

temas como conforme vimos acima. Além disso, ele também afirma que Sagrada 

Esperança “pode ser lido como um frescor ou uma saga exortativa do povo angolano à 

conquista da sua identidade e independência” (LARANJEIRA, 1995, p.92).  

Adorno (2003), no texto Palestra Lírica e sociedade, afirma que antes de tudo a 

poesia é social. Toda obra literária tem uma missão social para cumprir. No caso da 

escrita agostiniana, ao mesmo tempo, busca levantar temas relacionados à luta 

anticolonial e procura ascender no povo angolano a chama da esperança de dias 

melhores, libertos do jugo colonial. A conquista da identidade e da independência é, 

também, um dos temas recorrentes em Sagrada Esperança, conforme observado no 

excerto acima. 

Macêdo (1999) compreende que Agostinho Neto é o mais importante articulador 

no que diz respeito ao processo de luta que culminou a independência de Angola “[...] 

Agostinho Neto – o mais importante articulador do processo de luta que levaria à 

independência de Angola – explicita seus textos o papel fundamental da literatura como 

estratégia de confronto com o colonialismo” (MACÊDO, 1999, p. 50).    

Essa perspectiva é defendida por Oliveira quando menciona que a poesia de 

Agostinho neto é uma expressão do grito do povo angolano em língua portuguesa: 

  

Agostinho Neto produziu para além de uma poesia com qualidade 
literária, uma peça fundamental para a constituição da consciência 
nacionalista e tonou-se documento histórico da formação do 
movimento pela libertação nacional. Sua atuação junto a o povo foi 
total reconhecida a sua capacidade de expressão de grito do povo 
angolano em língua portuguesa. (OLIVEIRA, 2010, p. 58) 

  

Notamos que a produção literária de Neto não é descompromissada, ao 

contrário, estamos tratando de uma poesia engajada, a poesia enquanto veículo de 
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transmissão e ampliação de revolta que desempenha papel extremamente relevante na 

luta pela independência e, também, na projeção de uma nação (CAMPOS, s/d). 

Dando especial atenção ao excerto de Oliveira, acima citado, que compreende a 

produção poética agostiniana como engajada e enumera alguns aspectos relevantes que 

corroboram para tal pressuposto, tais como ser fundamental para a consciência nacional 

- aqui se refere a Angola - apresenta-se como documento histórico, uma vez que possui 

elementos sócio-históricos do movimento de libertação.  

Entendemos que Agostinho Neto, por meio de seus poemas, oportuniza que as 

vozes que, muitas vezes, foram silenciadas pelo colonizador, falem. Damos especial 

atenção à obra Sagrada Esperança, corpus dessa pesquisa, pois entendemos que ao 

manifestar sua insatisfação, consequentemente, expôs a insatisfação do povo angolano. 
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