
 

10                                                CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº II (2020): v. 1 N.2 (2020) – julho – dezembro                                  

  

 

O MITO DE KIANDA: O ARCO-ÍRIS DO DESENCANTO DO POVO ANGOLANO 

THE MYTH OF KIANDA : 

THE RAINBOW OF DISENCHANTMENT OF THE ANGOLAN PEOPLE 

 

Oumar Diallo 

Doutor pelo CELIS (Centre de recherche sur les Littératures et la Sociopoétique). 

Leitor da Cátedra Sá de Miranda – Instituo Camões Université Clermont Auvergne (França) 

Tese em Cotutela entre as Universidades Clermont Auvergne (França) 

e Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)    

E-mail : oumar.diallo@uca.fr  

RESUMO: 

As literaturas africanas de expressão portuguesa, depois de atravessarem as fases de denúncia, 

de combate ao sistema colonial, da euforia das independências, caminharam na direção do 

desencanto e da desilusão dos seus povos. Das lutas pela independência, elas orientam-se à 

busca, não mais do estado ideal sonhado pelos utopistas nacionalistas, mas da igualdade e da 

justiça, e sobretudo do resgate dos valores culturais ancestrais africanos. Pepetela, em O 

Desejo de Kianda (1995), traz uma caricatura de Angola arruinada pela guerra civil. O cenário 

é a cidade de Luanda, cheia de mutilados, carros importados, enfim, um país cheio de 

contradições, gênese do desencanto do povo. As diferentes cores difundidas pelo clamor de 

Kianda, a sereia ou melhor ainda a deusa do mar, simbolizam uma profunda e crítica análise 

do contexto social. O mal-estar de Kianda, o mito popular angolano, em relação aos 

comportamentos dos dirigentes políticos, vai manifestar-se pelos desmorronamentos dos 

prédios no lago de Kinaxixi, em Luanda. O trabalho que iremos desenvolver vai pôr em 

relevo a apropriação do mito angolano para denunciar as distorções da elite e da sociedade 

angolanas. Iremos demonstrar como o mito de Kianda, através da metáfora do arco-íria, vai 

servir de espaço de renascimento do povo para com os seus antigos sonhos e utopias pós-

coloniais.  
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ABSTRACT  

Portuguese-speaking African literatures, after having passed through the stages of 

denunciation, the struggle against the colonial system, the euphoria of independence, have 

evolved in the disenchantment and disillusion of their peoples. Struggles for independence are 

oriented towards the pursuit, no longer for the ideal state imagined by the nationalist utopians, 

but for equality and justice, and above all for the safeguard of ancestral African cultural 

values. Pepetela, in O Desejo de Kianda (1995), brings a caricature of Angola ruined by civil 

war. The scenario is the city of Luanda, full of mutilated people, imported cars, in short, a 

country full of contradictions, the origin of the people's disenchantment. The different colors 

diffused by the agitation of Kianda, the goddess of the waters, symbolize a deep and critical 

analysis of the social context. Kianda's unease, the popular Angolan myth, with the behavior 

of political leaders will be manifested by the collapse of buildings in Kinaxixi Square in 

Luanda. Our work will focus on highlighting the appropriation of the Angolan myth to 

denounce the distortions of the Angolan elite and society. We will demonstrate how the 

Kianda myth served as a rejuvenation space for the people through their old postcolonial 

dreams and utopias. 

KEYWORDS: Myth, Angola, Pepetela, Kianda, utopia, etc. 

 

INTRODUÇÃO 

Se “os direitos do homem são também um 

questionamento da moral, dos sentimentos 

e valores humanos”1, portanto, podemos 

pensar que estes não deveriam ignorar a 

existência e as necessidades de outros 

povos. Este questionamento desenvolveu 

ao longo da história  um reflexo de 

consciência e empatia para uma mudança 

eficaz das condicões de vida dos homens 

de maneira geral e dos povos oprimidos em 

Angola, pré e pós-independência. Falando 

da África lusofona em geral, durante 

séculos a colonização portuguesa, sendo 

 
1 CHÂTEAU, 1985, p. 29-30. 

um sistema de negação da dignidade 

humana, manteve milhões de africanos no 

“medo, o complexo de inferioridade, o 

tremor, a genuflexão, o desespero, o 

servilismo”2; o que inavitavelmente 

conduziu a uma busca de emancipação 

cultural, social, política e econômica. Uma 

busca que se traduziu num grito de revolta 

das massas africanas, nomeadamente a 

jovem elite, através da sua literatura. Pois, 

como sublinhou Samora Machel, “não há 

nem nunca houve ou haverá colonialismo 

humano, colonialismo democrático, 

colonialismo que respeite os interesses do 

 
2 CESAIRE, p. 12.  
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Povo”.3 As opressões codificadas em leis e 

registradas em Portugal aniquilaram 

“milhões de homens arrancados aos seus 

deuses, às suas terras, aos seus hábitos, à 

vida, à dança e à sabedoria”.4 

Evidentemente, a partir daí, sair do estado 

de alienação tornou-se vital para o povo e a 

sua elite. Uma jovem élite que se vai 

apoiando na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada e proclamada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

(resolução 217 A III) em 10 de dezembro 

1948; no seu Artigo 19, afirmando assim 

que “todo ser humano tem direito à 

liberdade de opinião e expressão; esse 

direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias 

por quaisquer meios e independentemente 

de fronteiras”.5  

Angola:  

Tendo em conta a necessidade urgente de 

acabar com as injustiças que abalavam o 

povo angolano, a sua literatura, na sua 

função social, revelou-se imprescindível. A 

sociedade angolana, despois de ter sido 

oprimida, traumatizada, martirizada, 

sofrida, carente, desiludida com o 

colonialismo e a guerra de libertação, 

 
3 MACHEL, 1977, p. 109.  
4 CESAIRE, 1955, p. 12. 
5 https://www.unicef.org/brazil/declaracao-

universal-dos-direitos-humanos, visitado a 19 de 

outubro de 2020.  

seguiu desencantada com a guerra civil, a 

miséria, a fome, a corrupção, os meninos 

de rua que a “geração da utopia”6 causou. 

De maneira explicita, Pepetela vai, desde 

muito cedo, após à independência do seu 

país, pôr em evidência a situação de 

Angola:  

O desencanto é sempre uma morte, 

não é? [...] Costumo pensar que a 

nossa geração se devia chamar a 

geração da utopia. [...] Pensávamos 

que iamos construir uma sociedade 

justa, sem diferenças, sem 

privlégios, sem perseguições, uma 

comunidade de interesses e 

pensamentos, o Paraíso dos 

cristãos, em suma. [...] E depois... 

tudo se adulterou, tudo 

apodereceu.7      

 Através desta citação, aparece uma elite 

angolana fracassada moralmente, 

eticamente, culturalmente, socialemente e 

econômicamente. Este olhar crítico da 

sociedade angolana em particular e 

africana em geral, é a pedra angular de 

ficção pepeteliana. Perante esta situação de 

desencanto e de desilusão, como relembra 

Mário Sacramento, a literatura é a “única 

expressão viável de aspectos da vida social 

que, noutras circunstâncias, teriam cabido 

ao jornalismo, à política e ao livro 

 
6 PEPETELA, 1992. 

7 Ibid. p. 302.  

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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doutrinário"8. O caos pós-colonial que 

enfrentam os angolanos sempre foi a 

motivação literária de Pepetela. É de 

lembrar que Pepetela, cujo verdadeiro 

nome é Artur Carlos Maurício Pestana dos 

Santos, ingressou no Movimento Popular 

de Libertação de Angola (MPLA) depois 

de ter deixado Portugal, abandonando os 

seus estudos na mesma ocasião. Participou 

ativamente na luta pela independência, que 

durou de 1961 a 1975, com a Revolução 

dos cravos. 

Algumas lutas por mais justiça em 

Angola: 

Mesmo que em seu início a literatura 

angolana estivesse estreitamente ligada à 

imprensa, ela encaminhou muito cedo a 

certas mudanças sociais e à tomada de 

consciência por parte dos africanos acerca 

das suas próprias identidades. A 

marginalização e a segregação 

socioeconômica dos angolanos pelo 

colonialismo português vão fazer surgir a 

necessidade de criar uma literatura 

típicamente angolana. Assim, a literatura 

angolana vai acompanhando todo o 

processo histórico das diferentes lutas de 

independência e, mais tarde, pela paz. 

Desde que a política econômica salazarista 

continuou a produzir efeitos negativos nas 

colônias africanas, a literatura posicionou-

se de maneira antagônica. Como foi 

 
8 SACRAMENTO,1985, p. 22.     

 

admitido por Marcelo Caetano, em 1954, 

enquanto vice-presidente do Conselho 

Utramarino, “Os negros em África devem 

ser olhados como elementos produtores 

enquadrados ou a enquadrar numa 

economia dirigida por brancos”9. Esta 

estratégia econômica de Portugal estava na 

origem de muitas revoltas das populações 

africanas. Lembramos algumas datas 

históricas que marcaram profundamente a 

literatura angolana. A revolta dos 

trabalhadores dos campos de algodão na 

Baixa de Cassanje, em 04 de janeiro de 

1961, foi uma revolta para defender os 

seus direitos de receber salários dignos 

pelo duro trabalho que os camponeses 

executavam. Defender os seus salários era 

um direito fundamental devido às 

condições e às misérias que enfrentavam. 

Era uma revolta puramente laboral, sem 

qualquer tipo de motivações políticas, que 

nada teve a ver com o início da guerra. As 

duras condições de trabalho e de vida, a 

constante repressão, foram os principais 

fatores que deram origem à sublevação 

destes angolanos. Os trabalhadores 

decidiram fazer greve. A resposta do 

regime de Salazar foi o massacre das 

populações; milhares de trabalhadores 

foram assassinados. Este acontecimento 

trágico vai despertar a consciência 

patriótica sucitando a unidade dos 

 
9 CAETANO, 1973, p. 49. 
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angolanos em prol da sua liberdade. Outra 

data que marcou a história de Angola é o 

04 de fevereiro de 1961, logo depois da 

revolta dos camponeses. Um grupo de 

indivíduos atacou a Casa de Reclusão 

Militar, em Luanda. Este ataque tinha 

como objetivo libertar alguns compatriotas 

detidos injustamente, mas foi um fracasso 

total. Como a revolta dos camponeses, a 

resposta foi o massacre de cerca de duas 

dezenas de cidadãos negros. Alguns dias 

depois deste segundo massacre, o 

Movimento Popular de Libertação de 

Angola (MPLA), liderado por Agostinho 

Neto, atacou uma outra prisão para libertar 

alguns presos políticos. O resultado foi 

trágico cerca: cerca de trezentas vítimas 

assassinadas nos bairros da lata, em 

Luanda. Todas estas revoltas para a defesa 

dos seus direitos humanos vão determinar 

o engajamento dos militantes e escritores 

angolanos. Justamente,  em setembro de 

1962, a Comissão da Organização das 

Nações Unidas (ONU) votou uma moção 

em que condena a situação em Angola, 

“dirigindo às autoridades portuguesas para 

que desistam da acção armada e das 

medidas repressivas, libertem os presos 

políticos e retirem a proibição de partidos. 

Os estados membros devem – obrigar 

Portugal a cumprir a resolução e suspender 

auxílio ou assistência que possam ser 

utilizados contra o povo angolano”.10 São 

acontecimentos que estão muito presentes 

no discurso literário angolano, português e 

africano em geral. Em uma frase de José 

Luandino Vieira, numa carta enviada da 

prisão de Tarrafal (Cabo-verde) ao amigo 

Carlos Everdosa, intelectual que também 

fez parte da geração que se organizou em 

torno da revista "Cultura", ele afirma: 

“tudo farei para que a felicidade, a paz e o 

progresso sejam usufruídos por todos”.11 

Assim, a guerra de libertação de Angola 

permaneceu até o 25 de Abril de 1974, 

com a Revolução dos Cravos.  A 

independência de Angola foi estabelecida 

em 15 de janeiro de 1975, com a assinatura 

do Acordo do Alvor, no Algarve, entre os 

três movimentos no conflito e o Governo 

português. Após a independência de 

Angola, a guerra civil opôs o MPLA e a 

UNITA, sob o pano de fundo da Guerra 

Fria (opondo URSS e USA). Esta guerra 

fratricida, com duração de 1975 a 2002, 

orientou os escritores angolanos para uma 

literatura de desencanto e de denúncia da 

hipocrisia da elite do país. É nesta 

perspectiva que Pepetela, depois da eleição 

presidencial em 1994 que causou mortos, 

escreveu o seu romance O Desejo de 

Kianda.12 As aspirações do povo angolano 

à paz, à democracia e por mais justiça 

 
10 ALEGRE, 1989, p. 94 
11 Carta enviada da prisão de Tarrafal, ao amigo 

Carlos Everdosa, na data de 31-07-1964. 
12 PEPETELA, 1995.  
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social serão confrontadas com a corrupção, 

a miséria, o clientelismo e a propagação 

das religiões e seitas. Neste romance, 

Pepetela nos oferece uma leitura da 

realidade angolana através da metáfora do 

arco-íris, que é a consequência da revolta 

da deusa do mar, Kianda. Na matéria 

lendária, a deusa do mar libera o seu canto 

que fora soterrado pelo colonialismo 

português, no intuito de restaurar a antiga 

geografia do lago de Kinaxixi. Assim, 

Kianda dedica-se a reescrever o mapa que 

o Império colonial português falsificou. 

Desse modo, a ficção de Pepetela está 

ligada ao contexto sócio-político e 

econômico. Ela põe em evidência as 

importantes mudanças de variada ordem 

que a independência de Angola que trouxe 

consigo. Com a criação da Associação de 

Escritores Angolanos (AEA), a literatura 

angolana verá um aumento notável de 

publicações e a legitimação dos seus 

autores. De maneira geral, esses escritores 

vão participar ativamente na construção da 

identidade nacional. Uma reconstrução que 

passa necessariamente por recuperar e 

repensar o seu passado cultural e histórico. 

A cultura e a história são temas 

abundantemente presentes nas diferentes 

fases da litertura angolana. Recuperar o 

passado é a meta que orienta Pepetela no 

seu romance O Desejo de Kianda. Esta 

estratégia literária veio dos anos 50, 

quando os poetas como Viriato da Cruz, 

António Jacinto e Agostinho Neto, 

reunidos em torno da revista Mensagem 

(1948), buscaram restabelecer a cultura 

angolana, infectada pelo colonialismo 

português. Assim, os poemas dos anos 50 

são  frutos de muitos anos de sofrimento, 

de ódio e de mágoa. Os versos dos poetas 

desta geração são uma visão que penetra 

nas profundezas da miséria mas sobretudo 

vencem a escuridão em que essa miséria 

persiste e consegue, apesar de tudo, atingir 

a luz:  

 Eu vivo 

 nos bairros escuros do mundo 

 sem luz nem vida. 

 

Vou pelas ruas 

às apalpadelas 

encostado aos meus informes sonhos 

tropeçando na escuridão 

ao meu desejo de ser. 

 

São bairros de escravos 

mundos de miséria 

bairros escuros. 

 

Onde as vontades se diluíram 

e os homens se confundiram 

com as coisas 

 

Ando aos trambolhões 

pelas ruas sem luz 

desconhecidas 
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pejadas de mística e terror 

de braço dado com fantasmas13    

   

Esse poema expressa uma visão da 

liberdade que nada poderia destruir: a 

liberdade de pensar, de fazer planos para a 

independência, de ter fé e de agir de modo 

que o povo angolano adquirisse o direito 

de esperar. São poemas que cantam as 

realidades de África colonizada. A 

liberdade continuava por conquistar. A luta 

pela liberdade viria ser inciada por uma 

geração de patriotas, conscientes das novas 

ideias e esperanças. É o caso de Pepetela 

que tem uma estratégia literária consistem 

na articulação da ficção com as 

transformações históricas da sociedade 

angolana na perspectiva da formação de 

uma nova angolanidade. Na busca de uma 

nova identidade, Pepetela destaca as 

contradições que marcaram a História 

recente de Angola. Os seus romances 

Mayombe (1980), A Geração da Utopia 

(1992), Lueji (1989), Yaka (1984), A 

Gloriosa Família (1997), O Desejo de 

Kianda e Parábola do Cágado Velho 

(1996) refletem esse profundo desejo de 

reescrever ficcionalemente uma nova 

nação respeitadora das antigas tradições 

culturais, nomeadamente o mito de Kianda. 

 

 

 
13 Neto, 1979, p. 56. 

O Desejo de Kianda:    

A ficção de Pepetela é forjada a partir de 

uma clara indignação diante da realidade 

socioeconômica e política a que está 

submetida a maioria dos angolanos. A 

maneira como Pepetela se posicionou 

pessoalmente diante do processo de 

construção da libertação do seu país é, em 

certa medida, perceptível ao longo da sua 

narrativa. Pepetela sobrepõem a 

experiência sobre a violência colonial e a 

vivência das inocentes vítimas das 

diferentes guerras em Angola. As 

estruturas políticas impostas aos angolanos 

– seja pela ditadura colonial, seja pelo 

imperialismo neoliberal do MPLA, que 

dirigiu o país após a independência – vai 

ao encontro do resgate dos valores 

culturais que Pepetela denuncia em O 

Desejo Kianda, apropriando-se do mito 

popular. Este resgate dos valores ancestrais 

é focalizado na aproximação entre as 

personagens o velho Kalumbo e a jovem 

Cassandra. Assim, podemos dizer que o 

velho e a menina, envolvidos 

culturalmente pela letra escorregadia num 

discurso em itálico, o discurso da margem, 

da revolta de Kianda, representam o povo 

angolano, desde sempre, oprimido. O 

velho Kalumbo e a jovem Cassandra são 

reduzidos à miséria, e tais personagens 

surgem também como moradores do largo 

do Kinaxixi. Uma situação completemente 

distinta daquela vivenciada pela elite 
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angolana, simbolizada por Carmina Cara 

de Cu e João Evangelista. Por isso, o ódio 

de Kianda revelou-se assim: “João 

Evangelista casou  no dia em que caiu o 

primeiro prédio. No largo de Kinaxixi. [...] 

A existir relação, parece claro ser o 

casamento a causa e nunca o suicídio do 

prédio”14. Este fenômeno, no centro de 

Luanda, é uma mensagem clara enviada à 

elite sobre o desvio dos bens públicos, pois 

é: 

Não houve explosão, não houve 

fragores de tijolos contra ferros, 

apenas uma ligeira musiquinha de 

tilintares, como quando o vento bate 

em cortinas feitas de finas placas de 

vidro. As paredes foram-se 

desfazendo, as mobílias caindo no 

meio de estuques e louças sanitárias, 

pessoas e cães, papagaios e gatos, 

mais as ninhadas de ratos e barratas, 

tudo numa descida não apressada, até 

chegarem ao chão. Luzes estranhas, 

contam os relatos, de todas as cores 

do arco-íris, acompanhavam a sua 

queda.15 

Nesta descrição da queda do prédio, 

Pepetela recorre ao fantástico para pôr em 

evidência a revolta de Kianda, um ser 

sobrenatural e uma lenda popular. Além da 

descrição fantástica do evento no largo de 

 
14 Ibid., p. 5.    
15 Idem., p. 8.  

Kinaxixi, a narrativa expõe o 

desmorronamento dos valores morais, 

éticos e religiosos, pondo a nu os 

mecanismos da corrupção presentes na 

sociedade angolana, com o dinheiro 

público a ser desviado por uma minoria 

enquanto a maioria do povo angolano é 

vítima da fome e da miséria. A estas fome 

e miséria é préciso acrescentar a 

proliferação não só das religiões, mas 

sobretudo a formação do individualismo de 

classe burguesa que visa à acumulação de 

bens, passando por cima dos antigos 

valores de solidariedade defendidos pelo 

socialismo de todos os movimentos 

nacionalistas angolanos que lutaram pela 

independência. A crítica destas derivas 

sempre foi a pedra angular da ficção de 

Pepetela:  

O capitalismo instalou-se  nas 

consciências e as pessoas contam 

consigo próprias  e lutam pela vida 

passando por cima umas em cima das 

outras, negociando, fazem esquemas. 

A única moral é ganhar dinheiro 

rápido.16     

Fora da falta de solidariedade e da 

“bulimia” matrerialista, de maneira 

mitonômica, aparecem, Luanda, todas as 

desigualdades, os contrastes, as fronteiras 

simbólicas que existiam no tempo colonial 

e permanecem nos dias atuais. Assim, 

 
16Idem., p. 15.  
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veem-se “os carros dos novos ricos, 

últimos modelos de vidros fumados e ar 

condicionado, para proteger os passageiros 

dos pedidos constantes de esmola por parte 

dos meninos de rua, dos mutilados de todas 

as guerras, dos velhos atirados para a rua 

pela nova mendicidade”.17 Por isso, em O 

desejo de Kianda, para tentar encontrar 

explicações para a queda dos prédios 

recorre-se a cientistas, pastores, 

sismólogos americanos, uma equipe 

multidisciplinar francesa... Todos não 

encontraram a resposta ao síndroma de 

Luanda. No entanto, a resposta encontrava-

se ali mesmo, na própria cidade, gritando 

sua presença no largo do Kinaxixi, mas 

sendo ignorada pelos transeuntes, surdos 

aos apelos da tradição. Bastava estar atento 

às vozes do passado para identificar a 

queixa de Kianda, encarcerada sob o solo 

da lagoa soterrada. E como adverte a voz 

inocente da jovem Cassandra, um dia, isso 

há de mudar:  

Era um cântico suave, doloroso, que 

uma criança um dia ouviu. Disse aos 

amigos, que riram. Agora a água 

canta? É tão bonito, mas tão triste, 

repetiu a criança. Cassandra de seu 

nome.[...] Cassandra insitia, os pais 

não quiseram ouvir o cântico. Os 

 
17 Idem., p.93-94.   

amigos riam, Cassandra pirou de 

vez, diziam.18 

Para melhor compreender a relação do 

texto literário com alguns aspectos 

culturais angolanos e o direito, escolhemos 

o romance O Desejo de Kianda, de 

Pepetela, tentando analisar a metáfora do 

arco-íris. Neste romance, Pepetela expressa 

a tensão existente entre dois mundos, 

nomeadamente o mundo real representado 

pela cidade de Luanda, e o invisível, o 

universo de Kianda, a deusa do mar. O 

arco-íris é resultado dos vai-e-vens entre 

estes dois mundos. Portanto, por definição, 

o arco-íris é “um fenómeno atmosférico 

luminoso, em forma de arco, apresentando 

as sete cores do espectro solar, e 

determinado pela refracção e reflexão dos 

raios solares sobre as nuvens”.19 Nesta 

perspectiva, baseando-se na interação entre 

céu e terra, ou seja, numa certa busca de 

união entre os dois universos, Pepetela põe 

em evidência o sentimento de mal-estar 

entre o povo angolano e a sua elite do 

poder político pós-independência. A 

narrativa de O Desejo de Kianda expõe as 

incoerências existentes no presente 

histórico de Angola.  

 

 

 
18 Ibid., p. 54. Os itálicos são do autor.  

19 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 

linha], 2008-2020. In: 

https://dicionario.priberam.org/arco-%C3%ADris 

[consultado em 12-10-2020]. 
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A metáfora do arco-íris:  

Aproriando-se do mito ancestral, Kianda, 

Pepetela denuncia o vazio identitário e 

busca de maneira desesperada resgatar os 

valores morais e éticos. Sendo o resultado 

da reflexão dos raios solares sobre as 

nuvens oruindas da “lagoa dizanga dia 

muenbu, cujo significado era lagoa da vida, 

fonte de força criadora e reservatório dos 

mitos primordiais”20, o arco-íris representa 

assim o sol que simboliza o povo angolano 

e as nuvens que encenam os 

comportamentos lastimosos da elita 

angolana. O povo corajoso e valente, que 

defendeu o seu direito à liberdade, à 

idenpendência e à dignidade humana 

contra o regime colonialista e facista de 

Salazar, continua vigiando e protegendo 

atenciosamente os interesses primordiais 

da nação. Ao longo de toda a narrativa de 

O Desejo de Kianda, o mito vai servir de 

espaço de renascimento do povo para com 

os seus antigos sonhos e utopias pós-

coloniais. As nuvens, ou melhor ainda, a 

perda dos valores morais e éticos da elite 

corrupta, são travadas na sua progressão 

pela raiva do povo vigilante protegido pela 

deusa do mar, pois Kianda representa “a 

única coisa que esta terra de todos os mitos 

ainda não criou”.21 As nuvens provenientes 

da antiga lagoa, soterrada com as 

 
20 SECCO, 2008, p. 117. 
21 PEPETELA, 2011, p. 22.  

construções de prédios no tempo colonial 

português, no largo de Kinaxixi, em 

Luanda, são o “grito melancolérico de 

Kianda”22 buscando restaurar 

definitivamente o seu espaço natural 

aniquilado pelo imperialismo português, 

porém, como salientou Said: 

a invocação do passado constitui 

uma das estratégias mais comuns nas 

interpretações do presente. O que 

inspira tais apelos não é apenas a 

divergência quanto ao que ocorreu 

no passado e o que teria esse 

passado, mas também a incerteza se 

o passado é de fato passado, morto e 

enterrado, ou se persiste, mesmo que 

talvez sob outras formas.23 

Com base nesta citação, é possível 

enxergar, na mesma perspectiva, que a 

narrativa de Pepetela ressalta o animismo 

africano. Um animismo que se manifesta 

na revolta de Kianda no largo de Kinaxixi 

vai provocando a ruína do mítico largo de 

Luanda. A ruína dos prédios no largo de 

Kinaxixi, em Luanda, representa 

alegoricamente o próprio ruir da tradição 

oral e, pela mesma ocasião, o declínio do 

país, no momento histórico presente, nos 

anos 1990, ou seja, quinze anos depois da 

independência de Angola. O retorno às 

origens torna-se inevitável, porque:  

 
22 SECCO, 2008, p. 117. 

 
23 SAID, 2011, p. 11. 
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Se tratava dum lamento de Kianda, 

como já tinha previsto 

anterioramente, que queixava de ter 

vivido durante séculos em perfeita 

felicidade na sua lagoa, até que os 

homens resolveram aterrar a lagoa e 

puseram cimento e terra e alcatrão 

por cima, construíram o largo e os 

edifícios todos à volta. Kianda se 

sentia abafar, com todo aquele peso 

em cima, não conseguia nadar, e 

finalmente se revoltou. E cantou, 

cantou, até que os prédios caíssem 

todos, um a um, devegarinho, esse 

era o desejo de Kianda.24 

Através desta citação, Pepetela envia uma 

mensagem sobre o papel da tradição na 

formação da identidade nacional angolana. 

Assim, a identidade angolana é marcada 

por meio de símbolos, nomeadamente 

Kianda. A sereia do mar funciona como 

um significante importante da identidade 

angolana. Enquanto figura feminina, 

Pepetela chama também a atenção da 

sociedade sobre o lugar preponderante da 

mulher angolana na construção duma 

nação mais justa. Para uma sociedade justa 

e evoluída, as mulheres devem fazer parte, 

de maneira íntegra, no processo da 

formação de uma nova identidade. É por 

isso que Pepetela dá a palavra a Kianda e 

 
24 PEPETELA, 2008, p.108. O itálico é do autor.  

Cassandra, num permanente diálogo, no 

âmbito de reescrever uma nova página da 

história de Angola. Trata-se de uma nova 

página de paz, justiça e igualidade para 

todos os Angolanos. Assim, talvez, o arco-

íris do desencanto eclipsará o mal-estar do 

povo angolano. Por conseguinte, a ficção 

de Pepetela incentiva a metamorfose e a 

superação contínua das peripécias 

históricas e recentes de Angola, pois “le 

renouveau a toujours été d’abord un retour 

aux sources”.25 A revolta de Kianda contra 

as contradições existentes na sociedade 

angolana está na origem da manifestação 

do arco-íris. O sol, ao contrário das 

nuvens, simboliza a luz, o amor, a paixão, 

a vitalidade, o saber, o poder, a realeza, a 

força, a pureza, a energia, em grosso modo, 

a sagrada esperança, “a voz que dá 

expressão ao cruel sofrimento do seu 

povo”26 e que o poeta reafirma, clamando: 

Minha Mãe 

 (todas as mães negras 

 cujos filhos partiram) 

tu me ensinaste a esperar 

como esperaste nas horas difíceis 

[...]  

Eu já não espero 

sou aquele por quem se espera 

 

 
25 GARY, 1976, p. 76. A renovação sempre foi, 

antes de mais, um retorno às raizes. A tradução é 

nossa.   
26 NETO,  1979, p. 27.  
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Sou eu minha Mãe 

a esperança somos nós 

os teus filhos  

partidos para uma fé que alimenta a 

vida 

[...] 

Amanhã 

entoaremos hinos à liberdade 

quando comemorarmos 

a data da abolição desta escravatura 

 

Nós vamos em busca de luz 

Os teus filhos Mãe 

 (todas as mães negras 

 Cujos filhos partiram) 

Vão em busca de vida.27   

Neste poema, “Adeus a hora da largada”, 

Agostinho Neto tenta estabelecer um 

diálogo direto com o seu povo, utilizando o 

termo “Mãe” para representar toda a 

África. O poeta partilha o sentimento de 

esperança, “a luz” ao contrário do presente 

escuro, cheio de sofrimento do povo 

angolano mas africano em geral. O 

mesmos sentimento caracterizado, de 

maneira alegórica, pelas nuvens 

provenientes das águas putrefactas do largo 

de Kinaxixi. Esta águas putrefatas são a 

metafora da corrupção, da miséria, da 

fome, das guerras, da falta de solidariedade 

e da fé religiosa, do capitalismo selvagem, 

 
27 Idem., p. 35-36.  

entre outros. In fine, na ficção de Pepetela, 

como destacam Dea e Ange-Séverin: 

 

Au fil des textes de, la dégradation 

d’un Etat ne laissant place qu’à des 

ruines. Réelles, ces ruines sont 

celles de la guerre et de ses 

conséquences, symbolisées par 

l’écroulement d’immeubles dans la 

ville de Luanda, atteinte par un 

étrange syndrome (O Desejo de 

Kianda). C’est aussi des ruines de 

rêves et des potentialités qui font 

apparaître l’envers désastreux de 

toute utopie.28    

É sob esse aspecto que entendemos a 

revolta de Kianda como a expressão da 

desilusão do povo simbolizado pelo sol 

suspenso em cima das nuvens provenientes 

das águas putrefatas do largo de Kinaxixi, 

dando origem ao arco-íris. Este arco-íris 

representa alegoricamente o desencato e a 

esperança de un futuro com mais justiça 

social porque “fitas de todas cores do 

arco-íris [...] iluminando a noite de 

 
28 DRNDARSKA, Dea et MALANDA, Ange-

Séverin, 2000, p. 16. Ao longo dos textos, a 

degradação de um Estado deixando apenas ruínas. 

Verdadeiras, essas ruínas são as da guerra e das 

suas consequências, simbolizadas pelo 

desmoronamento de edifícios na cidade de Luanda, 

afectada por um estranho síndrome (O Desejo de 

Kianda). São também ruínas de sonhos e 

potencialidades que evidenciam o avesso desastroso 

de qualqer utopia. (A tradução é nossa) 
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Luanda”29 e mais ainda a defensora do 

povo miserável, “Kianda ganhava o alto 

mar, finalmente livre”30.      

CONCLUSÃO 

Muitos dos projetos circulavam nos 

discursos da militância pela libertação, mas 

nunca se realizaram. Não se levou adiante 

o sonho de construir uma Angola – melhor 

seria dizer Angolas – dos e para os 

angolanos. Mas com as quedas dos prédios 

e o descrédito total à elite angolana, o povo 

decide levar a cabo a tarefa de retomar e 

reconstruir o seu próprio espaço e 

identidade nacionais. Enquanto o velho 

Kalumbo “voava, cego, feito pássaro”31 a 

mensagem de Kianda é a reconstrução de 

uma nação angolana múltipla, repleta de 

justiça social. O Desejo de Kianda é uma 

verdadeira alegoria de Angola com as suas 

profundas e críticas contradições. 

Resumindo, concluímos, relembrando 

Walter Benjamin: “As alegorias são no 

reino dos pensamentos o que são as ruínas 

no reino das coisas”32. Por isso, a ficção de 

Pepetela nunca abdicou à reflexão 

filosófica sustentada por uma escrita 

realista fecunda de alegorias, metáforas e 

símbolos, como acontece na narrativa O 

Desejo de Kianda.   

 
29 PEPETELA, 2008, p.118. O itálico é do autor. 
30 Ibid.  
31 Ibid. 
32 BENJAMIN, 1984, p. 200. 
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