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José Luandino Vieira:
afirmação de uma real identidade angolana.

Patrícia Soares Silva  Mestra e Doutoranda em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da Universidade Salgado de Oliveira (Campus Recife).


“– Cuidado, Nela! O perigo é o paternalismo! São nossos iguais, não são crianças...” (Vieira, 1975:49)

Resumo:

	No esforço de compreender cada vez melhor a obra de José Luandino Vieira, escolhemos, para a nossa observação, duas narrativas presentes no livro Vidas Novas : “À Sexta-Feira” e “Dina”.
	Antes de haver uma aproximação mais direta com os textos, procuramos oferecer primeiramente algumas informações sobre a vida de Luandino, acreditando que elas possam ser importantes para o entendimento da proposta literária do escritor.
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Um pouco sobre a vida de Luandino


	É de nosso pleno conhecimento que estudar a obra de um autor, a partir de fatos de sua vida, pode limitar seriamente o desenvolvimento de um trabalho.  De fato, essa não é a nossa proposta. Entretanto, no caso de José Luandino Vieira, faz-se necessário conhecer alguns acontecimentos de sua história pessoal com a finalidade de entender certas mensagens contidas em sua admirável escrita.  
	Luandino nasceu José Vieira Mateus da Graça (seu nome de batismo verdadeiro) em Vila Nova de Ourém, em Portugal, a 4 de maio de 1936.  Com três anos de idade, embarca com a família para Angola, a nação que mais tarde iria adotar como sua.
	Passa vários anos de sua vida em convivência com os musseques (bairros periféricos de Luanda), de onde retira o conhecimento e a experiência necessários para a elaboração de seus textos.  Concluiu o liceu em Luanda e torna-se gerente comercial para garantir o sustento.  Acusado de ligações políticas com o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), é preso em Luanda e depois enviado ao campo de concentração do Tarrafal (em Cabo Verde, outra ex-colônia portuguesa) durante o período de 1961 a 1973.  Após o tempo na prisão, parte para Lisboa e reside lá até 1975, regressando depois a Luanda para exercer a função de chefia no Departamento de Orientação Revolucionária (DOR).
	O seu “nome literário”, José “Luandino” Vieira, é uma homenagem a Luanda (Luandino = Luanda), capital da terra que ele escolheria como sua e que retrataria de maneira tocante na sua obra.  Luandino reivindica (com grande justiça) o reconhecimento de sua condição de escritor angolano, muito embora tenha nascido em solo português. 

Principais obras: A Cidade e a Infância (1957); Luanda (1965); Velhas Histórias (1974); A vida verdadeira de Domingos Xavier (1974); Vidas Novas (1975); Nós, os do Makulusu (1975); No antigamente na vida (1974); Macandumba (1978); João Vêncio: os seus amores (1979); Laurentino Dona Antônia de Sousa Neto e eu (1981).
Prêmios: Sociedade Cultural de Angola (1961); Casa dos Estudantes do Império, Lisboa (1963); Associação dos Naturais de Angola (1963); Grande Prêmio de Novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores (1965).


Luandino: uma ponte entre dois mundos


	Mais do que um observador atento de costumes e de sentimentos humanos, José Luandino Vieira representa um projeto de revolução, uma iniciativa de mudança.  Segundo Machado (1984), Luandino liberta o que já existe em termos de literatura angolana dos rígidos padrões culturais europeus.  Isso não significa, contudo, que o autor não busque, no mundo do colonizador, elementos relacionados ao contexto da crioulidade.
	Essa será justamente a luta do escritor de Vidas Novas (1975): dar voz a crioulidade – esse segmento que foi afastado tanto das crônicas coloniais quanto das anticoloniais e esmagado entre os dois discursos ideológicos dominantes.  A crioulidade angolana, até autores como Luandino, por exemplo, sofria com a falta de referências, de pontos de luz que lhe indicassem o caminho contrário ao da degradação social e moral.  A busca de afirmação de uma identidade crioula não acaba em si mesma, mas é ponto de partida de um longo caminho que leva ao reconhecimento de um modo de existir angolano/africano.
	Acreditamos que, com essa postura, Luandino Vieira se aproxime daquilo que Bernd (19--) chama de “híbrido”.  A autora explica que “híbrido”:

“[...] é o que participa de dois ou mais conjuntos, gêneros ou estilos.  [...] a composição de dois elementos diversos anomalamente reunidos para originar um terceiro elemento que pode ter as características dos dois primeiros reforçadas ou reduzidas.”

	A “hibridização” empreendida por Luandino em sua literatura se mostra altamente fértil, a partir do momento em que representa a conservação de uma memória cultural calcada na tensão entre elementos díspares, ou ainda, na tentativa de tradução ou aproximação de culturas com orientações opostas.
	Luandino compreende a necessidade de forjar uma tradição literária autenticamente angolana.  Ele será capaz de reconhecer aquilo que é a base da crioulidade: a aceitação do caráter mestiço e híbrido de uma determinada formação cultural (no caso, a angolana), levando em consideração as várias tendências envolvidas nesse processo e incorporando dimensões identitárias.

 Luandino em Vidas Novas: o despertar de uma identidade


	Conhecer a obra de Luandino é muito mais do que contemplar uma feliz confirmação da autonomia da literatura angolana.  É perceber que, além de crioulo/angolano/africano, Luandino é também universal ao chamar atenção para o que é essencial à existência humana.
	Vidas Novas é um bom exemplo de como o autor explora essa temática que parte do particular para o universal.  No livro (uma coletânea de pequenas estórias – como o próprio Luandino as intitula), podemos flagrar o drama ou a tragédia de indivíduos que, sacrificados na luta contra a opressão, buscam uma identidade e a liberdade de vivê-la plenamente.  Em uma das narrativas, “À Sexta-Feira”, é possível o encontro com uma personagem vivendo o reconhecimento de sua situação.  Nela é uma jovem mulata que cresceu em um colégio de freiras, com o pai a afastá-la de sua mãe negra e cercando-a de ilusões a respeito de sua condição.  Precisando lidar com a prisão do companheiro Zé Pedro (dono de um claro instinto de mudança), Nela, de repente se depara com uma série de duras verdades que, até então, lhe haviam passado despercebidas.  O conto se passa durante a primeira visita que Nela faz a Zé Pedro na cadeia:

“Nela desceu no meio de mulheres sentadas ou encostadas , catando os monas, dando de mamar ou olhando-se uma nas outras com os olhos vazios e quietos , pondo só palavras pequenas e baixas.  Atrapalhada, a carteira branca numa mão e o saco das coisas na outra, Nela mirava sem perceber o que passava.  Era ainda a primeira vez que vinha nesse sítio [...]” (Vieira, 1975:46)

	A princípio, Nela, “a rapariga com cara de menina”, se sente perturbada por estar ali, no meio daquelas “mulheres de panos”, de “olhos tristes” e de “corpo seco e estragado pelo trabalho da vida”.  A recusa de um privilégio, contudo, fará a jovem perceber que sua condição é igual a de toda aquela “gente ali de manhã cedinho, esperando com paciência a hora de receber e entregar as únicas notícias autorizadas das pessoas que gostavam [...]” (Vieira, 1975: 51).  Nela sabia que não precisava esperar tanto como estavam fazendo aquelas mulheres.  Bastava tão somente tocar a campainha, como chegou a fazê-lo, entretanto:

“Viu-se suja, má, nos olhos das mulheres sentadas e caladas.  Um arrepio andou-lhe nas costas quando pensou isto e encostou na parede, para não cair. [...] Nela mordeu os lábios para responder no homem que lhe perguntava: – Não! Não fui eu que toquei...” (Vieira, 1975: 51)

	Ao recusar o privilégio, a jovem ganha forças para encarar a sua realidade e de ter vontade, como queria o companheiro Zé Pedro, de “vencer esse bicho velho das manias que não queria sair”. (Vieira, 1975: 55).
	A narrativa que acabamos de abordar segue uma evolução psicológica linear, com a tomada de consciência da personagem principal e depois, em conseqüência disso, a sua mudança de postura: o vislumbramento a olhos claros de sua real identidade.  
	Tal dimensão identitária também permeia outras estórias de Vidas Novas.  É o que ocorre em “Dina”, por exemplo.  Segundo o narrador, o caso se passa em maio de 1961, num triste final de tarde angolana.  Dina, a protagonista-título da narrativa, aos vinte anos, já carrega todo o desencanto e a tristeza de uma vida inteira.  Órfã de pai e mãe aos cinco anos, ela é criada por madrinha Mabunda, uma velha alheia a tudo que se passa a seu redor e cuja única preocupação parece ser a de que Dina faça bem o “serviço” de deitar-se com as tropas.
	Dina, nesse entardecer decisivo, sente não suportar mais a sua infeliz tarefa: “a matutar nesse princípio de nojo que estava sentir muitas vezes no serviço [...] lá dentro, bem no fundo, na pele dela e na carne dela, um bicho que não conhecia, não sabia, torcia-se, mexia, refilava.” (Vieira, 1975: 22)
	Ouvem-se, de repente, tiros e os gritos de um velho fugindo assustado de um grupo que o persegue.  Dina entra desesperada nessa confusão, tentando salvar o pobre homem: 

“As unhas, os socos, os pontapés da mulher espantaram-lhe um bocado, mas num instante mesmo, as mãos fortes, lhe agarraram brutas, e a areia vermelha lhe entrou na boca, nos olhos, sentiu o corpo pisado [...]” (Vieira, 1975: 22)

	O velho foi morto e, com a chegada da polícia, Dina é detida.  Mesmo ferida, presa e humilhada, ela está feliz.  Sabe que talvez não precisará deitar-se com as tropas desta noite em diante:

“Nunca mais! Juro! Com estes gajos, nunca mais! [...] O polícia ao lado do chofer, sem mesmo se mexer, falou só: – Tá xalada, a gaja! E estava. Xalada e feliz dessa coisa nova a disparar dentro dela”.(Vieira: 1975, 24)

	A reação extrema de Dina contra a agressão ao velho é, no fundo, a sua maneira de reagir contra o sistema que a oprime.  Mais do que tomar consciência do fracasso do sistema ideológico responsável pelo seu destino, a jovem luta com os meios de que dispõe, em busca da liberdade que a permitirá viver sem ferir a própria identidade.
	Luandino, com essas duas personagens exemplares, Nela e Dina, propõe um modelo revolucionário, de busca identitária, a ser seguido.  É interessante notar ainda que, esse caráter formativo e revolucionário estará presente em outros textos do autor, particularmente os da primeira fase. 

Conclusão

	Apesar de ter nascido em Portugal, José Luandino Vieira é, sem dúvida, um dos mais representativos e singulares escritores da África de expressão portuguesa.  Luandino encarnaria a voz de uma situação de interação cultural bastante ampla: a crioulidade.
	Os moradores dos musseques angolanos, oprimidos e isolados dos discursos históricos circulantes, ganham espaço na obra do autor de Vidas Novas.  A relação dialética entre os elementos culturais europeus – baseados quase que geralmente em fatores de opressão e submissão do outro – e o que há de mais específico no contexto angolano são mostrados, justamente por meio da contestação que as personagens fazem dos valores em vigência.
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