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I – INTRODUÇÃO 

 

 

            1.1 – Sobre a escolha do tema 

 

 

No quadro do estudo das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa proposto pelo 

programa do Ensino Secundário Cabo-verdiano, a escolha deste tema apresenta-se como 

uma oportunidade de compreender e analisar criticamente problemas relacionados com a 

construção discursiva de algumas obras inseridas no espaço lusófono, procurando ir ao 

encontro dos objectivos terminais do terceiro ciclo. A leitura e exploração de uma obra de 

um autor lusófono permitem o intercâmbio de informações, interesses e ideias, pela 

possibilidade de os jovens estudantes, segundo os objectivos do programa de Língua 

Portuguesa, 3ºciclo, área de Humanística, consolidarem o perfil de saída do Ensino 

Secundário, contemplando as dimensões cognitiva, estética e moral com as suas 

respectivas vertentes, nomeadamente a dos conhecimentos, a das capacidades e 

competências e a das atitudes e valores.    

Nós optamos por este tema, porque consideramos ser socialmente aceitável que o 

ensino cabo-verdiano leve em consideração as referidas literaturas, particularmente a 

angolana, para que possamos compreender o substrato comum às duas sociedades que é a 

língua portuguesa, acabando, em última instância, por dignificar e contribuir, de certa 

forma, para a sua divulgação e projecção internacionais. 

No plano teórico, esta pesquisa, centrada na construção do discurso literário, 

pretende demonstrar que a concepção todoroviana da narrativa evidencia uma certa relação 

entre o plano do discurso e o plano da história, embora haja outros teóricos cujos 

pressupostos podem ser enquadrados nesta análise, como, entre outros, Victor Aguiar e 

Silva, Carlos Reis, Roland Barthes e Gérard Genette. 

 

No plano da exploração prática do texto, pretende-se testemunhar através da análise 

da ficcionalidade desta obra que, em África, muitas vezes, a pseudo-mudança política 

ocorrida no aparelho do Estado não implica uma mudança efectiva. Por outro lado, a 

proposta de uma exploração didáctico-pedagógica tem como primeiro objectivo a 

aplicação de conhecimentos desenvolvidos no âmbito da Didáctica da Língua Portuguesa. 

Assim, tendo por base a Abordagem Por Competência, APC, pensamos reflectir sobre a 
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pertinência de um ensino desta obra, tirando proveito quer na linha da interdisciplinaridade 

Literatura, História, Cultura Cabo-verdiana e Filosofia, quer da intertextualidade. 

 

1.2 – Objectivos 

 

Com este trabalho pretendemos atingir, de entre outros, os seguintes objectivos: 

 
Objectivos Gerais 
 

 Compreender os mecanismos usados pelo autor textual na construção do discurso; 

 Conhecer as modalidades discursivas usadas pelo narrador para conciliar o registo da 

crónica e o da fábula presente na obra; 

 Divulgar a obra de Pepetela aos alunos do Ensino Secundário. 

 

  
Objectivos Específicos 
 

 Identificar as vozes enunciativas da construção do discurso; 

 Verificar a relação entre o narrador e as outras vozes enunciativas; 

 Identificar as modalidades discursivas usadas pelo autor textual na construção do 

discurso; 

 Verificar como é que o narrador desenvolve os dois registos presentes na obra 

 Propor o ensino da obra o Desejo de Kianda segundo a Abordagem por competência 

 

 
O que desejamos investigar é “A Construção do Discurso em O Desejo de Kianda” 

de Pepetela, partindo da seguinte questão fundamental que irá servir de núcleo de 

investigação e reflexão: Como é que o narrador, na obra explicitada, consegue 

conciliar os dois registos – o da crónica e o da fábula? Neste quadro, outras questões 

foram merecedoras de estudo como, por exemplo, - Como é que nesta obra o narrador 

constrói a sua narrativa? - Qual a relação do narrador com a diegese? - Que modalidades 

discursivas o autor textual utiliza para construir o seu discurso? - Como é que esta 

narrativa revela a sua função testemunhal? Estas questões reforçaram a linha de pesquisa 

que procurou responder à primeira questão formulada.   

 

1.3. Metodologia 

 Para a concepção deste trabalho, realizámos uma pesquisa bibliográfica ao que se 

seguiu uma etapa de tratamento das informações recolhidas. Depois, passámos à selecção 

das mesmas. De seguida, começámos a redigir a primeira versão do trabalho, tentando 

sempre fazer uma «ponte» entre a obra, o trabalho e as informações recolhidas. Num 
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terceiro momento, foi trabalhada a proposta de exploração da obra escolhida de acordo 

com a Abordagem por competências, com a respectiva justificação teórica e através de 

sugestões de actividades para reforçar a implementação da mesma numa perspectiva 

interdisciplinar. 

  

O nosso trabalho encontra-se estruturado em três grandes capítulos, sendo o 

primeiro uma Introdução. Este capítulo contém a apresentação do tema; a problematização, 

os objectivos; a justificativa, a metodologia; vida e obra do autor, algumas considerações 

sobre a obra em estudo, algumas considerações sobre a vida do autor e, por fim, o 

enquadramento do tema nos programas do Ensino Secundário e na Abordagem por 

competências.  

Os capítulos seguintes (II e III) são dedicados ao estudo/análise da obra, tentando 

responder às questões apresentadas no primeiro capítulo, com vista a atingir os objectivos 

preconizados no mesmo. 

O último capítulo será dedicado à Conclusão onde apresentaremos uma síntese das 

ideias analisadas nos capítulos anteriores; será feita uma avaliação geral do trabalho, em 

que apresentaremos os constrangimentos e a contribuição que julgamos ter deixado para a 

comunidade académica. Finalmente, apresentamos a Bibliografia consultada e utilizada ao 

longo da realização do presente trabalho.  

 

 

1.4 - Sobre o autor e sua obra 

 

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos (Pepetela) nasceu em 29 de Outubro de 

1941 na cidade de Benguela, Angola, filho de pais de origem brasileira pelo lado materno, 

e portuguesa pelo paterno. Em 1958, parte para Lisboa, onde ingressa no Instituto Superior 

Técnico, na área de Engenharia, curso que frequenta até 1960. No ano seguinte transfere-se 

para o curso de Letras.  

Neste mesmo ano acontece, em Luanda, a revolta que origina a Guerra Colonial. 

Em 1963 torna-se militante do MPLA – Movimento Popular para a Libertação de Angola. 

De 1960 a 1970 o escritor frequenta a Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, berço 

dos ideais de independência. Exilado na França e na Argélia, posteriormente gradua-se em 

Sociologia. Em 1975, Angola torna-se um país independente, tendo o escritor sido 
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nomeado Vice-Ministro da Educação no governo de Agostinho Neto. Em 1997 ganha o 

prémio Camões pelo conjunto da sua obra. Em 2002 recebe a Ordem do Rio Branco, 

Brasil. Actualmente é professor de Sociologia no curso de Arquitectura da Faculdade de 

Engenharia – Universidade Agostinho Neto, Luanda, onde vive. 

 

É autor das seguintes obras: Muana Puó – Romance escrito em 1969 e publicado 

em 1978; Mayombe – Romance escrito entre 1970 e 1971 e publicado em 1980; As 

Aventuras de Ngunga – Romance escrito e publicado em 1973; A Corda – Peça teatral 

escrita em 1976; A Revolta da Casa dos Ídolos – Peça teatral (1978), publicada em 1979; 

O Cão e os Calus – Romance escrito entre 1978 e 1982 e publicado em 1985; Yaka – 

Romance escrito em 1983 e publicado em 1984 no Brasil e em 1985 em Portugal e Angola; 

Lueji, o Nascimento de um Império – Romance escrito entre 1985 e 1988 e publicado em 

1989; Luandando – Crónicas sobre a cidade de Luanda escritas e publicadas em 1990; A 

Geração da Utopia – Romance que começou a ser escrito em 1972 e publicado em 1994; A 

Gloriosa Família, o Tempo dos Flamingos – Romance publicado em 1997; O Desejo de 

Kianda – Romance escrito em 1994 e publicado em 1995; A Parábola do Cágado Velho – 

Romance. Começou a ser escrito em 1990 e foi publicado em 1997; A Montanha da Água 

Lilás, fábula para todas as idades – Romance publicado em 2000; Jaime Bunda, o agente 

secreto – Romance publicado em 2002. 

 

O Desejo de Kianda é um romance caricaturista que retrata uma Angola destroçada 

pela guerra civil fratricida desencadeada após o resultado das eleições presidenciais 

realizadas em 1992. 

  Luanda é a cidade onde decorre este enredo que tem lugar no ano de 1994, cujo 

objectivo é o de ressalvar o fosso existente na sociedade angolana, a crescente disparidade 

entre ricos e pobres. Um hiato social que se pode vislumbrar na seguinte passagem: “A rua 

tinha sido definitivamente fechada à circulação de veículos, por isso não se viam 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.”
1 

O narrador, em terceira pessoa, por intermédio de uma enérgica responsabilidade 

política, ao contestar o presente, põe em evidência os valores e as crenças que sempre 

encaminharam os angolanos na edificação da sua identidade como povo e que caíram no 

                                                 
1PEPETELA, O Desejo de Kianda, Lisboa, Ed. Dom Quixote, 1995, p. 95 
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esquecimento, na amnésia (quase) colectiva. O próprio vai mais longe ao alertar para o 

sumiço de valores como a solidariedade, a incorruptibilidade, sem os quais qualquer 

sociedade entra em caos. 

 

Assim, O Desejo de Kianda é também uma crónica social, pois “traz para o palco”, 

põe em cena, os intervenientes na vida política. O autor, através da actuação das 

personagens, algumas ligadas à política, denuncia os “podres” do presente. 

 

Nas primeiras páginas o leitor prende-se a dois episódios simultâneos e simbólicos: 

o enlace matrimonial das duas personagens protagonistas, Carmina Cara de Cu (CCC) e 

João Evangelista (não parece haver acaso na escolha dos nomes destas personagens) e a 

queda de um edifício no largo do Kinaxixe no exacto momento em que os noivos se 

dirigem para o banquete nupcial “patrocinado” por verbas públicas “habilidosamente” 

arrancadas das mãos dos mais vulneráveis. Por uma “ironia aparente”, a história fecha-se, 

no que concerne aos desabamentos, com um outro: o desabamento do edifício onde 

moravam os protagonistas. 

 

Não é aleatória a construção desta imagem (a queda de prédios cuja construção nos 

remete para algo muito forte, resistente) no consciente dos leitores. Estes desabamentos 

simbolizam a extinção de alguns valores étnicos (supostamente fortes e resistentes, tal 

como os prédios) na sociedade angolana moderna. No entanto, é importante frisar que 

apesar de toda a tragédia provocada pelos desabamentos, os habitantes saem ilesos. A 

nudez dos habitantes de Kinaxixe, a qual se juntam outros habitantes de Luanda implica a 

destruição de toda a roupagem conceptual dos modelos nacionalistas importados e que 

presidiram à construção da Nação.    

Por outro lado, o enlace matrimonial reflecte a aliança entre ideologias antes 

antagónicas: o noivo protestante tolera a corrupção da noiva ateia e ex-militante, assim 

como os que lutaram politicamente pela independência e pelos valores fraternais, acabam 

por se render ao capitalismo transnacional e ao individualismo emergentes. 

As soluções para este “cancro social,” que mina a sociedade angolana, são-nos 

apresentadas através do mundo mítico. É assim que Pepetela vai buscar “o espírito das 

águas”, kianda – mito cosmogónico angolano que explica a formação do mundo –, na sua 

vertente maléfica, capaz de causar morte, desolação e destruição. A partir das primeiras 

páginas, o autor transporta o leitor para um mundo em que o elemento “água” encerra 

todos os simbolismos. No passado cortaram uma mafumeira – árvore que abriga as kiandas 
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– para construir prédios que, no momento presente da diegese, desabam. Este corte poderá 

simbolizar o corte do presente com o passado. A seiva que brotou durante uma semana 

poderá ser entendido como o primeiro sinal.  

 

O segundo sinal poderá ser encontrado no resultado dos exames efectuados por 

peritos aos escombros dos prédios. Estes chegaram à conclusão que a água usada na 

mistura da argila com o cimento se dissipou completamente, causando a derrocada dos 

prédios. Sob os destroços formou-se uma lagoa lodosa que, segundo Carmen Tindó Secco, 

constitui a alegoria da putrefacção social, bem como a asfixia do tecido mítico
2
. 

Posteriormente a água sorvida dos prédios deixa de ser lago, transforma-se em rio e 

percorre o asfalto das avenidas em direcção ao mar. Regenerada, esta água forma uma 

onda poderosa que destrói a ponte construída pelos portugueses. Será este o caminho que 

Angola terá que percorrer? É nesta alegoria que o autor deslumbra uma possibilidade de 

mudança, o tal desejo de Kianda.  

 

Consciente da necessidade de “radiografar” a nação angolana e acreditando no 

poder transformador das palavras, Pepetela, num desabafo crítico, contudo esperançoso, 

profere:       

“Eu tenho esperança nas pessoas. Nos sistemas não, mas nas pessoas sim. As 

pessoas são solidárias…É o que resta no fim. Eu acho que a obra aponta ainda um 

caminho a seguir, apela a uma revolução, embora agora em termos diferentes.”
3
. 

A propósito do autor e da sua obra, e numa atitude de síntese, o poeta Manuel 

Alegre, em entrevista ao Jornal de Letras, afirma: “ (…) assistir a queda dos modelos, dos 

muros, dos dogmas e dos manhãs que afinal não cantam. Sem no entanto perder a 

integridade. Sem mudar de campo. (…) Sem fugir. De olhos abertos. Por mais terrível que 

seja a melancolia.
4
       

 

 

 

 

 

                                                 
2 SECCO, Cármen. L. T: A Magia das Letras Africanas, …, Rio de Janeiro, ABE Graph Editora, 2003, p. 96 

3
 
Http: // www.citi.pt/cultura/literatura/romance/pepetela/Kianda.html

 
4 ALEGRE, Manuel, in Jornal de Letras, Lisboa, 29-3-1995, p. 19 
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1.5 – Sobre o enquadramento do tema nos programas do Ensino Secundário e 

na abordagem por competências 

 

O tema em análise pode ser enquadrado nas mais variadas unidades temáticas dos 

programas de Língua Portuguesa, a partir do 8º Ano, unidade temática – categorias da 

narrativa e textos utilitários – até ao 3ºciclo. Primeiramente, optaremos por uma análise 

detalhada dos programas do 3º ciclo, área de Humanística, por um lado, pelo facto de a 

nossa pesquisa ter como preceito fundamental uma abordagem literária e o referido 

programa conter uma parte denominada teoria literária e, por outro, o perfil de saída do 

Ensino Secundário incidir sobre dimensões e vertentes, cujos objectivos pensamos 

poderem ser atingidos através desta análise. 

 

Sendo assim, as estratégias e as propostas sugeridas permitirão aos alunos proceder 

à leitura da obra no quadro da abordagem por competências, contribuindo para o seu 

desenvolvimento integral, tendo em conta que os seus interesses afectivos e intelectuais, as 

expectativas socio-profissionais, as exigências e desafios da vida activa comprometem na 

aprendizagem do Português a totalidade do seu ser – que procura ir sabendo ser e fazer, 

individualmente ou em grupo, a sós ou na comunidade, de modo responsável e activo.
5
 

Assim acaba por responder às premissas da pedagogia de integração: saber, saber-fazer e 

saber-ser propostas por Xavier Roegiers, em sintonia com os objectivos preconizados.  

 

Posto isto, e tendo em conta a abordagem por competências, Xavier Roegiers 

define “pedagogia de integração como a colocação em prática de uma abordagem que 

constrói as capacidades etapa por etapa para permitir aos alunos fazer face a qualquer 

situação da vida corrente”.
6
 É a partir desta premissa e levando em consideração que os 

alunos do terceiro ciclo já têm alguma competência de base em Português é que propomos 

algumas sugestões de actividades (cf. 3.1), seguindo as orientações do Roegiers que 

aconselha os professores a não se desfazerem da pedagogia por objectivos. Neste contexto, 

as actividades propostas terão sempre como pressuposto a formação do aluno que necessita 

de construir a sua identidade e de se afirmar na sua relação com o mundo. 

 

                                                 
5
 
Cf. Os Programas de Português, 3ºciclo, Humanística

 
6 ROEGIERS, Xavier, O que é a APC? EDICEF, p.12 
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O “corpus” de propostas de leitura sugerido visa estabelecer um diálogo cultural, 

sem perder de vista a contextualização das obras literárias e a reflexão sobre as 

características e o funcionamento da língua. A leitura deve ser entendida como espaço de 

recepção – ouvir e ler – e espaço de produção/criação – falar e escrever. Portanto, a nossa 

intenção ao apresentar as referidas propostas é a de corresponder a alguns objectivos do 

programa do 3º ciclo, área de Humanística, e oferecer um instrumento valioso para a 

formação do aluno. 

 

Tendo experiência de leccionação da disciplina de Língua Portuguesa nos três 

ciclos do secundário, na Escola Secundária do Tarrafal (ilha de Santiago) e, assim sendo, 

tendo colocado em prática as orientações e objectivos de todos os programas da disciplina 

nos últimos anos, verificámos que as dificuldades de aprendizagem do Português são 

acompanhadas por insuficiências de vária ordem, nomeadamente, algumas lacunas a nível 

das orientações metodológicas do próprio programa e da coordenação nacional da 

disciplina; a não reciclagem dos professores formados; a atribuição dos ciclos iniciais a 

docentes sem formação específica para leccionar a disciplina, apresentando estranhamente 

“bons resultados na pauta”, resultados esses que não têm continuidade nos ciclos seguintes; 

um deficiente cruzamento entre os conteúdos teóricos de análise do texto literário e as 

propostas de actividades e assim sendo, nos anos terminais, os alunos apresentam muitas 

lacunas no que se refere aos pré-requisitos para a apreensão de conteúdos que exigem 

muito as competências de base, ficando “mal vistos”, socialmente, os professores desses 

anos terminais.  

No entanto, alguns colegas têm rumado contra a maré, propondo sugestões 

metodológicas para um melhor dinamismo das reuniões de planificação e melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem do Português, de entre as quais destacamos na nossa 

escola a criação de uma sala denominada “Cantinho de Língua Portuguesa”, a criação de 

um jornal de parede da Escola, o concurso de prosa e poesia e até um concurso de leitura.   
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II. A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO EM O DESEJO DE KIANDA 

 

 

 

A construção do discurso numa narrativa literária reivindica a aprovação de uma 

deliberada estratégia discursiva. Esta é percebida, neste contexto, como um processo 

através do qual o narrador, enquanto entidade enunciadora e organizadora do discurso, se 

dirige a um narratário, destinatário primeiro e imediato de uma comunicação narrativa. 

Para que a narrativa se concretize de uma forma integral é necessário que o 

narrador se socorra de mecanismos e artifícios vários de modelização do universo diegético 

para que o elenco de códigos que estruturam a narrativa seja comum ao narrador e ao 

narratário.
7
  

 

O primeiro objectivo daquele que conta é transmitir um certo conhecimento. A sua 

mensagem passa necessariamente pela articulação do discurso. O Desejo de Kianda, neste 

aspecto, contém uma série de elementos e situações que ilustram a problemática da 

construção do discurso. A materialização deste estudo, a priori, reclama a definição e a 

elucidação de algumas concepções que transportam o termo e o conceito de discurso, que é 

encarado de perspectivas diferentes pelos linguistas e pelos estudiosos da literatura. No 

entanto, é importante ressalvar que este não é o espaço apropriado para uma enumeração 

exaustiva das múltiplas acepções do termo. Ainda assim, será dada mais ênfase aos 

teóricos que deram contributos relevantes para o seu esclarecimento no campo da 

narratologia.  

 

Assim, para um dos mais conceituados especialistas da linguística textual, Teun A. 

van Dijk, “Se por um lado, o termo texto designa um construto teorético, uma entidade do 

plano émico, o plano do sistema, das entidades abstractas, por outro, o termo discurso 

designa um objecto observável, empiricamente existente, isto é, uma entidade do plano 

ético, o plano do processo, das entidades empíricas”.
8
 
 

Já Harris vê “o discurso como uma sequência de enunciados que globalmente 

configuram uma unidade linguística superior à frase.”
9
 Assim, o texto ou o discurso é 

                                                 
7
 
Cf. REIS, Carlos, Dicionário de Narratologia, Almedina, Coimbra, 6ªEd., 1998, pág. 76 

8
 
SILVA, Victor Manuel de Aguiar, Teoria e Metodologia Literárias, Universidade Aberta, Lisboa, 1990 

9
 
REIS, Carlos, Dicionário de Narratologia, Almedina, Coimbra, 6ªEd., 1998, pág. 110 
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definido como um todo, como uma entidade comunicativa globalmente coerente. Por seu 

turno, Benveniste define-o como “o produto de um acto de enunciação, uma manifestação 

da língua na comunicação efectiva entre os membros de uma comunidade”
10

.  

 

No campo literário, mais concretamente, em narratologia, “o termo discurso 

aparece geralmente definido como domínio autónomo em relação à história, sendo este o 

plano dos conteúdos narrados e aquele o plano da expressão desses mesmos conteúdos, 

planos que, entretanto, devem ser entendidos como sendo correlatos e, por isso, 

sustentando entre si conexões de interdependência”.
11

 

 

Para Gérard Genette, no texto narrativo combinam-se dois discursos: o discurso do 

narrador e o das personagens que às vezes se entrecruzam. Estas várias vozes manifestam-

se no plano discursivo, obedecendo uma relação hierárquica: o discurso das personagens 

insere-se no discurso do narrador, enquanto entidade responsável pela organização do 

universo diegético. 

No que tange ao discurso das personagens, este teórico faz referência aos vários 

modos de produção/representação supostamente realizados pelas personagens ou pensados 

por elas. Genette considera três modos de representação do discurso das personagens: o 

citado, o transposto e o narrativizado. 

 

Aguiar e Silva entende a diegese como uma sucessão de eventos, organizados 

segundo uma ordem temporal. O universo diegético instituído pelo discurso narrativo 

impõe que a narrativa se organize em sequências organizadas num plano temporal. A 

narrativa institui uma categoria, com uma dupla dimensionalidade: o tempo da história ou 

da diegese e o tempo do discurso. E, para Carlos Reis a narrativa literária estrutura-se em 

dois planos: o plano da história relatada; o plano do discurso que a relata, articulados num 

acto de enunciação/narração. 

 

Nesta análise que pretendemos realizar, o discurso será entendido segundo a 

concepção de Tzevtan Todorov que estabelece a narrativa como história – estuda a lógica 

das acções: a personagem e as suas relações – e a narrativa como discurso – estuda o 

tempo, onde se exprime a relação entre o tempo da história e o tempo do discurso; o 

aspecto narrativo que examina a narrativa pela qual a história é percebida pelo narrador: a 

do modo que analisa o tipo de discurso utilizado pelo narrador. 

                                                 
10

 
REIS, Carlos op. Cit. Pág. 110
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Hodiernamente, há um consenso geral entre os linguistas e os estudiosos da 

literatura no que concerne à relação de interacção existente entre os dois domínios: o do 

discurso e o da história. Portanto, nenhum dos domínios pode ser entendido na sua 

plenitude sem o conhecimento do outro. 

 

Pelo facto de haver, hoje, um certo acordo relativamente aos sub-domínios do plano 

do discurso: elaboração do tempo (ordem temporal, frequência e velocidade), modalidades 

de representação dos diferentes segmentos de informação diegética (focalização), 

caracterização da instância responsável pela narração (voz), configuração do espaço e do 

retrato das personagens (descrição) e a activação dos registos, pensamos que existem 

condições para o estudo do discurso/construção do discurso numa narrativa sem usurpar a 

complexidade do todo orgânico que é o texto narrativo. 

 

Julga-se que chegado a este ponto, se encontram reunidas as condições para a 

análise do modo como se constrói o Discurso em O Desejo de Kianda. 

   
 

 

2.1 – As instâncias produtoras do discurso 

 

Como em qualquer texto narrativo ficcional, em O Desejo de Kianda, combinam-se 

dois discursos: o discurso do narrador e o das personagens, que se entrecruzam construindo 

nessa alternância a produtividade semântica do texto. Neste ponto, todo o cuidado vai estar 

em sintonia com a produção dos enunciados, ou seja, o discurso propriamente dito, e as 

relações entre os mesmos e as instâncias que os produzem: o narrador e as personagens. 

Nesta linha de raciocínio, é imprescindível, por um lado, a análise do discurso da 

entidade responsável pela enunciação discursiva, o narrador, quer em termos de função 

narrativa, quer em termos de percepção do universo representado – focalização e, por 

outro, o discurso das personagens. 

São várias as vozes que se manifestam no plano discursivo, obedecendo a uma 

relação de hierarquia: o discurso das personagens insere-se no discurso do narrador, 

enquanto entidade por quem passam e em função de quem se resolvem os fundamentais 

sentidos plasmados pelo relato. 
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2.1.1 – O Narrador na Construção do Discurso 

 

A análise do discurso narrativo dispõe de um terreno de escolha muito diversificado 

de componentes operatórios. Carlos Reis, ao referir-se ao narrador, define-o como autor 

textual, entidade fictícia a quem, no campo ficcional, cabe a tarefa de enunciar o discurso, 

como protagonista da comunicação narrativa. Outros teóricos definem-no como o produtor 

da ficção, o condutor do fio narrativo, o estruturador do texto. Portanto é uma instância 

indispensável à organização das estruturas narrativas. 

 

É relevante salvaguardar que, unanimemente, hoje em dia, todos os teóricos da 

literatura e da linguística concordam num ponto: o conceito de narrador é distinto do 

conceito de autor, pois ontológica e funcionalmente têm um estatuto diferente. No que toca 

a O Desejo de Kianda, perguntamos: 

- Como é que essa instância constrói a sua narrativa?  

- Como é que o autor textual consegue conciliar os dois registos presentes na obra – 

o registo da crónica e o registo da fábula? 

 

O narrador de O Desejo de Kianda apresenta o relato num tempo posterior à 

história, justificado pela utilização de um tempo do passado, porque é usual o autor textual 

aguardar o final da história para a contar. Atente-se na seguinte passagem do texto: “João 

Evangelista casou no dia em que caiu o primeiro prédio. No largo do Kinaxixi. Mais tarde 

procuraram…”
12

 Entretanto, não devemos excluir outras possibilidades: na mesma obra, 

logo de seguida, o narrador diz-nos que “A existir relação parece claro ser o casamento a 

causa e nunca o suicídio do prédio. O problema é que as coisas nunca são tão límpidas 

como gostaríamos”, assim aproximando consideravelmente (se é que não sobrepondo 

mesmo) a instância da narração daquilo (“nunca são”) a que ela se refere. 

 

O narrador abre o relato in abnitio, ou seja, o enredo é relatado do início com dois 

acontecimentos simultâneos que vão servir de leitmotiv de todo o trama que se 

desenvolverá, no registo cronístico, ao longo da obra: “João Evangelista casou no dia em 

que caiu o primeiro prédio. No largo do Kinaxixi. Mais tarde procuraram encontrar uma 

relação de causa a efeito entre os dois notáveis acontecimentos.”
 13

   

                                                 
12

 
PEPETELA, O Desejo de Kianda, Lisboa, Ed. Dom Quixote, 1995, p. 7
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O próprio título O Desejo de Kianda transporta o leitor para o mundo ficcional, 

pois Kianda é uma divindade africana que vive nas águas. Por isso, o autor aproveita a 

água como elemento que assume preponderância no imaginário dos povos do continente 

africano. Aliás, a água é assumida, também, como personagem protagonista do texto, ainda 

que camuflada. Ela irrompe, sufocada, por entre os prédios construídos sobre si, do lago do 

Kinaxixi. Kianda exprime-se de um modo cuja percepção se revela difícil a uma criança 

que ninguém dá ouvidos. No entanto, a divindade africana solta-se ao ar para saborear o 

vento de que foi privada nos anos de colonização portuguesa. 

 

É importante realçar que na obra O Desejo de Kianda encontramos as duas 

modalidades de realização discursiva – a oral e a escrita. Eis alguns exemplos de 

expressões que demonstram a vertente oral: “ … para bazarem…p.12”; “há bué de 

tempo…p.24”; “há bué de gente…p.32”; “não têm onde cubar…p.39”; “ os kotas … p.47”. 

No entanto, priorizamos a vertente escrita por uma mera questão metodológica de trabalho. 

O Desejo de Kianda não é um romance
14

 de acção, de acontecimentos ou de 

personagem, tendo em conta a classificação proposta por Aguiar e Silva, será antes um 

romance de espaço, pois há uma excessiva primazia à pintura do meio histórico e dos 

ambientes sociais de Luanda em particular e de Angola em geral. A guerra é o leitmotiv da 

obra. 

Há dois registos que ocorrem em paralelo: A relação João Evangelista e a esposa/O 

desejo de Kianda. No registo da crónica, o autor textual inclui o registo da letra, a sátira ao 

estado do país. O registo da lenda (da fábula) é o registo da tradição, da ancestralidade. No 

registo cronístico, que é uma metáfora da realidade socio-política, cultural e ética obscura, 

o narrador vai-nos dizendo que existe uma certa relação entre a queda dos prédios e o 

casamento dos protagonistas. No registo da lenda, há outro tipo de desenvolvimento: o 

canto de kianda ocorre segundo uma natureza própria, adquirindo um determinado 

significado: à priori – suave; de seguida – doloroso e por fim – forte e vitorioso.    

O narrador, em terceira pessoa, através de pequenos comentários irónicos, põe a nu 

as estruturas de corrupção presentes na realidade angolana, exibindo como o dinheiro 

público passa a ser desviado por uma minoria que dele se aproveita indevidamente, 

enquanto o grosso da população vive em condições muito precárias, tornando vítimas da 

fome e da miséria. 

                                                 
14

 
NOTA: Não entra no âmbito deste trabalho a classificação ou a problemática de classificação da obra em análise quanto aio género literário. Aqui ela pode ser 

tomada por romance sem se preocupar com as suas características, se cumpre ou não os requisitos exigidos por este género. 
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Os constantes desabamentos – ao todo nove – pontuam o espaço textual, chamando 

a atenção para a perda de valores morais e éticos em Angola, para o vazio dos sonhos e das 

utopias. A tríade narrador, personagem e leitor encontra-se submergido na iminência do 

movimento da história, condenados a reflectir melancolicamente sobre problemas 

irresolúveis
15

.  

A opção pelos nomes das personagens centrais não foi fortuita. Aliás, o discurso 

profético faz parte das sociedades cuja tradição tem forte componente oral. 

O narrador acentua a dissemelhança entre a actuação das personagens e a 

simbologia que brota de seus nomes. Por exemplo, João Evangelista encontra-se distante 

das crenças religiosas praticadas pelos seus progenitores que o registaram com tal apelido 

que homenageia o grande profeta bíblico. Por sua vez, Carmina é a imagem dos marxistas 

ateus, cujos hinos ideológicos sustentadores da independência de Angola sumiram. É ela a 

representante corrupta do antigo partido que, perdendo a certeza das profecias 

revolucionárias, entra no comércio de armas para manter o status social próprio. O 

narrador designando-a pelo cognome de Carmina Cara de Cu, efectua a crítica exacerbada 

ao desmoronamento das profecias revolucionárias. O romance deixa transparecer que no 

momento presente, em Angola, o povo foi privado de tudo, até das suas habitações e dos 

seus vestuários, como bem ilustra, no texto, a alegoria dos desamparados completamente 

nus no largo do Kinaxixi: 

“- Quando me contaram ontem nem quis acreditar. E hoje nem reparei da primeira 

vez. Mas agora vi, é inconcebível sabes que são milhares e milhares de pessoas nus na 

praça e nas ruas? Já não é só no Kianxixi, vi na Vila Alice, me disseram que no Rangel e 

no Sambizanga também, todos deitam fora as roupas e dançam nus pelas ruas.
16

  

 

Na narrativa, quase todas as personagens apresentam-se como sujeitos 

problemáticos, prisioneiros da alienação resultante do caos reinante tanto na esfera 

cultural, como no íntimo dos próprios sujeitos. João Evangelista é o exemplo do alienado 

no trabalho e no casamento, realizando uma autêntica catarse ao fugir permanentemente 

através do computador diante do qual passa horas e mais horas a distrair-se com um jogo 

que revive a queda do Império Romano. Aprisionando no imaginário electrónico, não se 

apercebe da derrocada do seu país e do seu próprio lar. O jogo funciona como um duplo 

irónico e alegórico das guerras que destroçam Angola. 

                                                 
15 Http: // www.uea-angola.org/artigo.cfm? ID=490

  
16

 
PEPETELA, O Desejo de Kianda, Lisboa, Ed. Dom Quixote, 1995, p. 116

 
 



A Construção do Discurso em O Desejo de Kianda de Pepetela 

 20 

As únicas personagens que representam uma excepção a esse universo de 

degradante corrupção são o pai de João Evangelista, denominado de “O mais velho 

Mateus”, que censurava as fraudes da vida política do país, o velho cego Kalumbo, que 

morava no prédio de João, o único a dialogar com Cassandra, menina cuja pureza e 

inocência faziam com que ouvisse e profetizasse o desejo de Kianda: 
 

“…E se ruísse com eles lá dentro, nada aconteceria, então não estavam em pleno 

largo do Kinaxixi, onde as quedas não magoam ninguém? Cassandra insistia, os pais não 

quiseram ouvir o cântico. Os amigos riam, Cassandra piorou de vez, diziam. Então não é 

maluco quem ouve o que mais ninguém ouve, ou quem vê o invisível para os outros? E no 

entanto o cântico subia, cada vez mais dorido, das águas escuras onde as rãs e cacussos 

coabitavam no meio de plantas de folhas redondas. Cassandra deixou de falar nisso, por 

inútil. Mas muitas vezes se punha à beira da lagoa, ouvido atento, o pé ritimando a 

música. E a sua cara de menina entristecia como as flores ao fim da tarde.”
17

 

 

Porém uma interrogação intrigante impõe-se: por que será que o velho e a criança 

são apresentados como sinónimos da pureza? Representantes da tradição africana, os 

velhos por serem guardiães do saber ancestral, e a criança, por apresentar um olhar ainda 

não adulterado pelos vícios do presente social, na narrativa, são valorizados, sendo os que 

oferecem ainda alguma resistência, ainda que não sejam ouvidos pela sociedade em crise. 

 

Por outro lado, Kianda é alegoricamente veiculada pelo discurso ficcional. O grito 

rebelde da deusa das águas ressoa na dimensão mítica e literária. Luandino Vieira e 

Arnaldo Santos, escritores da vida real e conhecedores das tradições luandenses, são 

apropriados pelo texto e se tornam personagens que dialogam com João Evangelista
18

. 

Portanto, representam a conciliação do discurso oral (a voz = o mundo da ancestralidade) e 

o discurso da letra (mundo da modernidade) por serem os representantes do discurso da 

letra. Por esse motivo são capazes de compreender a relação ancestralidade/modernidade, 

ou seja, representam o contraponto da resistência literária em diálogo fecundo com o 

imaginário mítico angolano, na defesa da identidade angolana em crise que o canto de 

kianda alegoriza: 

“Ouviu a história um dia, ali mesmo numa esplanada do Kinaxixe, quando se 

sentou com o maior respeito à mesa onde se encontravam dois escritores, Luandino Vieira 

                                                 
17

 
Idem,

 
ibidem, p. 56 
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Http: // www.uea-angola.org/artigo.cfm? ID=490 



A Construção do Discurso em O Desejo de Kianda de Pepetela 

 21 

e Arnaldo Santos, grandes sabedores das coisas de Luanda. Como não podia deixar de 

ser, os kotas falavam da sua meninice kinaxixense, embora Luandino fosse do Maculusso, 

… “
19

  

Com relação aos registos de discurso, isto é, à presença (ou ausência) de marcas da 

instância de enunciação no discurso/enunciado, na obra em apreço, essa instância opta, na 

maioria das vezes, pelo discurso subjectivo, nomeadamente: o discurso modalizante, onde 

se detecta a sua presença pelo uso que faz dos modalizadores – expressões linguísticas que 

assinalam a atitude do locutor em relação ao conteúdo proposicional do seu enunciado.  

 

Assim, usa advérbios e locuções adverbiais e algumas expressões autenticadas, a 

título exemplificativo, nos seguintes fragmentos textuais: “ Como se pode depreender, 

apenas o prédio ficou destruído…”
20

; “…se assim se pode dizer dum negro retinto…”
21

; 

“Talvez os americanos estejam a testar um novo produto…”
22

; “ Fora certamente a mãe 

que convencera o velho, este era demasiado teimoso para ter essa ideia”
23

. Portanto, 

agindo dessa forma, o narrador demonstra um conhecimento limitado da diegese que, 

associado com a focalização interna, confere uma certa verosimilhança à representação 

subjectiva de uma personagem que pode ser justificado pela seguinte passagem do texto: 

“- São esses tempos de pecado. Vais ver, muito mais coisas vão acontecer. Se até o 

meu filho Mateus casa com uma pagã… Coisa boa foi que o livro dos casamentos tem sete 

andares de lixo em cima. Esse casamento deixou de ser legal.”
24

  

Logo, a personagem Mais velho Mateus erigida à categoria de personagem 

focalizadora é respeitada pelo narrador que, eventualmente, concorda com o seu ponto de 

vista.  

Um outro registo utilizado pela instância de enunciação é o discurso avaliativo, 

uma vez que, com alguma frequência, o narrador inscreve-se indirectamente no enunciado, 

usando expressões que traduzem uma atitude apreciativa, essencialmente alguns adjectivos 

como se pode deduzir no seguinte excerto do texto : 

“Carmina chamou o criado e encomendou uma garrafa de champanhe francês, 

porque em Luanda sempre foi assim, temos fome e o melhor champanhe francês e uísque 

velho. Muitos morrem por ingerirem caparroto velho, destilado clandestinamente com 

pilhas para acelerarem a fermentação…”
25
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Também o narrador faz uso do discurso figurado. De facto, a presença do sujeito 

de enunciação manifesta-se também através de um conjunto de escolhas estilísticas 

intencionais que denunciam o perfil e a competência ideológico-cultural do narrador. Se se 

analisar com atenção vários fragmentos textuais, verifica-se que o narrador usa muitas 

vezes a interrogação com a intenção de enfatizar e criar expectativas no leitor. 

 

Finalmente, é frequente o uso do discurso abstracto pelo narrador, já que este 

emprega com alguma insistência reflexões gerais que enunciam uma “verdade” fora de 

qualquer referência espacial ou temporal, usando um presente de cunho aforístico, 

instaurando uma distância máxima entre sujeito de enunciação e enunciado “O problema é 

que as coisas nunca são tão límpidas como gostaríamos.”p.7; “Uma vez acontece e a 

gente esquece. Duas vezes já não é por acaso.”p.15; 

 

No entanto, um mesmo fragmento textual pode ilustrar mais do que um registo, 

ainda que nele se possa eventualmente detectar uma predominância quantitativa de certos 

recursos linguísticos. Portanto não se deve concluir que entre os diferentes fragmentos 

textuais apresentados se verificam obstáculos bem delimitados e sólidos.  

 

No que se refere à ordem temporal, domínio crucial da organização narrativa, o 

sujeito de enunciação, no início do enredo, emprega duas locuções adverbiais de tempo 

Mais tarde e só muito mais tarde, interferindo directamente na configuração da economia 

da narrativa, determinando uma nova ordem temporal. Assim o Síndroma de Luanda foi 

antecipado – prolepse –, ou seja, houve um movimento de antecipação, pelo discurso, do 

referido evento cuja ocorrência, na história, é posterior ao presente da narração. Com isso, 

o narrador revela-se preocupado com o receptor do seu relato, no intuito de este 

descodificar as anacronias, neutralizar os saltos temporais, podendo reconstituir a 

cronologia da história. 

Também em algumas situações, o narrador usa analepse como documenta o 

fragmento textual “João Evangelista queria lembrar que os argumentos utilizados por ele 

eram os dela, umas semanas atrás, quando se discutiam tais assuntos…”
26

, fazendo um 

movimento retrospectivo para poder explicar a actuação da personagem João no momento 

presente da diegese. 

                                                 
26

 
Idem,

 
ibidem, p. 24 



A Construção do Discurso em O Desejo de Kianda de Pepetela 

 23 

Ao analisar a obra, verificamos que a sua organização estrutural é complexa. Daí, a 

nível da sintaxe diegética, o narrador constrói a sua narrativa segundo variadas 

combinações sequenciais. Em algumas situações o narrador apresenta uma ou várias 

sequências incrustadas no interior de uma outra – encaixe – com objectivo de provocar 

alguns efeitos: retardamento do desenlace; justaposição temática; explicação causal; entre 

outros. 

A título de exemplo de encaixe temos o caso da sequência em que entra a história 

de Joaquim Domingos. O narrador começa a relatar a sequência narrativa em que Carmina 

dá um novo sinal de vitalidade, mas a dada altura interrompe e relata as “proezas” de 

Joaquim e só depois retoma a sequência que a engloba, dando de novo a voz à Carmina e 

ao João que estavam a dialogar. 

 

Uma outra forma de combinação de sequências que é frequente nesta narrativa é o 

encadeamento. Por exemplo ao longo do primeiro parágrafo, as sequências se ligam 

linearmente, sendo o final de cada uma o ponto de partida da seguinte. Estamos num 

primeiro capítulo que pode ser dividido em pelo menos cinco sequências: Casamento de 

João e Carmina e queda do primeiro prédio (p.7-13); Entrada da Carmina no Comité 

Central da Juventude (p.13-14); Queda do segundo prédio (p.15-17); Carmina enfrenta 

problemas de saúde (p.17-19); Novo sinal de vitalidade da Carmina e tentativa de criação 

de uma empresa (p.19-27). O final da primeira serve de preliminar à segunda onde o 

narrador conta o modo como a Carmina entrou no Comité Central da Juventude. 

A ligação da segunda sequência à sequência anterior constitui um exemplo de 

linearidade sequencial pela forma como o autor inicia o relato: 

“Só se fosse o contrário… A frase ficou na cabeça de João Evangelista e alguns 

anos depois de casados ganhou cada vez mais importância no seu imaginário. Até que 

ponto não tinha sido ele o alembado? /Carmina foi mesmo para o Comité Central da 

Juventude e…”
27

 

Também o narrador usa a alternância como forma de combinar os dois registos 

presentes na obra: à medida que vai apresentando os episódios do registo cronístico vai 

contando também as façanhas de Kianda, no registo da lenda.    

 

 

                                                 
27

 
Idem,

 
ibidem, p. 13 
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2.1.2 – O Narrador em Relação com a Diegese 

 

Gérard Genette considera que a pessoa do narrador não deve ser qualificada 

dependendo única e exclusivamente das formas gramaticais mas em função do seu estatuto 

narrativo. Nesta perspectiva, ele distingue dois tipos de narrativas: uma de narrador 

ausente, ou seja, a história é contada por uma testemunha dos factos, que se limita a dar 

informações sobre as acções que vê realizarem-se, sobre os espaços observados e descritos, 

e que transcreve a fala das personagens. Outra, de narrador presente como personagem da 

história que relata. Assim, designou narrador ausente de heterodiegético e quanto ao 

narrador presente propôs duas classificações: narrador autodiegético, quando é o 

protagonista da história e narrador homodiegético quando é personagem, mas não é o 

herói. 

Em O Desejo de Kianda, como se pode caracterizar o narrador em função do seu 

estatuto? 

O narrador de O Desejo de Kianda é heterodiegético, pois, quer no registo da 

crónica, quer no registo da lenda, a narração é feita na terceira pessoa. No entanto, às 

vezes, se assume apenas como testemunha dos factos, apresentando uma atitude de isenção 

face à matéria narrada “O primeiro prédio desabou pouco depois da partida do cortejo 

automóvel levando noivos e convidados para …”
28

 , noutras situações, revela alguma 

consciência, intervindo na narração, adiantando pormenores, tecendo comentários aos 

acontecimentos, ajuizando os comportamentos “Carmina saía disparada de casa, tu cala-

te, que em política sempre foste um zero à esquerda. Não era mentira de todo, mas João 

não gostava dessas observações diminutivas, afinal ainda era o macho do casal.”
29

, 

acabando por ser mais interventivo, aderindo ou não aos factos narrados. A existência de 

um tempo passado é muito frequente na obra, mas também depara-se com laivos de um 

presente de carris aforístico que é perceptível no momento em que o narrador faz uso do 

discurso abstracto, como já foi referido anteriormente, no intuito de se distanciar o máximo 

possível do seu enunciado. 

 

Os fragmentos textuais apresentados a seguir constituem traços óbvios de presença 

de um narrador atento aos acontecimentos vitais do país: 

 

                                                 
28Idem,

 
ibidem, p. 9

  
29

 
Idem,

 
ibidem, p. 17
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“Lamento acrescentar lenha ao preconceito que se repete até à exaustão que os 

juristas só se interessam pelo seu próprio discurso, mas não posso sonegar esta 

informação que está historicamente comprovada. Por tudo isto, a queda do prédio tinha 

de ser um acontecimento nacional. Como um dos voadores improvisados era uma madre, 

que aterrou de sotainas e tudo, muitos suspeitaram de milagre.”
30

  

 

“Se fosse uma bomba, e de potência capaz de fazer ruir um prédio de sete andares, 

então a praça do Kinaxixi ficaria mais vermelha de sangue que os filmes modernos que 

passam na televisão.”
31

 

 

“Foram feitas requisições às empresas estatais que controlavam a distribuição do 

pescado e marisco, às de frangos e carnes, às panificadoras, empresas de bebidas, etc. 

Quantidades enormes de produtos sem limites e a preços simbólicos. O local foi cedido 

gratuitamente. O conjunto musical era subvencionado pela organização, por isso tocava 

de borla. E a noiva ainda arranjou uma missão de serviço fictícia a Roma, paga 

evidentemente pelo Estado, para comprar o enxoval.”
32

 

 

Por estes e outros fragmentos, concluiu-se que estamos perante um narrador que 

critica as mais diversas esferas sociais da vida angolana, desde a educação, religião, os 

media, a cultura, passando pela economia e política. Portanto, o destinatário da sua 

mensagem, ou seja, o seu narratário, pode ser a própria sociedade angolana, em particular, 

e a africana, em geral. 

O narrador de O Desejo de Kianda é muito propenso às expressões de 

subjectividade que manifesta através de intrusões que assumem papéis diversificados. É de 

suma importância para a compreensão do enredo a visão de que a intrusão do narrador não 

deva ser vista como um simples registo da sua presença, mas sim, de um modo global, 

como toda a manifestação da sua subjectividade projectada no enunciado, isto é, analisar a 

sua presença quer no plano ideológico quer no afectivo.  

A subjectividade do narrador é certificada por certas personagens como: João 

Evangelista, Carmina Cara de Cu, entre outros, sobre os quais, numa atitude marcadamente 

crítica e irónica, emite juízos de valor. Também tenta desculpabilizar algumas personagens 

pelos seus comportamentos. 
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Idem,

 
ibidem, p. 10/11
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Idem,

 
ibidem, p. 12
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ibidem, p. 13
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Esta postura do narrador espelha ainda uma manifestação de simpatia para com 

algumas personagens e antipatia para com outras cuja forma de raciocinar, estar e agir não 

vai ao encontro da maneira de ser do narrador como é o caso da Carmina Cara de Cu e 

João Evangelista. 

 

Tendo em conta essa atitude de simpatia ou antipatia manifestada pelo narrador, 

Carlos Reis afirma que “o narrador é o sujeito do discurso e porque não raro emite juízos 

sobre as entidades do universo ficcional, ocorre com frequência que se entabula um «um 

diálogo» mais ou menos expressivo entre narrador e personagens, as suas opções 

axiológicas e as suas atitudes sociomentais, o narrador pronuncia-se frequentemente em 

termos muito variados: afastamento, solidariedade, reserva discreta, crítica violenta, etc.”
33

  

 

Por exemplo, o narrador mostra alguma simpatia para com as personagens 

Luandino Vieira e Arnaldo Santos, chegando a afirmar que são conhecedores da realidade 

luandense, destacando as tradições. Por outro lado, demonstra, quer através de si próprio, 

quer através de outras personagens inseridas no universo diegético, muita antipatia pela 

personagem Carmina, como testemunha o seguinte excerto do texto: “E ela adorava ser 

generosa, sobretudo se isso não lhe custasse nada”
34

. Além disso, é frequente a 

demonstração de alguma “compaixão” do narrador em relação à personagem João 

Evangelista, sempre num tom irónico como demonstra o fragmento textual apresentado a 

seguir “João Evangelista empalideceu, se assim se pode dizer de um negro retinto”
35

.   

 

A actuação do narrador remete para um autêntico showing, uma vez que muitas 

vezes ele desvanece os sinais da sua presença, representando de forma marcadamente os 

eventos da história, privilegiando os diálogos das personagens que surgem respeitados 

quanto ao seu ritmo de desenvolvimento e aos discursos que os integram. Também recorre 

à visão de algumas personagens inseridas na acção. 

A distância também se conexiona com a perspectiva narrativa – focalização –. 

Como é que esta relação que o narrador mantém com a diegese se constitui em O Desejo 

de Kianda?          

Partindo do pressuposto de que o narrador, nesta obra, opta mais pelo regime de 

showing seria provável a preponderância da focalização interna, no entanto a relação com a 

diegese assenta também na polimidade focal.  

                                                 
33REIS, Carlos, Dicionário de Narratologia, pág. 317
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Idem,

 
ibidem, p. 22
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A narração inicia-se com o relato de dois acontecimentos fulcrais para o 

desenvolvimento de todo o trama e logo a seguir o narrador caracteriza detalhadamente os 

dois protagonistas, João Evangelista e Carmina Cara de Cu, adoptando uma atitude 

demiúrgica em relação à história que conta, surgindo dotado de uma considerável 

autoridade que não é posta em causa, instituindo uma posição de alteridade face ao 

universo diegético.  

 

Por outro lado, as estratégias discursivas que usa para dar a conhecer o enredo têm 

a ver com diferentes modalidades de focalização. Há momentos em que o narrador faz uso 

da focalização externa, mas também outros há em que recorre à focalização omnisciente ou 

à restritiva. A focalização externa é usada principalmente para descrever personagens ou 

aspectos exteriores dos fenómenos que surgem na matéria narrada. 

 

Em algumas situações, existem personagens que são introduzidas na história como 

fontes de informação narrativa. Neste caso, encontramos a personagem Sô Ribeiro que 

através de um discurso entre o transposto e o narrativizado dialoga com o João para relatar 

de uma forma irónica como é que o marido da Carmina passava os seus dias: 

 

“No princípio, João tentou explicar que não era doutor, mas desculpe lá, pessoa 

tão inteligente que passa o dia a trabalhar nessa máquina complicada, que escreve tanto, 

merece mesmo o título de doutor, tenho muito respeito pela sabedoria. Também não podia 

dizer que não trabalhava coisíssima nenhuma, que passava o dia inteiro a jogar. 

Honestidade perfeitamente inútil, pois Sô Ribeiro não ia acreditar.”
36

 

 

Um outro tipo de restrição de focalização é quando se dá a conhecer a história do 

namoro entre Sô Ribeiro e a empregada Joana, vulgo Fatita. A focalização é imposta pela 

personagem Carmina que apresenta a sua versão, tentando explicar o atraso verificado nas 

obras com a ocorrência do namoro: 

 

“E estoirou outra confusão, um dia que Carmina chegou fora de horas ao 

apartamento e encontrou Sô Ribeiro e Joana, vulgo Fatita, num longo, beijo. (…) mas 

Carmina nem queria ouvir, já tinha despedido Joana e a ele dizia volte para a sua 

empresa, não o quero ver mais em minha casa, mandem outro para acabar as obras, vou 

despachá-lo no primeiro avião para a sua terra, vou fazer um cavanza dos diabos, vai ver, 

não admito tal falta de respeito, na minha cozinha, nem deixa a empregada trabalhar, é 

por isso que os almoços ultimamente atrasavam sempre, o senhor veio só para destabilizar 

e ainda por cima a sua obra está toda mal feita,…”
37

  

                                                 
36 Idem,

 
ibidem, p. 61
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Idem,

 
ibidem, p. 87
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O narrador em outras situações usa a focalização omnisciente como comprova 

algumas passagens do texto: “De barriga cheia, se virou para o outro lado e ficou a 

sonhar com a empresa de import-export “ (p.27); “Mais uma vez Carmina tinha dado a 

volta, pensou João sem amargura.” (p.33); “E João lembrou do sonho que tinha sonhado 

na noite anterior.” (p.40) 

Também o sujeito faz uso da focalização restritiva: “Parecia era de propósito…” 

(p.54); “Já deviam ser horas do almoço” (p.57). 

 

O que se pode depreender é que o narrador não mantém apenas um tipo de 

focalização, do início ao fim do romance. De acordo com os seus caprichos, faz variar a 

focalização. 

 

 

2.1.3 – O Narrador e as outras vozes da narrativa 

 

O narrador desempenha o papel de estruturador do discurso. No entanto, para além 

desta função de organizar o universo diegético, também narra os eventos, criando outras 

vozes narrativas, como é o caso da voz assumida pelas personagens. A personagem 

constitui um elemento estrutural indispensável na narrativa romanesca. Victor Aguiar e 

Silva, afirma que “Sem personagem, ou pelo menos sem agente, como observa Roland 

Barthes, não existe verdadeiramente narrativa, pois a função e o significado das acções 

ocorrentes numa sintagmática narrativa dependem primordialmente da atribuição ou da 

referência dessas acções a uma personagem ou a um agente.”
38

 

Em O Desejo de Kianda há um número razoável de personagens, todavia vamos 

destacar aquelas que são mais imprescindíveis ao universo diegético. As personagens 

interagem entre si, demonstrando simpatia por uns e antipatia por outros ou ainda 

revelando outros sentimentos.  

Em qualquer narrativa literária há uma organização interna, onde cada um dos 

elementos desempenha uma determinada tarefa. No caso particular das personagens, estas, 

num romance, desempenham, pelo menos, duas funções primordiais: cada personagem 

tem, na economia da narrativa, uma tarefa, isto é, assume o compromisso de consumar um 

objectivo de índole psico-socio-cultural, e também interage com as outras personagens do 

universo diegético, levando em linha de conta a intenção do narrador. 
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Na obra em apreço evidenciam-se personagens que desempenham papéis variados. 

Neste grupo surgem, à priori, os protagonistas João Evangelista e Carmina Cara de Cu, 

personagens significativas pelas intervenções importantes no plano da narração. Em muitas 

ocasiões funcionam ora como fonte de informação ora como narradores secundários. Pelas 

suas vozes o leitor toma conhecimento de alguns pormenores da história alheios ao próprio 

sujeito de enunciação. 

 

Começando por João Evangelista, o narrador inicia o relato, qualificando-o de 

representante do princípio moral religioso cristão por ser filho de Mateus Evangelista e 

neto do Rosário Evangelista, pastores protestantes do interior de Angola. Carmina, por sua 

vez, nos é apresentada pelo narrador como o oposto do seu esposo: ateia, voluntariosa e 

obstinada. Devido à sua personalidade forte, não goza de boa reputação entre as pessoas 

mais velhas do bairro. É extremamente politizada, tendo uma ligação próxima ao governo, 

usando os contactos políticos em benefício próprio, esquecendo os compromissos éticos 

que a fizeram lutar pela independência do seu país, poucos anos antes. No decorrer do seu 

percurso ficcional, Carmina vai abrindo mão de suas convicções precedentes, envolvendo-

se em negócios fraudulentos. João Evangelista, por sua vez, e por acomodação, abre mão 

de sua formação moral e aceita cargos e benefícios provenientes única e exclusivamente da 

posição política da esposa. 

 

Enquanto personagem, João Evangelista representa o cúmplice da mulher e o 

macho sem voz. Alias, o próprio narrador faz várias referências ao macho amachucado e 

Carmina a corrupta. Enquanto narradores, as vozes de João Evangelista e da Carmina são 

bastante audíveis, pois, várias vezes, são chamados pelo narrador para intervirem, 

completando o seu raciocínio, quando ele intervém fazendo uso do discurso indirecto livre 

e também principalmente nos diálogos, onde há um aparente apagamento do narrador, que 

apenas transcreve as suas falas. 

 

Outra personagem cuja actuação no enredo é importante é o Mais Velho Mateus, a 

quem não raras vezes o narrador recorre, utilizando as suas informações de pendor 

negativo e depreciativo para caracterizar Carmina, actuando essa personagem dessa forma 

como narrador secundário. 
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2.1 – As modalidades discursivas 

 

 É consenso geral que os textos narrativos são um bom exemplo da polivalência 

semântica do termo discurso. Na realidade, os referidos textos abarcam discursos emitidos 

por personagens, todavia, na sua generalidade, constituem um discurso feito por um autor 

que se dirige ao leitor. Nesta perspectiva, é interessante analisar na obra O Desejo de 

Kianda a maneira como ocorre a combinação do discurso do narrador com os discursos das 

personagens, visto estes como os vários modos de produção representação supostamente 

realizadas pelas personagens ou pensadas por elas. 

  

Gérard Genette distingue três modos de representação do discurso das personagens: 

discurso narrativizado, discurso transposto e discurso citado, tendo em consideração o 

maior ou menor grau de autonomia que manifestam relativamente ao discurso do narrador 

e invocando como critério o grau de mimesis que preside à sua reprodução. 

 

1. O discurso narrativizado, ou contado, diz respeito a um discurso tratado como um 

acontecimento entre outros e como tal, assumido pelo próprio sujeito de enunciação 

discursiva. As palavras supostamente pronunciadas pelas personagens surgem como 

eventos diegéticos. Por exemplo, em vez de o narrador reproduzir o diálogo entre o João 

Evangelista e a esposa e entre o João e o pai Mais Velho Mateus, ele incorpora esses 

momentos no seu discurso e deixa segmentos em discurso directo, sem utilizar nenhum 

indicar dor grafémico: 

“O único óbice era a teimosia da Carmina não querer filhos, pelo menos por 

enquanto. Quando eu chegar ao Comité Central do Partido, mas nessa altura já tens 

quarenta anos, que não, haveria de lá chegar muito antes, ainda a tempo de engravidar. 

Mais uma razão para velho Mateus barafustar, é uma satânica, toma pílulas para não 

ficar de barriga, nem neto me dá, aquela casa é um antro de pecado. Por isso…”
39

 
 

O mesmo acontece em outra passagem: 
 

“Sempre havia virtudes em ser apenas o príncipe consorte. Mas o orgulho de macho 

estava ferido por ela não lhe fazer a proposta. Seria tão bom dizer vou pensar nesse teu 

pedido e acabar por recusar, sabes eu não dou para essas coisas, tu é que tens jeito, 

prefiro ficar no meu canto e te dar uns conselhos de vez em quando. E ela não insistiria, 

porque sabia mesmo que ele não servia para essas actividades cansativas.”
40

 
 

 Em termos de distância narrativa, Genette considera o discurso narrativizado o 

modo mais distante e o menos mimético.   

                                                 
39PEPETELA, O Desejo de Kianda, Lisboa, Ed. Dom Quixote, 1995, p.14

  
40Idem,

 
ibidem, p. 27/28
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2.  O discurso transposto – é aquele que é entendido como o discurso em que o narrador 

transmite o que a personagem disse sem lhe conceder voz autónoma, pela utilização do 

discurso indirecto. Vejamos o seguinte exemplo: 

 

“João Evangelista queria lembrar que os argumentos utilizados por ele eram os dela, umas 

semanas atrás, quando se discutiam tais assuntos. A bem dizer, não se discutia mesmo outra 

coisa, já cansava. Mas vir agora pespegar com os antigos argumentos dela denotaria 

maldade, coisa que nem lhe passava pela cabeça.”
41

  

 

Como se pode constatar, o narrador não renuncia a sua função de estruturador do 

discurso, seleccionando, resumindo e interpretando a fala e/ou pensamentos das personagens, 

fazendo alterações a nível dos tempos verbais, das classes e pessoas gramaticais e das 

conjunções e locuções adverbiais de tempo e de lugar. 

 

Os eventos narrados na obra, na sua maioria, são representados por meio desse 

modo de enunciação discursiva e com grande preponderância para a variante “discurso 

indirecto livre”, que é um discurso híbrido, onde a voz da personagem penetra a estrutura 

formal do discurso do narrador, como se ambos falassem em uníssono fazendo emergir uma 

voz “dual”. A terceira pessoa e os tempos da narração ocorrem concomitantemente com os 

deícticos, as interrogações directas, os traços interjectivos e expressivos. O seguinte 

fragmento ilustra bem essa oscilação entre a voz do narrador e a voz da personagem, o que 

torna difícil identificar o tipo de focalização adoptada pelo narrador: 

 

“E tinha de lhe dar atenção, porque o doutor precisa de ver este tubo que vamos 

mudar, estava podre, ou porque o doutor tem mesmo de dizer se fica melhor a torneira no 

canto ou no meio, se esperamos pela senhora perdemos muito tempo e sabe como é, a obra 

tem de ser concluída no prazo senão quem apanha a pastilha sou eu. No princípio João 

tentou explicar que não era doutor, mas desculpe lá, pessoa tão inteligente que passa o dia a 

trabalhar nessa máquina complicada que se chama computador, que escreve tanto, merece 

mesmo o título de doutor, tenho muito respeito pela sabedoria. Também não podia dizer que 

não trabalhava coisíssima nenhuma, que passava o dia inteiro a jogar. Honestidade 

perfeitamente, pois Sô Ribeiro não ia acreditar.”
42
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Na primeira proposição, a fala da personagem Sô Ribeiro (a subordinada causal) só 

tem sentido devido à ocorrência da fala do narrador (a oração subordinante). Assim, a 

justificação da atenção reclamada pelo narrador é nos apresentada por Sô Ribeiro. Logo, 

estamos perante uma só mensagem, que é iniciada por um e concluída por outro. As restantes 

proposições traduzem quer o discurso da personagem quer o discurso do narrador. 

O discurso indirecto livre é uma modalidade discursiva que põe em choque a 

função do narrador, trazendo à tona algumas questões: 
 

 O narrador empresta a sua voz aos vários conteúdos da consciência da personagem? 

 O narrador apropria-se de uma voz que por definição é menos perceptível que a sua, 

usando-a de acordo com o seu interesse? 

 Ouve-se uma voz ou duas vozes? 

 

Perante essas questões, admite-se duas possibilidades:
43

 

 

1 – Há um único locutor, o narrador, que manipula as palavras ou pensamentos das 

personagens e salienta a ambiguidade acerca da sua personalidade, renunciando as marcas 

do discurso indirecto, contudo reproduzindo elementos relativos ao discurso directo. 

Portanto, cria a ilusão de que é a personagem quem discursa e não ele. 

2 – Grande parte dos teóricos é da opinião de que qualquer texto narrativo se 

constrói em termos de conexão e revezamento de discursos do narrador e discursos das 

personagens. Neste sentido, uma proposição apresentada em discurso indirecto livre não é 

uma proposição sem narrador, mas sim um enunciado em que convergem duas vozes que 

se revelam misturados dois modos de enunciação. 

  

A título exemplificativo, o narrador, usando o discurso indirecto livre, penetra a 

consciência hesitante de João Evangelista, devassando-lhe, pelo humor, a corrupta 

cumplicidade com a Carmina: 

“Valia a pena insistir? Carmina estava decidida e nem uma ponta de remorso se 

adivinhava na sua atitude se outros aproveitavam da situação, por que não eu, ainda por 

cima por uma causa justa? Acabaram as morais de convento, agora estamos na economia 

de mercado, existem três séculos de ética capitalista a demonstrar a legitimidade da 

coisa.”
44

.             
  

Portanto, no excerto anterior encontramos marcas dos dois modos de enunciação 

discursiva.  

                                                 
43
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3 – Discurso citado – é definido por Carlos Reis (1998) como sendo a forma mais 

mimética de representação do discurso. Consiste na reprodução fiel, em discurso directo, 

das palavras supostamente pronunciadas pela personagem.  

 

 “ A chama dos olhos dela se sentia extinto, motivo suplementar de angústia para o 

marido. Um dia em que falavam do longo período sem prédios a ruírem no Kinaxixi, ela 

disse: 

      - Sempre achei que era uma arma secreta dos americanos. Os prédios que caíam, estas 

mudanças políticas e económicas, tudo está ligado. Só os cegos não vêem o dedo satânico 

da CIA.”
45

  

 

 Os exemplos apresentados mostram que o discurso de tipo dramático pode ser 

adoptado nos diálogos e nos monólogos. Aqueles são utilizados com muita frequência na 

obra, uma vez que, como já foi mencionado, a actuação do narrador remete para um 

autêntico showing, ainda que encontremos momentos que o narrador usa a técnica de 

telling. 

 Há vários momentos em que o narrador finge ceder completamente a palavra às 

suas personagens, permitindo que estas se assumam como o sujeito de enunciação. 

Portanto, sempre que isto acontece, a voz da personagem autonomiza-se e conduz ao 

aparente apagamento da presença do narrador. Geralmente, quando o sujeito de enunciação 

faz uso desta forma de discurso, vale-se de um verbo dicendi ou sentiendi ou de dois 

pontos ou travessão, indicadores grafémicos muito utilizados. 

 

 “Só que desta vez era diferente, ela queria mesmo uma resposta e à segunda 

tentativa levantou a voz, já meio zangada: 

 - Caramba, já nem se pode falar contigo, onde tens a cabeça? 

 - Desculpa, desculpa, é que hoje passei no serviço… 

 - E então?”
46

 

 

Torna-se assim relevante frisar que o narrador, usando o discurso transposto, 

consegue reproduzir fielmente o idiolecto adoptado por cada personagem, como são os 

casos de Sô Ribeiro, o mulato que discursava sobre a religião, para concluir este capítulo 

sobre a construção do discurso, cuja dinâmica se acentua na experimentação de diversas 

modalidades discursivas. 

                                                 
45

 
Idem,

 
ibidem, p. 18

 
46

 
Idem,

 
ibidem, p. 31
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III. ENQUADRAMENTO DO TEMA NOS PROGRAMAS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 Partindo do pressuposto de que o discurso, segundo os ditos de Benveniste, é o 

produto de um acto de enunciação, uma manifestação da língua na comunicação efectiva 

entre os membros de uma comunidade, então pode deduzir-se que o tema “A Construção 

do Discurso…” pode ser enquadrado em alguns programas do Ensino Secundário, 

principalmente nos das disciplinas pertencentes ao campo das letras, nomeadamente, as 

diferentes línguas, a História, a Filosofia e a Cultura Cabo-verdiana, pois, estas cadeiras 

usam a língua não só como meio de levar avante os objectivos preconizados em cada 

programa mas também como instrumento privilegiado de interacção entre todos os 

implicados no processo educativo. Ainda, o tema mito que atravessa a obra é abordado em 

todas as disciplinas já citadas.  

Assim, pensamos que todas as obras de consulta propostas aos educandos devem 

ser folheadas quantas vezes forem necessárias, para que, deslumbrados e curiosos, possam 

conhecer os autores e a sua escrita, para acompanharem os seus percursos e as suas 

deambulações reais ou imaginárias, nos meandros da vida e dos sonhos, para poderem 

viver as suas alegrias, tristezas e mágoas, rirem com as peripécias humorísticas relatadas 

ou com a ironia que perpassa em algumas páginas, inquietarem-se com as reflexões que 

alguns textos e obras lhes suscitam. 

 Enfim, porque consideramos que é através da leitura/releitura dos textos literários, 

teóricos e outros que se adquire o gosto pela literatura, conferimos aos textos o lugar que 

lhes é devido, isto é, um lugar de destaque absoluto, mostrando a importância e a primazia 

que devem ter no espaço de aula. Os textos literários e não só constituem, pois, o núcleo 

deste enquadramento. 

 Tendo em conta uma abordagem interdisciplinar, decidimos contemplar as 

disciplinas respeitantes às letras para que os alunos possam pôr, constantemente, em 

prática, a língua. Para que o tema em análise possa ser abordado nas diferentes cadeiras, 

apresentamos algumas propostas de actividades e de leitura. Estas procuram lançar pistas 

de reflexão, linhas de problematização, buscas de sentido, não pretendendo nunca 

encontrar respostas certas e definitivas. 

 E como todos os textos se inscrevem numa “tapeçaria milenar”, encontramos 

sempre em qualquer texto “outros textos”. As leituras que ao longo dos séculos, os 

escritores foram fazendo de outros escritores, deixam marcas nas suas obras e serviram de 
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referência, como modelo ou inspiração. A projecção intertextual procura revelar o 

fascínio que uns escritores exerceram sobre outros escritores e a forma como os textos 

foram sendo lidos, interpretados e reinventados. O que pretendemos realmente é que os 

alunos leiam com prazer os textos que figuram no quadro a seguir e que, a partir desta 

proposta, construam os seus próprios projectos de leitura e de investigação. 

 

Conforme se disse no capítulo do enquadramento metodológico, o “corpus” de 

propostas de leitura sugeridas tem como objectivo proporcionar, aos alunos, um 

intercâmbio linguístico-cultural entre o mundo lusófono e por exemplo o latino americano, 

já que são mundos afins, sem se perder de vista a contextualização das obras e a reflexão 

sobre o funcionamento da língua, tendo sempre presente as quatro competências básicas de 

aprendizagem de uma língua “ouvir, falar, ler e escrever”.  

 

Portanto, o nosso propósito primordial ao apresentar as referidas propostas é a de 

corresponder a alguns objectivos do programa do 3º ciclo, área da humanística, e oferecer 

um instrumento valioso para a formação do aluno, já que ao entrar em contacto com obras 

contendo várias sensibilidades, o educando terá oportunidade de alargar os seus horizontes. 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, visando a abordagem interdisciplinar, 

propomos algumas obras para consulta que poderão ser visualizadas na seguinte 

distribuição: 
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Língua Portuguesa 

 

História 

 

Filosofia  

 

Cultura Cabo-verdiana 

Literatura Teoria Literária 

 

PEPETELA, A Geração 

da Utopia, Lisboa, 

Publicações Dom 

Quixote, 1992 

 

REIS, Carlos, Dicionário 

da Narratologia, 

Almedina, Coimbra, 

6ªEd., 1998 

 

KI-ZERBO, Joseph, História da 

África Negra, Publicações 

Europa-América, Mem Martins, 

Portugal, 3ªEdição, Março de 

1999  

 

CHEVALIER, Jean, 

AAVV, O Dicionário dos 

Símbolos 

CARREIRA, António, 

Formação e Extinção de 

Uma Sociedade Escravocrata 

(1460-1878), Instituto de 

Promoção Cultural, 3ªEd., 

Praia 
 

PEPETELA, O Desejo de 

Kianda, Lisboa, 

Publicações Dom 

Quixote, 1995 

 

REIS, Carlos, O 

Conhecimento da 

Literatura, Almedina, 

Coimbra, 2ªEdição, 1997 

 

SANTOS, Maria Emília, AAVV, 

História Geral de Cabo Verde, 

Instituto de Investigação 

Tropical, 2ªEd., Lisboa, 2001 

 

 

 

ELIADE, Mircea, O 

Tratado da História das 

Religiões, Ed. ASA, 

Lisboa, 1994 

 

PEREIRA, Daniel, Estudos 

da História de Cabo Verde, 

Alfa Comunicações, 2ªEd., 

Praia, Junho de 2005 

 

SARAMAGO, José, A 

Jangada de Pedra, São 

Paulo, Companhia das 

Letras, 1988 

 

LARANJEIRA, Pires, 

Literatura Africana de 

Expressão Portuguesa, 

1994, Lisboa, UA 

 

Manuais da disciplina de 

História (10º e 11ºanos) 

 

Manuais da disciplina de 

Filosofia (10º e 11ºanos) 

 

 

MARQUEZ, García, 

Crónica de Uma Morte 

Anunciada, 26ª Ed., 

Editora Record, Rio de 

Janeiro, 2000  

 

SILVA, V. M. AGUIAR, 

Teoria e Metodologia 

Literárias, Universidade 

Aberta, Lisboa, 1990 

   

 

VIEIRA, Luandino, A 

Cidade e a Infância, 

Edições 70, Lda., 3ª Ed., 

Lisboa, 1997  

 

Manuais da disciplina de 

Língua Portuguesa (10º e 

11ºanos) 
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3.1 - Sugestão de Actividades 
      ACTIVIDADE 1 

Esta actividade inscreve-se numa lição sobre «A Pesquisa» – 11ºAno – área de Humanística. 

Competências 

 

Conteúdo 

 
Sugestões pedagógicas Métodos  Recursos Tempo Avaliação  

Actividades de pesquisa seguida de exposição oral 

*Saber procurar uma 

informação; 

 

*Aprender a 

organizar uma 

informação; 

 

*Identificar os 

diferentes ficheiros; 

 

*Organizar ficheiros; 

 

*Organizar listas 

bibliográficas; 

 

*Elaborar fichas de 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

A Pesquisa 

I – Apresentação dos trabalhos na turma; 

1.1 - Fazer uma nota bibliográfica do autor 

empírico – trabalho individual; 

Analisar o tema da figuração feminina na obra 

– retrato físico e psicológico das personagens Kianda, 

Carmina e Cassandra (Grupo1); 

1.2 - Recolher informações sobre a Carmina 

Burana, cantata profana de Carl orff no intuito de fazer 

uma analogia com a personagem Carmina Cara de Cu 

– (Grupo2); 

1.3 - Pesquisar sobre o mito cosmogónico 

angolano de Kianda – (Grupo3); 

1.4 - Pesquisar sobre o mito cosmogónico 

angolano de Kianda versus o mito cabo-verdiano das 

Hespérides – (Grupo 4); 

 

II – Debate 

 

 

 

 

Trabalho de 

grupo 

 

 

 

Trabalho 

individual 

- Obras: 

No Reino de 

Caliban de 

Manuel 

Ferreira; 

 O Desejo de 

Kianda, de 

Pepetela; 

Carmina 

Burana, 

Cânticos 

Profanos de 

Carl Orff; 

- Gravador 

áudio;   

- Modelo de 

fichas de 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

50mn. 

 

 

 

 

 

 

 

Contínua 

        

    NOTE BEM: 

Após os trabalhos de investigação feitos em bibliotecas ou na Internet, cada grupo terá sete (7) minutos para apresentar o trabalho. Sendo 

assim, o professor terá oportunidade de avaliar a capacidade de síntese dos alunos. 
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    ACTIVIDADE 2 

 
Esta actividade inscreve-se numa lição sobre textos utilitários, nomeadamente relatórios e requerimentos. 

Os alunos já estudaram esta matéria nos anos anteriores. 

 

 

Competências 

 

 

Conteúdo 

 

Sugestões pedagógicas 

 

 

Recursos 

 

 

Tempo 

 

 

Avaliação 

 
 

Actividades  

 

Estratégias 

 

*Posicionar-se 

perante os 

problemas; 
 

*Conhecer as 

características 

de 

requerimentos 

e relatórios; 
 

*Produzir 

requerimentos 

e relatórios; 
 

*Participar em 

debates; 
 

*Reflectir 

sobre o 

funcionamento 

da língua.  

 

 

 

 

 

 

 

Textos 

utilitários: 

 - 

Requerimentos 

– Relatórios. 

MOMENTO 1 

A. – Após a leitura do romance, O Desejo de 

Kianda, os alunos elaboram, em pequenos grupos, um 

questionário simples sobre a problemática da guerra 

(apenas duas ou três perguntas) e colocam essas 

questões a algumas pessoas que encontrarem na rua (ou 

na escola, ou mesmo na família). Não se devem 

esquecer de pedir alguns dados sobre os entrevistados, 

nomeadamente a idade e a escolaridade cumprida, para 

poderem compreender melhor as respostas; 

A1. – Se for possível, gravam algumas das 

entrevistas para as poderem ver/ouvir na aula de 

Português; 

A2. – Antes de saírem da escola para 

procederem aos inquéritos, ou de entrevistarem 

professores e alunos, redigem um requerimento, de 

acordo com as normas, solicitando a autorização do 

Conselho Directivo da Escola; 

A3. – Depois, elaboram um relatório, 

cumprindo as regras de elaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de 

grupo 

 

Trabalho 

individual 

 

OBRA: 

O Desejo de 

Kianda 

 

Gravador áudio 

(se possível) 

 

Papel 

 

Canetas 

 

Lápis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uma 

aula 

dupla – 

100mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contínua 

 

Questões 

orais 
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              NOTE BEM: 

O professor pode aproveitar o debate para focar questões que têm a ver com conteúdos da teoria literária (modo e género literários, as 

categorias da narrativa, as modalidades discursivas, …) 

 

MOMENTO 2 

 

B. – Na sala de aula, os alunos procedem a um 

debate sobre o problema da guerra em Angola. Para tal 

seguem os seguintes passos: 

B1. – Eleição, ou escolha, de um 

animador/moderador (professor ou aluno) que inicie o 

debate, dê a palavra e estimule a participação dos 

alunos com comentários ou sugestões; 

B2. – Eleição, ou escolha, de dois secretários 

que, além de registarem quem vai pedindo a palavra, 

também tomam nota das ideias que foram sendo 

discutidas; 

B3. - Eleição, ou escolha, de dois observadores 

que seguem atentamente o debate sem intervirem nele e 

que, no final, farão as suas observações, que servirão 

de suporte para a elaboração de um relatório da 

actividade realizada. 
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             ACTIVIDADE 3 

 
Esta actividade inscreve-se numa lição sobre «Normas Metodológicas para a elaboração de um texto escrito» – 11ºAno – área de Humanística. 

 

 

 

Competências 

 

 

Conteúdo 

 

Sugestões pedagógicas 

 

 

Recursos 

 

 

Tempo 

 

 

Avaliação 

 
 

Actividades  

 

*Estimular a 

escrita; 

 

*Produzir 

textos escritos; 

 

*Reconhecer 

as orientações 

que ajudem na 

produção de 

textos diversos. 

 

 

 

 

Normas 

metodológicas 

para a 

elaboração de 

um texto 

escrito 

 

Elabora um texto escrito, fazendo o retrato físico e psicológico das 

personagens protagonistas da obra, não se olvidando de mencionar as 

suas qualidades e os seus defeitos. 

Se preferires, podes apresentar o retrato de kianda. 

 

 

OBRA: 

O Desejo de 

Kianda 

 

Papel 

 

Canetas 

 

Lápis 

 
 

 

 

 

 

 

 

50mn. 

 

 

 

 

 

 

Contínua  

 

        NOTE BEM: 

Esta actividade pode ser apresentada aos alunos como uma alternativa à actividade 1 – trabalho proposto ao grupo 1 ou à actividade 5 ou 

funcionar como uma tarefa de integração de conhecimentos ou de recuperação. 
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            ACTIVIDADE 4 

 

 

 

 

               NOTE BEM: 

A obra pode ser dramatizada por capítulos e seria bom se fosse apresentada ao público escolar no final de um trimestre, enquadrado em 

outras actividades lúdicas. 

- É uma actividade que pode ser organizada com os professores de História e de Filosofia (cf. act. 7) 

Esta actividade inscreve-se numa lição sobre «Modos literários – Texto Dramático» – 11º e 12º Anos – área de Humanística. 

 

Competências 

 

Conteúdo 

 

Sugestões pedagógicas 
 

 

Recursos 

 

 

Tempo 

 

 

Avaliação 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

*Explorar as 

categorias do 

texto 

dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

dramático 

 

 

Em trabalho de grupo, os alunos transformam a 

história de O Desejo de Kianda em texto dramático 

para ser representado, não se esquecendo de incluir 

as didascálias (instruções para os actores) com: 

- a menção do tempo e do lugar da acção; 

- o vestuário e os gestos das personagens; 

- a indicação de outros elementos não 

linguísticos: gritos, choro, riso, etc. 

 

Deve-se proceder a uma selecção adequada de 

actores, de acordo com as necessidades impostas 

pelos diversos papéis. 

 - Obra: 

O Desejo de Kianda 
 

- Gravador áudio (se 

possível) 
 

- Câmara de filmar (se 

possível) 
 

- Peças de vestuário 

adequadas 
 

- Microfone 
 

-Mesa de som (se possível) 
 

- Materiais para montagem 

de um pequeno palco 

 

 

 

Um fim-

de-semana 

 

das 9:00 

às 12:00 

 

 

 

 

 

Contínua 
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      ACTIVIDADE 5 

 
Esta actividade inscreve-se numa lição sobre «Normas Metodológicas para a elaboração de um texto escrito» – 11ºAno – área de Humanística. 

 

 

Competências 

 

 

Conteúdo 

 

Sugestões pedagógicas 

 

 

Recursos 

 

 

Tempo 

 

 

Avaliação 

 
 

Actividades  

 

 

*Estimular a 

escrita; 

 

*Produzir 

textos escritos. 

 

 

 

 

 

Escrita  

A obra coloca alguns problemas que marcaram a sociedade 

angolana dos últimos quarenta anos – Guerra colonial, Descolonização – 

e outros que acabam por ser intemporais – solidão, isolamento, 

incompreensão, pobreza, depressão, violência... Escolhe um deles e 

redige um texto de uma página onde manifestes a tua opinião sobre o 

assunto, relacionando-os com a realidade cabo-verdiana – o surgimento 

dos «Cash or Body ou Thugs» – ou com outras realidades do espaço 

lusófono. 

 

Importante – os alunos precisam de um gravador áudio para 

entrevistar pessoas que tenham sido vítimas de assalto ou que tenham 

vivenciado cenas do género.  

 

 

 

 

 

Gravador áudio 

(se possível) 

 

Papel 

 

Canetas 

 

Lápis 

 
 

 

 

 

 

 

 

50mn. 

 

 

 

 

 

 

Contínua 

 

 

               NOTE BEM: 

       A entrevista deverá ser feita nos dias que antecedem a aula, para que o aluno fique com uma visão mais abrangente sobre o assunto.
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 ACTIVIDADE 6 

Esta actividade inscreve-se numa lição sobre «A Pesquisa» – 12ºAno – área de Humanística. 

 

Competências 

 

Conteúdo 

 

Sugestões pedagógicas 
 

Recursos 

 

Tempo 

 

Avaliação 

 
 

Actividades 

 

*Saber 

procurar uma 

informação; 
 

*Aprender a 

organizar uma 

informação; 
 

*Identificar os 

diferentes 

ficheiros; 
 

*Organizar 

ficheiros; 
 

*Organizar 

listas 

bibliográficas; 
 

*Elaborar 

fichas de 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa  

     Na linha dos estudos sobre Manuel Rui, proposto no 

Programa de 12ºAno, área da Humanística, os alunos vão fazer alguns 

trabalhos de pesquisa sobre Pepetela ou outro escritor lusófono, ou 

outro país pertencente aos PALOP. 
 

 - Trabalho de pesquisa sobre Pepetela ou outro escritor 

africano de expressão portuguesa – (Grupo1) 
 

  - Trabalho de pesquisa sobre Angola: tradições, costumes, 

hábitos culturais, história recente do país – (Grupo2); 
 

   - Trabalho de pesquisa sobre Angola: folclore, actividades 

económico-financeiras, música, dança – (Grupo3); 
 

  - Trabalho de pesquisa sobre os conflitos armados no mundo – 

a Guerra: motivações e consequências. 

Expressão da opinião pessoal num debate. Pesquisa sobre os 

principais conflitos actuais e respectiva localização num mapa-mundo. 

Motivações dos diferentes conflitos – (Grupo4). 

 

 - Apresentação dos trabalhos na turma. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obras 

existentes na 

biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

50mn. 

 

 

 

 

 

 

 

Contínua 

               

                      NOTE BEM:  

 

                    É sempre pertinente relacionar as pesquisas com a realidade cabo-verdiana.   
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ACTIVIDADE 7  

(Disciplina – História) 

Esta actividade inscreve-se numa lição sobre – A Ditadura Salazarista – Factor de atraso da independência de Cabo Verde; 

                                                                                - O Impacto do 25 de Abril em Cabo Verde – 12ºAno. 

   

 

 

Competências 

 

 

Conteúdo 

 

Sugestões pedagógicas 

 

 

Recursos 

 

 

Tempo 

 

 

Avaliação 

 
 

Actividades  

 
 

* Avaliar o 

impacto do 25 

de Abril em 

Cabo Verde 
 

*Relacionar os 

acontecimentos 

do 25 de Abril 

com a 

libertação dos 

presos políticos 

do Campo de 

Concentração 

do Tarrafal. 

 

 

 

 

O impacto do 

25 de Abril 

em Cabo 

Verde 

    

- O professor propõe a seguinte situação-problema, aos alunos, 

que tem a ver com a realidade local – vila do Tarrafal: 

- Tendo por base o leitmotiv da obra em análise, a guerra, cuja 

motivação primordial seria a colonização, os alunos vão pesquisar como 

era a vida no Campo de Concentração do Tarrafal. Para tal, vão 

entrevistar algumas pessoas e/ou entidades ligadas a essa problemática. 

- Após a recolha das informações, o grupo apresentará as suas 

conclusões numa aula. 

- Exposição de fotografias que retratam a época; 

- Recolha de notícias, artigos (que contenham alguns 

depoimentos) em jornais; 

- Confecção de um jornal de parede inter-turmas com notícias, 

reportagens e entrevistas (actividade que poderá ser executada entre 

turmas, nos intervalos ou nos períodos extra-escolares).    

 

- Gravador 

áudio (se 

possível) 
 

- Papel 
 

- Canetas 
 

- Lápis 
 

- Jornais da 

época 
 

- Fotografias 
 

- Cartolinas  

 

 

 

 

 

 

50mn. 

 

 

 

 

 

 

Contínua 
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3.1.1 - Nota Geral sobre as Actividades Propostas 

 

Para o professor desenvolver as suas actividades com objectividade e melhor definir o 

que pretende avaliar, e de acordo com a Abordagem por Competências, consideramos 

importante ele servir-se de critérios de correcção e de avaliação dos trabalhos propostos aos 

alunos. Assim sendo, poderá ter vários olhares sobre o mesmo trabalho, e determinar os erros, 

podendo identificar igualmente o que está correcto. È importante e necessário que ele informe 

os educandos sobre os itens em que os mesmos serão avaliados.  

 

Alguns critérios de avaliação: Pertinência da produção; Coerência do texto; 

Correcção da língua; Originalidade da produção.
 47

  

 

 

3.1.2 – Relato de experiência pessoal 

 

Pequena reflexão pessoal sobre a eficácia das propostas 

 

Ao longo dos anos de leccionação da disciplina de Língua Portuguesa, desde o Básico 

até ao Secundário, temos verificado que a língua tem sido vista como uma disciplina 

académica, em que as estruturas gramaticais são consideradas privilegiadamente. É possível 

que seja precisamente este o motivo pelo qual se conseguem explicar algum insucesso dos 

alunos nesta matéria. Há um desencontro entre as expectativas dos alunos e dos professores e 

os programas que são oferecidos a ambos, embora caiba aos docentes uma responsabilidade 

acrescida enquanto gestores do processo ensino aprendizagem. Um dos problemas de que 

padece uma abordagem académica do ensino do Português como língua segunda em Cabo 

Verde, é o facto de não proporcionar um contexto significativo para o uso da língua – ensina-

se aos alunos os elementos gramaticais da língua e a forma de os manipular, mas, em geral, 

não se lhes ensina como utilizar efectivamente a língua para os seus propósitos comunicativos 

individuais.  

Pelas razões expostas, uma abordagem orientada primordialmente para a gramática 

parece não ser eficaz a longo prazo e uma dose exagerada de exercícios vazios de significado 

                                                 
47ROEGIERS, Xavier, O que é a APC? EDICEF, p.12 
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não passa de pura perda de tempo. Ao ensinar particularidades ou pormenores do 

funcionamento da língua, o professor não está a ajudar o aluno. 

 

A partir das situações críticas de aprendizagem do Português em salas de aula, para 

além da falta de materiais autênticos e da interferência do crioulo
48

, aconselhamos os 

professores que façam a orquestração das actividades, preocupando-se fundamentalmente 

com a replicação da comunicação genuína, baseada na interacção entre o aluno e os materiais 

utilizados. Deverão procurar desenvolver actividades multifacetadas, com recurso a 

capacidades, que façam a distinção entre competência de língua e “performance” linguística. 

Na primeira a focagem é colocada no processo de aquisição linguística. A análise dos erros do 

aluno propicia input para os conteúdos a abordar em aulas de revisão e chama a atenção para 

problemas de doseamento e/ou gestão dos conteúdos programáticos.  

Por outro lado, quando se acentua a“performance” linguística, o produto desejado é a 

perfeição sintáctica, ainda que seja mecânica e esvaziada de significado. A tarefa do professor 

consiste em manipular o nível do input (informação recebida) que apresenta aos alunos de 

modo que os leve a formular as suas novas estruturas e a testá-las como hipóteses. Neste 

contexto, sugerimos ao professor que não se esqueça deste princípio básico de aprendizagem: 

os alunos precisam de tempo. Demora algum tempo até se poder provar que determinada 

hipótese estava certa! 

Consideramos que o sucesso da colocação em prática dos programas de Língua 

Portuguesa do Ensino Secundário é muito questionável, por serem pouco exequíveis, por 

várias razões, umas relacionadas com a sua estrutura interna, outras por falta de adequação 

dos conteúdos e materiais às características e necessidades do público a que se destinam, e 

ainda outras devido a uma deficiente implementação pedagógico-didáctica de todas as 

intenções prescritas. 

Por tudo isto, estamos certos de que o tempo destinado às nossas propostas de 

actividades pode ser exíguo, daí uma maior flexibilidade por parte dos professores. A aula 

deve ser centrada no aluno e nas suas necessidades, pelo que o trabalho de grupo surge como 

altamente recomendável.  

    

 

 

                                                 
48 Sobre a questão da interferência do crioulo na aprendizagem do Português em salas de aula, aconselhamos o leitor a conferir o trabalho de fim de curso da docente Maria 

Emília Martins Varela Moniz, intitulado A Interferência do Crioulo na Aprendizagem do Português em Cabo Verde, ISE, 2007 
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3.2 - Propostas (ou linhas) de leitura  
 

De acordo com o interesse suscitado pela leitura e estudo da obra em causa neste 

espaço, propomos as seguintes linhas de leitura para sua exploração:   

 

 

a) Identificar, na obra, as características que nos permitem fazer um retrato 

psicológico da Carmina Cara de Cu, João Evangelista, Cassandra e o Velho Kalumbo; 

b) Descodificar o significado da natureza do canto de Kianda, à medida que o 

enredo se desenvolve; 

c) Pesquisar sobre a simbologia de Kianda, Carmina Cara de Cu, João 

Evangelista, Velho Kalumbo, Cassandra, Luandino Vieira e Arnaldo Santos; 

d) Pesquisar o conceito de verosimilhança, tendo em conta o confronto 

Ficção/Realidade: Ficção – leitmotiv do romance; Pepetela – guerrilheiro; 

e) Recolher textos que retratam o mito das Hespérides; 

f) Fazer o levantamento das expressões idiomáticas e proverbiais presentes na 

obra, descobrindo os seus significados; 

g) Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre a teoria literária na obra em apreço. 

 

 

A concretização dessas linhas poderá ser complementada com a abordagem 

interdisciplinar/intertextual proposta a seguir. 
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3.3 - Intertextualidade/Interdisciplinaridade 

 

 

A intertextualidade é um fenómeno bastante importante e frequente nos textos 

literários. É aceite sem grandes objecções a ideia de que qualquer texto literário mantém com 

outros textos (literários e não literários), de forma mais ou menos explícita, em grau variável, 

relações de proximidade, de diálogo ou até de oposição e de crítica. A este tipo de relações 

que um texto estabelece com outro (s) chamamos, genericamente, de intertextualidade. 

Num texto, a descoberta de referências a outras obras literárias implica e exige que o 

leitor possua conhecimentos nessa área que lhe permitam descodificar alusões feitas. Nesta 

medida, afirmamos que para que a leitura se faça com sucesso é necessário que a “memória” 

do leitor abarque e compreenda factos relativos a muitos domínios do saber, o que leva a que 

a leitura de um texto literário seja uma tarefa complexa. 

A literatura entendida desta forma funciona como uma súmula de leituras e de 

reescritas sucessivas, na medida em que o texto literário está em diálogo permanente com 

tudo o que já foi escrito e a sua voz corresponde a uma pluralidade de vozes – polifonia.  

É neste contexto de “diálogo entre textos” que aconselhamos os docentes de História 

(11ºAno), Filosofia (11ºAno), Formação Pessoal e Social (9ºAno), e Língua Portuguesa – 

Literatura (11º e 12º Anos – Humanística) a traçarem estratégias por forma a que os 

conteúdos a seguir descriminados no quadro sejam estudados no mesmo período de tempo – 

por exemplo, preferencialmente na primeira semana de Dezembro –, para que os alunos os 

possam sentir como uma matéria transversal. Daí a proposta de consecução de um projecto 

comum que leve os alunos a enfrentarem as mais diversas situações-problema, no intuito de 

viverem situações reais de integração de conhecimento, através de debates, pesquisas, 

entrevistas, exposição de textos recolhidos e não só. 

 

Assim, propõe-se o seguinte quadro:  
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CICLOS 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS CRONOGRAMA 

F.P.S. HISTÓRIA FILOSOFIA LITERATURA 

 

 

F.P.S. – Desmistificar os 

preconceitos em relação ao estudo 

 

3 Aulas 

Nossa proposta: 

2ªsemana de 

Dezembro 

 

2º 
Mitos e 

Crenças 
  

    

 

HISTÓRIA – Reconhecer a 

evolução da História enquanto 

ciência como um processo 

historicamente contextualizado.  
 

 

FILOSOFIA – Reconhecer o mito 

como a primeira forma de explicar 

o mundo; compreender as funções 

das narrativas míticas na vida dos 

primeiros homens; identificar as 

características da mentalidade 

mítica. 

4 Aulas 

Nossa proposta: 

2ªsemana de 

Dezembro 

 

3º 

  

As origens da 

História: Do 

mito à História  

(11ºAno) 

 

O mito como a primeira 

forma do pensar humano: -

conceito de mito; funções do 

mito; características da 

mentalidade mítica; 

passagem do pensamento 

mítico para o pensamento 

filosófico. 

(11ºAno) 

 

Texto narrativo; 

texto dramático; 

textos utilitários  

(11º e12ºAnos) 

 

LITERATURA – Identificar as 

características do texto narrativo; 

caracterizar o texto dramático; 

 

Transformar um texto narrativo em 

texto dramático;  

 

Redigir requerimentos e relatórios. 

3 Aulas 

Nossa proposta: 

2ªsemana de 

Dezembro 
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3.3.1 - Explicitação do quadro 

 

 

Este quadro apresenta propostas de trabalho com os quais se pretende alargar o estudo 

do tema mito a várias áreas disciplinares, numa perspectiva de transversalidade dos saberes: 

promover a interacção escola – meio; introduzir actividades de trabalho em grupo, visando o 

fortalecimento do espírito de equipa; introduzir uma prática para a autonomia, consolidando 

atitudes de responsabilização e autoconfiança; iniciar o aluno em métodos de investigação, 

partindo da ideia de que no 11º ano de escolaridade os alunos já tinham estudado o conteúdo 

programático A Pesquisa. Portanto, a filosofia subjacente a este quadro faz apelo a um 

conhecimento não compartimentado, e procura, assim, numa perspectiva transversalizante, 

integrar vários saberes, explorar vários códigos e incutir o gosto pela fruição do objecto 

artístico – a obra literária. 

 

No entanto, e sem a intenção de avaliar a competência dos seus conceptores, a leitura 

dos objectivos das disciplinas identificadas para uma abordagem interdisciplinar da obra O 

Desejo de Kianda, suscita-nos algumas preocupações e observações: 

1) Considera-se estranha e insuficiente a identificação de um único objectivo de 

FPS para o conteúdo mitos e crenças, dada a riqueza e hipóteses de exploração do mesmo; 

2) É possível e pertinente aproveitar o conteúdo para os objectivos da abordagem 

interdisciplinar, ou seja, quer na disciplina de História – 11ºAno, quer na disciplina de 

Filosofia, aquando do estudo do tema mito, os alunos recorrerão aos pré-requisitos que já 

tinham adquirido no 9ºAno. Também no campo linguístico, podia-se aproveitar o referido 

objectivo para procurar dissipar alguns preconceitos e concepções erradas relacionadas com a 

idade e a capacidade intelectual de que os próprios alunos, enquanto elementos de um grupo 

social amplo, padecem. “Burro velho não aprende línguas”, diz o povo. Portanto, conceber 

situações de aula em que essas concepções erradas sejam contrariadas fará parte das armas ao 

dispor do professor para lutar contra as forças destrutivas de que enferma a mente do próprio 

aluno. 

3) Em suma, o professor deve promover actividades variadas, usando 

metodologias diversificadas, pois qualquer aluno tem direito a uma boa aprendizagem da 

língua, e não só, que se caracterize pela relevância, flexibilidade, eficácia e eficiência.  
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IV. CONCLUSÃO 

 

 

 Da análise feita da obra O Desejo de Kianda, tivemos a impressão de que existe 

alguma relação entre o autor textual e o autor empírico – PEPETELA –, visto que este em 

1968 era guerrilheiro e militante do M.P.L.A. Assim, o discurso que é o tema central da nossa 

reflexão, reflecte o confronto entre a realidade e a ficção, pois a guerra que é o leitmotiv de 

todo o trama apresentado na obra é do conhecimento vivencial de Pepetela. Como afirma 

Carlos Reis “Mesmo reconhecendo-se a sua especificidade ontológica, importa não esquecer 

que o narrador é, de facto, uma invenção do autor; responsável de um ponto de vista 

genético, pelo narrador, o autor pode projectar sobre ele certas atitudes ideológicas, éticas, 

culturais, etc., que perfilha, o que não quer dizer que o faça de forma directa e linear, mas 

eventualmente cultivando estratégias ajustadas à representação artística dessas atitudes: 

ironia, aproximação parcial, construção de um alter ego”
49

  

  

O autor textual revela ser um autêntico observador da realidade circundante, dando-

nos a oportunidade de sentir o pulsar da realidade angolana da época, demonstrando um 

profundo conhecimento da história e dos mitos. 

 Através da actuação das personagens protagonistas, João Evangelista e Carmina Cara 

de Cu, o narrador evidência a falência dos valores morais e éticos que vigoram em Angola. A 

corrupção passa a ser o factor determinante no dia-a-dia do país arrasado pela guerra e que 

não consegue se restaurar, já que a minoria que governa se esqueceu do ideal que o tinha 

norteado na luta pela independência, optando por uma apropriação desta aos seus proveitos 

individuais, sem levar em conta o grosso da população que vivia num verdadeiro caos. 

 Apesar de Pepetela referir-se ao tecido histórico já constituído, vemos que em O 

Desejo de Kianda o enredo nos é narrado simultaneamente ao momento da sua tessitura, de 

modo que a história se dá quase que em justaposição ao real contemporâneo, já que naquela 

época, Angola vivia em plena guerra civil e militar. João Evangelista e Carmina Cara de Cu 

fazem parte tanto da ficção quanto da história. Pertencem àquela como personagem da 

diegese que se processa de acordo com a intenção do narrador e a esta por serem detentores de 

características semelhantes às dos cidadãos angolanos que representam. Portanto assemelham-

se ao chamado personagem-tipo. 

                                                 
49REIS, Carlos, Dicionário de Narratologia, Almedina, Coimbra, 6ªEd., 1998, pág. 258
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 Ao discurso histórico, Pepetela junta o mítico. É a força deste que faz com que os 

prédios se desmoronem. Ao contrário da Carmina, Pepetela apresenta-nos Cassandra como 

aquela personagem que tem um olhar não contaminado pelos vícios vigentes. E o velho 

Kalumbo como o guardião das tradições. Por isso, foram capazes de compreender os 

propósitos de Kianda. 

 Luandino Vieira e Arnaldo Santos, escritores da vida real, também são ficcionados, 

funcionando como a voz da letra, capazes de fazer uma ponte entre o mundo ancestral, mundo 

das tradições, e a modernidade. 

 É interessante observar que, a nível gráfico, o registo da lenda é marcado sempre em 

itálico, um tipo de letra em formato oblíquo. Ainda no que tange ao aspecto gráfico, o espaço 

tomado na página impressa do livro pela narração do canto é igualmente limitado, não 

ocupando o mesmo tamanho do restante da narrativa. Somos da opinião de que a apresentação 

comprimida espacialmente do canto de Kianda no romance indica, similarmente, as reservas 

que o universo mítico padece em Angola pós-colonial, invadida pelo capitalismo liderado 

pelos EUA e esquecida de sua identidade ancestral.       

 O final do romance, em aberto, com a imagem de Kianda, livre, fugindo para o alto 

mar, aponta, ambiguamente, para o desfalecimento das utopias, mas, acena para um caminho 

talvez possível: o do universo mítico-literário, espaço de reflexão crítica e denúncia das 

corrupções que afogam Angola. 

 O casamento de João Evangelista e Carmina representa uma alegoria (o primeiro tem 

um apelido sagrado e a segunda um apelido profano), na medida em que o autor textual 

aproveita dessa estranha união para falar da realidade do país. 

 No discurso ficcional está implícita uma grande metáfora: Como é que a África se vai 

encontrar consigo mesma, se vai modernizar? Esta é uma visão possível! O romance permite 

muitas outras, porque termina abruptamente, deixando em suspenso o leitor, cuja 

perplexidade se encontra com a do narrador e a das personagens.  

  

No mundo globalizado em que vivemos o professor deixa de ter o papel de único 

detentor do saber para ser apenas um orientador da aprendizagem, pois o melhor 

conhecimento é aquele que descobrimos pelos nossos próprios métodos, sem se esquecer que 

o auxílio de uma mente mais esclarecida será mais fácil. Hoje os alunos já possuem 

instrumentos tecnológicos moldados para a prática educativa.   Porém, continua a ser de 

extrema importância a orientação (de leituras, partilha de experiências, transmissão de 

modelos e valores) protagonizada pelo professor. A exploração de um texto literário nas suas 
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vertentes linguística, histórica, filosófica, política, entre outras, enriquece muito o percurso de 

um jovem na fase terminal da sua formação secundária. 

    

 O professor não se deve esquecer de ajudar os alunos a tornarem-se autónomos, 

porque a autonomia é ao mesmo tempo objectivo e processo da aprendizagem. Sendo assim, 

esta proposta explica a nossa ousadia em aconselhar todos os docentes, como nós, a pegarem 

nos conceitos que aprenderam durante a formação e a pô-los em prática de modo a 

conseguirem melhorar a aprendizagem dos seus alunos, porque do ponto de vista destes, 

pouco se tem feito para a sua evolução em termos de competência linguística, isto porque as 

práticas estão ainda muito centradas no discurso do professor.  

 

Por isso, é de suma importância que os docentes tenham oportunidade de poder pôr em 

prática os preceitos da abordagem por competência, mostrando que é possível mudar o 

caminho seguido até então. Portanto, os docentes, na sua prática pedagógica, deverão ter 

sempre presente os seguintes objectivos: valorizar a experiência dos alunos, os seus 

conhecimentos prévios; escolher estratégias que se adaptam às várias situações numa sala de 

aula; primar sempre pela relação de interajuda com os alunos; desenvolver nos alunos as 

quatro competências: ouvir, falar, ler e escrever; pretender que os alunos não sejam apenas 

participantes activos das propostas que lhes fazemos, mas também intervenientes nas tomadas 

de decisões sobre os modos de organizar e desenvolver o trabalho escolar; criar o hábito pela 

leitura nos alunos. 

   

 As sugestões metodológicas e as propostas de actividades aqui apresentadas são pistas 

de reflexão para estudantes e professores. Assim, esperamos que novos horizontes sejam 

abertos e que este nosso trabalho contribua para o desabrochar do gosto pela leitura e pela 

investigação. 
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