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Prefácio

manana pelo olhar 
de Felito Sobre aS 

tradiçõeS
Ana Lúcia Sá1

Na primeira das nossas muitas conversas, o meu Mais-
-Velho Uanhenga Xitu confidenciou-me que Manana era o 
seu livro mais dileto:

[...] eu tenho um especial carinho pela Manana. É que, 
bem contornado, vemos que a Manana mete a igreja, 
vai à Funda, mete imbanda, volta, há a aldrabice da-
quele rapaz, do Felito, o namoro,... Há de tudo um 
pouco. Se alguém puder agarrar na Manana e fazer 
melhor do que eu, ficaria muito satisfeito. Não sei 
como consegui produzir a obra! Aqui tudo é ficção, 
ficção que tenho de ter sempre presente. Ficção sim, 
mas tive de recorrer a figuras reais, a imagens vivas. 
Ver a imagem dessa pessoa quando anda, quando 
come, quando se ri, raciocinando que existe.2

Com o estilo cinematográfico que carateriza as suas 
obras, Uanhenga Xitu coloca o protagonista do romance 
Manana a narrar as ações. É pelos olhos de Felito Bata da 
Silva, de seu nome completo, que somos conduzidos pelas 

1.  Ana Lúcia Sá, doutora em Sociologia, é professora auxiliar no Departa-
mento de Ciência Política e Políticas Públicas e investigadora no centro de 
Estudos Internacionais do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.
2. Sá, Ana Lopes. SÁ, Ana Lúcia. O Tradicional e o Moderno na Obra de Ua-
nhenga Xitu. Luanda: UEA, 2009, p.301. 
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teias urdidas entre campo e cidade e entre mundos tradi-
cionais e impactados pelo colonialismo. É também Felito 
quem nos traz a construção de diferentes identidades da 
região de Luanda que vivia o jugo colonial do Estado Novo 
antes do eclodir da luta armada de libertação.

Felito vive em Luanda, onde estudou no Liceu, permi-
tindo-se ascender à categoria social e jurídica de assimila-
do. Esta condição decorre do Estatuto do Indigenato e da 
situação colonial portuguesa, distinguindo os sujeitos colo-
niais em gradações de acordo com as políticas assentes na 
superioridade racial e cultural dos colonizadores sobre os 
colonizados. No fundo da pirâmide encontravam-se os indí-
genas, os que não se regiam pelos códigos impostos pela co-
lonização, os que eram considerados bárbaros e que podiam 
ser recrutados para o trabalho contratado ou forçado. Ainda 
dentro da categoria dos sujeitos racializados, os assimilados 
eram os que manifestavam comportamento próximo do dos 
que ocupavam o topo da pirâmide, oscolonizadores. Ao lon-
go da narrativa, Felito vive as suas condições duais trazidas, 
em primeiro lugar, por este pertencer a dois mundos, por 
esta identidade de fronteira. Nele lemos “uma sobreposi-
ção de códigos, uma multiplicidade de posições de sujeito 
inscritas culturalmente, um descolocamento dos códigos 
de referência normativos e uma montagem polivalente de 
novos significados culturais”3. Felito recusa a atuação única 
e move-se entre dois mundos.

A colonização é uma bomba cultural, nas palavras de 
Ngugi Wa Thiong’o (1987)4. No caso de Manana, esta bomba 
não anulou a tradição. A relação de Felito com as tradições 

3. Mclaren, Peter. Multiculturalismo Crítico. São Paulo: Cortez Editora/Ins-
tituto Paulo Freire, 2000, p. 147-8.
4. Thiong’o, Ngugi Wa. Decolonising the Mind. The Politics of Language in 
African Literature. London: James Currey, 1987, p. 3.
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é instrumental, entre o máximo respeito, a desejabilidade 
e a desconsideração.

Felito respeita os mais-velhos, que possuem uma função 
social de primeiro plano, e cuja importância se diminui 
nos contextos urbanos e coloniais, prevalecendo o racismo 
sobre as categorias de prestígio associadas à senioridade. 
O seu Tio Chico, quem o iniciou nas artes da carpintaria, o 
“Mestre” Joaquim, com quem trabalha em Luanda, são tra-
tados com grande deferência. Mostra-se humilde, disposto 
a aprender, pede sempre a bênção e sabe comportar-se de 
acordo com os ensinamentos tradicionais.

Felito gostaria que estruturas tradicionais fossem vi-
gentes, para poder viver um casamento poligâmico. Sendo 
casado com Bia, namora Manana, personagem homónima 
do romance, a quem promete casamento. Se vemos que do-
mina os códigos de comportamento perante os mais velhos, 
nas relações amorosas Felito mente e anula-se. Não respeita 
a Palavra. Como ensina Amadou Hampaté Bâ (1982, p. 182), 
o homem “é a palavram e a palavra encerra um testemu-
nho daquilo que ele é”. Com Bia e com Manana, a palavra 
que Felito é encerra a manifesta a imposição das estruturas 
familiares coloniais. Com Bia, Felito não tem um casamen-
to completo, ao não haver descendência, impossibilitando 
que possa deixar as suas raízes e ascender a uma melhor 
consideração social. De acordo com preceitos tradicionais, 
a escolha de uma segunda esposa estaria justificada. Mas 
o desejo de poder casar “segundo os usos e costumes tra-
dicionais” não pode ocorrer. Felito não pode perpetuar-se 
através da família que criou e da que desejou criar. E ainda 
inventou uma terceira estrutura falsa, com Ramos e Isaura 
e Pedro, tios putativos quando interage com Manana e a 
sua família. Pedro chega até a desempenhar uma função 
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de autoridade familiar ao representar Felito no pedido de 
casamento à família de Manana.

Mas a tradição é também rejeitada por Felito. É ele o 
maior opositor a que uma Manana doente seja tratada, 
exclusivamente, com o recurso a práticas medicinais 
tradicionais, querendo que recorra a agentes da medici-
na convencional. Manana adoece após a morte da mãe, 
tendo sido escolhida para “viuvar”, ficando fechada no 
quarto durante trinta dias. Enfraquecida, triste e sem sol, 
adoece. Para os familiares, a condição deve-se a causas 
não naturais, tendo de ser reabilitada de acordo com os 
preceitos curativos da religião tradicional. Manana é as-
sim restituída à tradição, fora de Luanda, na Funda, em 
casa do avô, iniciando um processo duplo de cura e de 
preparação para o casamento com Felito, propiciando a 
fertilidade. A farmacopeia complementa-se com ritos re-
ligiosos em várias sessões. Manana também se despoja 
das suas vestes urbanas e adota a indumentária adequada 
aos tratamentos. Felito sente repulsa por esta Manana, 
querendo devolvê-la à cidade, onde continua tratamentos 
tradicionais, acabando por não resistir.

Felito constrói as suas diferentes identidades, no vai-
vém entre a tradição e o desejo de superação, com papéis a 
elas adequados. Luanda é o seu lugar de destino. E Luanda 
não é o palco preferido de Uanhenga Xitu para dar espaço 
às suas personagens. E, quando acontece, é- o de forma 
desordenadora das vivências e das realidades possíveis da 
região de origem. Em Manana, a cidade é um espaço da ma-
nifestação de identidades diversas que se atualizam pelas 
línguas faladas, do kimbundu ao português. É a Luanda 
dos quintais que formam os espaços e os ritos tradicionais, 
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da criação de diferentes identidades e religiosidades, dos 
espíritos que ocupam o Sambizanga ou a Ilha. Já é terra 
de contaminação e de duplicidades identitárias de quem já 
não pertence à sociedade tradicional, mas que vê negada a 
humanidade pelo sistema colonial racista e opressor.

Referências

MCLAREN, Peter. Multiculturalismo Crítico. São Paulo: Cortez 
Editora/Instituto Paulo Freire, 2000.

SÁ, Ana Lúcia. O Tradicional e o Moderno na Obra de Uanhen-
ga Xitu. Luanda: UEA, 2009.

THIONG’O, Ngugi Wa. Decolonising the Mind. The Politics of 
Language in African Literature. London: James Currey, 1987.
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Apresentação

uma hiStória 
Sobre mulhereS? 
aproximaçõeS a 

uanhenga xitu e manana
Washington Santos Nascimento5

Depois de mais de trinta anos, uma nova obra do es-
critor angolano Uanhenga Xitu é publicada por editora 
brasileira. A última data de 1984 quando os contos Mestre 
Tamoda e Vozes na Sanzala (Kahitu) saíram na coleção de au-
tores africanos organizada pela editora Ática, com o título 
Mestre Tamoda e Kahitu: contos6. 

Apesar disso, Uanhenga Xitu é um autor conhecido e 
estudado no país, sobretudo por aqueles que se dedicam 
aos estudos das literaturas angolanas7. Há uma série de 
teses, dissertações, artigos e capítulos de livros sobre ele 
desde a primeira publicação de 1984, sem falar, é claro, das 
versões feitas em Angola e Portugal, que também chegaram 
ao Brasil e que foram objetos de análises8. Ao retomarmos 

5.  Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre 
em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Professor de História da África no Departamento de História da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). E-mail: <washingtonprof@gmail.com>.
6.  Ele foi o 22º livro dessa coleção, que contou com a coordenação do pro-
fessor Fernando Augusto de Albuquerque Mourão, um dos fundadores do 
Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo (USP).
7.  Se Uanhenga Xitu quer dizer em quimbundo “O Poder é Odiado”, não 
faz sentido reduzir a referência a ele, como sendo apenas Xitu. 
8.  Uma pequena listagem e debate destas produções está no último capítu-
lo desta edição crítica de Manana.
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o projeto de republicar no Brasil as suas obras, juntamente 
com a Fundação Uanhenga Xitu, escolhemos, como ponto 
de partida, o romance Manana de 1974. 

A obra narra, com muito bom humor, as aventuras e 
desventuras de Felito, uma espécie de anti-herói, um “bom 
malandro”, que, mesmo casado, quer ter outras mulhe-
res, entre as quais Manana é a preferida. Paralelo a isso, 
apresenta detalhes do universo social e cultural africano-
-angolano (particularmente dos Akwa Kimbundu) e das 
mulheres angolanas. De passagem, mostra aspectos da geo-
grafia urbana de Luanda e dos trânsitos culturais existentes 
no contexto no qual a trama se desenrola (anos 1930-1950). 
A presença portuguesa é um pano de fundo, sem centrali-
dade, que nos permite perceber como era a vida de pessoas 
comuns, com problemas comuns, em um regime colonial. 

O protagonista Felito é uma espécie de alter ego de Ua-
nhenga Xitu, que, como o personagem, é um mestre de oficio, 
mora no Rangel, gosta de dançar, transita por dentro de Lu-
anda, conhecendo suas ruas e a linha Bengo-Luanda, além de 
circular entre aspectos da tradição e da modernidade, se po-
sicionando quase sempre de forma “dúbia”, nos entre-lugares. 

Alguns dos críticos literários que resenharam Manana, 
logo que a obra foi publicada, entendem Felito como um as-
similado que não contesta as estruturas vigentes e se utiliza 
de “mentiras” para sobreviver9. Acho, entretanto, que esta 
análise precisa ser relativizada, pois, em uma conjuntura 
colonial, a vida continua com suas questões cotidianas, 
corriqueiras, que, necessariamente, não significam formas 

9.  Martinho, Fernando J. B. Apresentação In: Xitu, Uanhenga. Manana. Luan-
da: UEA, 1988. O original da “Apresentação” foi publicado na revista África: 
literatura, arte e cultura n. 1, Lisboa, Portugal, 1978 e depois republicado em 
“Os sobreviventes da máquina colonial depõem”, na versão de 1980.
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de resistências ou de lutas, por um lado, ou aceitação, por 
outro, mesmo sendo ele um assimilado10. 

Até o fato de se entender Felito como um assimilado, 
precisa ser ponderado, pois, apesar de ter estudado no Li-
ceu, deixou a escola para ser carpinteiro e não há referência 
à obtenção do bilhete de assimilação11. Poderíamos dizer 
que ele seria um assimilado em um sentido mais cultural, 
ou seja, alguém que se adequara ao universo cultural eu-
ropeu. Entretanto, a leitura da obra sugere ser Felito um 
homem que estava nos entre-lugares, nas fronteiras entre 
dois mundos complementares, porém distintos12. 

Acredito não haver necessariamente uma cisão entre 
tradição e modernidade, mas, sim, uma série de tensões 

10.  Os assimilados foram angolanos que, durante o governo salazarista 
português em Angola (1926-1974), utilizaram-se do Estatuto do Indigena-
to (1926-1961) e seus documentos complementares, para conseguirem um 
status legal de civilizado, que os afastava do trabalho compulsório, além 
de permitir que trabalhassem nos órgãos da administração metropolitana, 
terem autonomia para deslocar-se dentro da colônia, solicitar carteira de 
motorista, direito a voto etc., possibilitando assim alguma ascensão econô-
mica e social. Em um texto anterior (2016), na análise do também escritor 
angolano Raul David, fizemos um debate sobre as estratégias de colabora-
ção, “usos” e contestação ao sistema colonial feitas pelos assimilados em 
Angola. Nascimento, Washington Santos. Políticas coloniais e sociedade 
angolana nas memórias e discursos do escritor Raul David. Anos 90 (onli-
ne), Porto Alegre, v. 23, p. 265-289, 2016.
11.  Interessante destacar que Uanhenga Xitu o faz como um carpinteiro, em 
um contexto africano mais amplo, daqueles que transformam determina-
dos produtos da natureza, como carpinteiros, ferreiros etc., que detêm um 
tipo de saber completo, que se distingue em muito do saber que os assimi-
lados tinham nas escolas missionárias. 
12.  Muito provavelmente o próprio Uanhenga Xitu, ao ser perguntado 
quem era Felito, responderia ser um assimilado, pois assim o tinha ima-
ginado, mas há uma diferença significativa entre o que pensa o artista em 
relação à determinada obra e as possíveis leituras que serão feitas dela.
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em um universo em transformação com a chegada dos 
europeus, suas missões evangélicas e “médicos de hospi-
tal” a um contexto com saberes e práticas de cura secular-
mente instalados. Felito transita entre esses dois mundos, 
fazendo uso do “tradicional” e do “moderno”, da maneira 
que melhor lhe convém. 

Para introduzir o leitor ainda não familiarizado com a 
temática, farei uma apresentação do autor Uanhenga Xitu 
e da obra Manana. 

Uanhenga Xitu: biografia, obras e escrita literária 

Uanhenga Xitu nasceu em 29 de agosto de 1924 na san-
zala (“aldeia”) de Nganga Zuz e em Calomboloca, concelho 
de Catete, região de Ícolo e Bengo, interior de Angola, a, 
aproximadamente, 100 km da capital. Filho de André Gas-
par Mendes de Carvalho e Luiza Miguel Fernandes, tendo 
como avós paternos Gaspar Domingues Mendes de Carva-
lho (Kangondela) e Eva André Francisco e avós maternos 
Miguel Gaspar Fernandes e Isabel Antônio Jorge. 

Em finais da década de 1940, passou a viver em Luan-
da, onde viria a falecer em 2014, depois de ter transitado 
por outros países, como França, Portugal, Alemanha e 
Brasil13. A ida para as missões e a necessidade de ter um 

13.  Quando esteve no Brasil, ele proferiu uma palestra na Universidade de 
São Paulo (USP), onde destacou aspectos universais de sua obra e ligações 
com tradições culturais brasileiras. Esta palestra foi publicada na introdu-
ção de “Os discursos do Mestre Tamoda”. Xitu, Uanhenga. Palestra proferi-
da pelo autor em 25 de agosto de 1983, aos estudantes de literatura africana, 
e patrocinada pelo Centro de Estudos Africanos e pela disciplina de Litera-
tura Africana do departamento de línguas vernáculas da Faculdade de Fi-
losofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Brasil. In: 
Xitu, Uanhenga. Os discursos do “mestre” tamoda. Luanda: UEA, Inald, 1984.
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nome português o fizeram ser nomeado como Agostinho 
André Mendes de Carvalho, em que “Mendes de Carva-
lho” é a alcunha pela qual é chamado até os dias atuais 
por aqueles que o conheceram.

Como escritor, adotou sempre o Uanhenga Xitu, uma 
variação (em português) do nome Wanyenga a Xitu (em 
kimbundu), em que Xitu significa “carne” e Wanyenga, 
“pendurar, levar a carne”, cujo significado é “andar com a 
carne pendurada”. Em entrevista a Ana Lopes de Sá (2004), 
ele explicou que usou esta alegoria para representar a ma-
neira pela qual os dirigentes de uma aldeia ou de um país, 
por despertarem ódio ou inveja, sempre têm de andar com 
policiais, guarda-costas, carros (com a “carne pendurada”) 
e que, por esta razão, são odiados, daí que, segundo ele, 
Wanyenga a Xitu significaria “o poder é odiado”14. 

Comumente “Uanhenga Xitu” é visto apenas como um 
pseudônimo literário, mas ele nega esta ideia no texto que 
antecede a obra Bola com feitiço: 

Uanhenga Xitu – é meu nome, não é pseudónimo. 
Todos que me viram nascer e crescer lá em Calombo-
loca sabem que me chamo UANHENGA. Há quem 
teime que seja alcunha! Meu xará Kinguxi, o grande 
KINGUXI, me deu o nome. Um dia escrevi um artigo 
para publicar, assinei. Uanhenga Xitu. Rejeitado. Ti-
nha de assinar: Agostinho A. Mendes de Carvalho. 
Acabou-se, ou se publica o trabalho com Uanhenga 
Xitu, ou se espera que um dia haja quem aceite o 
nome por que sou conhecido lá na minha sanzala, 
onde nasci em 1924. O primeiro trabalho literário que 

14.  Lopes De Sá, Ana; Xitu, Uanhenga. Entrevista. In: Lopes De Sá, Ana. In: 
Cristóvão, Agnaldo; Cori, Israel. Pessoas com quem conversar. Luanda: UEA, 
2006, p. 300.
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escrevi e saiu a público como desejava foi em Cabo 
Verde – Chão Bom – Tarrafal: um verso com uma pa-
lavra NÃO gravado no tronco de uma acácia rubra.15

A defesa de Uanhenga Xitu em torno de seu nome 
“verdadeiro” se dá em um contexto no qual o “nome afri-
cano” era (e ainda é) um signo ou senha de identidade, 
acessível a membros mais próximos da família, ou seja, 
uma forma de reconhecer e ser reconhecido por parentes16. 
Levando em consideração este fato, o correto seria grafá-lo 
em quimbundo como Wanyenga Xitu, como fiz em outro 
texto (2017), analisando aspectos Kimbundu em sua obra, 
e o fazem Akiz Neto (2009) e Benjamim Fernandes (2016) 
em suas análises (e referências). Já Manuel Muanza (2016) 
prefere grafá-lo como Wanhenga Xitu17. Ante este im-
passe, consultei o antropólogo angolano Virgílio Coelho, 
que nos disse ser correto escrever o nome em quimbundo 
como Wanyenga a Xitu. Entretanto, neste capítulo, preferi 
preservar a versão aportuguesada do seu nome, afinal os 
livros foram assinados dessa forma. 

15.  Xitu, Uanhenga. Bola com feitiço. Cotovia: Livros de Bolso, 2008.
16.  Uma discussão sobre os usos/significados/significantes dos nomes é 
feito por Iracema Dulley (2015). Derivado deste livro a autora se dedicou 
também a pensar nomeação e alteridade em Angola, entre os anos de 1926-
1961. Dulley, Iracema. Os nomes dos outros: etnografia e diferença em Roy 
Wagner. 1. ed. São Paulo: Humanitas, v. 1, 2015. 
17.  Nascimento, Washington Santos. Universo mítico-religioso Kimbundu 
e trânsitos culturais em Uanhenga Xitu. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
v. 32, p. 1-14, 2017. Neto, Akiz. Poeticidade no discurso prosaico de Wanyen-
ga Xitu. Luanda: UEA, 2009 e Fernandes, Benjamim. O feminismo na li-
teratura angolana. In: III Conferência nacional sobre literatura Angolana. 
Luanda: Acácia Editora, 2016. Muanza, Manuel. Historicidade do texto 
literário – uma abordagem pedagógica d’O Ministro de Wanhenga Xitu. 
In: III CONFERêNCIA NACIONAL SOBRE LITERATURA ANGOLANA. 
Luanda: Acácia Editora, 2016. 
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Como alguns de seus conterrâneos, Uanhenga Xitu, 
desde muito cedo, estudou nas escolas missionárias meto-
distas da região de Icolo e Bengo. Segundo ele, a razão pela 
qual fora para a missão protestante deveu-se ao fato de ser 
mais “acolhedora” e preocupada com a escolarização das 
populações locais18. Fato é que, naquele contexto (primeira 
metade do século XX), umas das poucas opções de educa-
ção formal existente eram as escolas missionárias. Na es-
cola, Uanhenga Xitu teve acesso ao universo dos escritores 
portugueses, como Camilo Castelo Branco, Júlio Dinis e 
Eça de Queirós, e depois, já fora da escola, com os escrito-
res brasileiros, como Guimarães Rosa e Jorge Amado19.

O fato de ser uma pessoa, por um lado, ligada ao uni-
verso das igrejas metodistas (“evangélicas”) e, por outro 
lado, preocupada em dar conta de dimensões religiosas 
kimbundu o fez ter pertencimentos distintos. Ao mesmo 
tempo em que fez questão de ser o mais “velho”, destacava 
que crescera e fora educado nas igrejas e, por esta razão, 
nunca teria se dedicado a tradições que se chamavam 
“obscuras”, afastando muitas vezes sua própria família 
desse universo20. Esta “ambiguidade” irá percorrer toda a 
sua vida e seu alter ego, os personagens “Mestre Tamoda”, 
“Felito” e o “Ministro”, construindo, para tanto, uma iden-
tidade de fronteira, relacional e conforme as diferenças e 
relações que mantinha. 

Ao continuar os estudos em Luanda, tornou-se enfer-
meiro, profissão que exerceu por muitos anos, sobretudo 

18.  Xitu, Uanhenga. Entrevista. In: Laban, Michel. Angola: Encontro com 
escritores. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1991, p. 125.
19.  Ibidem. 
20.  Idem, p. 116.
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na região de Mungo, província do Huambo21. As vivências 
nesse espaço o marcariam profundamente, quando resol-
veu “atualizar” a obra Os sobreviventes da máquina colonial 
depõem..., alterando o título para Mungo: os sobreviventes da 
máquina colonial depõem....

Em decorrência do exercício profissional, aproximou-
-se de outras realidades, trabalhando em Cabinda, Dinge, 
Dondo, Cuanza Norte, Bié, Huíla, Benguela e Bailundo. 
O oficio como enfermeiro influenciou-o na produção de 
suas obras, trazendo o debate sobre duas doenças, uma 
suposta poliomielite (em Vozes da Sanzala (Kahitu)) e a tu-
berculose (em Manana) como elementos importantes para 
o desenrolar das narrativas22. 

A percepção de uma realidade marcada pela exclusão 
social, provocada pelas ações do colonialismo português, 
o incentivou a entrar para a luta anticolonial, mesmo ten-
do um estatuto social e condição econômica um pouco 
melhor do que a maioria da população local, visto ser 

21.  Entre os anos de 1944/45 atuou como Agente Sanitário do Serviço de 
Saúde e Assistência de Angola, tendo ingressado na Escola Técnica de Enfer-
magem onde frequentou o curso de 1945 a 1947. Depois de concluído o curso 
trabalhou em diferentes partes do país, começando por Luanda, para depois 
atuar em Cabinda, Bié, Huíla, Benguela, Huambo e novamente voltando a ca-
pital onde seria preso pela Pide. Segundo documentos pessoais do enfermei-
ro Agostinho Mendes de Carvalho cedidos pela Fundação Uanhenga Xitu.
22.  Como qualquer humano Mendes de Carvalho esteve doente algumas 
vezes, impedindo-o de trabalhar em seu ofício.  Em 30 de Maio de 1953 ele 
foi afastado do quadro de enfermagem dos serviços de saúde e higiene por 
sofrer de Pansinusite, um tipo mais agudo da Sinusite. Já em 21 de Outubro 
de 1955, Mendes de Carvalho não pode ser transferido do Posto Sanitário 
do Mungo para o Posto Sanitário de Calumbo, pois o Mungo vivia um sur-
to de Lepra, estando ele a atuar no tratamento dos doentes. Documentos do 
Ministério da Saúde de Angola, não catalogados, gentilmente cedidos pela 
Fundação Uanhenga Xitu. 
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um “assimilado”23: “Estava em Luanda. Embora já tivesse 
um certo estatuto social, se me meti na política foi por 
causa da crueldade do colonialismo”24. Segundo ele, em-
bora a Polícia de Investigação Criminal (PIC) não fosse 
tão cruel quanto a Polícia Internacional e de Defesa do 
Estado (Pide, que, formalmente, existiu entre 1945-1969), 
a violência era norma na capital, praticada sobretudo pe-
los chefes do posto (espécie de delegados locais) e seus 
sipaios (soldados com função de polícia).

Sob a acusação de pertencer ao “grupo dos enfermeiros” 
ou de “espalha brasas”, que lutava pela independência de 
Angola, de usar os pseudônimos Paulo Chiembo e Domin-
gos João para fazer reuniões (no Congo Belga e em Angola) 
e de distribuir panfletos contra o colonialismo português 
em Luanda, Uanhenga Xitu foi preso no dia 29 de março 
de 1959 pela Polícia Política do Estado Colonial (Pide/DGS), 
nesta época, segundo o processo, morava no Musseque 
Rangel25, como sendo um dos membros do chamado “Pro-

23.  Em minha tese de doutorado (2013) e depois na obra “Etnicidades e 
Trânsitos” (2017) acompanhamos um pouco a trajetória de Uanhenga Xitu 
como o “novo assimilado” Agostinho Mendes de Carvalho. Nascimento, 
Washington Santos. Pretos, do mato e elite letrada: os novos assimilados 
em Luanda (1940-1960). In: Santana, Marise de; Nascimento, Washington 
Santos; Ferreira, Edson Dias (org.). Etnicidades e trânsitos: estudos sobre 
Bahia e Luanda. 1. ed. Jequié, Rio de Janeiro: Programa de Pós-Gradua-
ção em Relações Étnicas e Contemporaneidade (Uesb) e Áfricas: grupo de 
pesquisa Interinstitucional (Uerj-UFRJ), 2017, v. 1, p. 145-242 e Nascimento, 
Washington Santos. Gentes do Mato: os “novos assimilados” em Luanda. 
2013. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, São Paulo. 
24.  Xitu, Uanhenga. Entrevista. In: Mateus, Dalila Cabrita. Memórias do 
Colonialismo e da Guerra. Porto: Edições ASA, 2006, p. 11.
25.  Querela definitiva no primeiro processo, 18 de dezembro de 1959. In: 
Medina, Maria do Carmo. Angola: processos políticos da luta pela indepen-
dência. Almedina: Ed. Coimbra, 2013, p. 194-196.
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cesso dos 5026”. Na época com 35 anos, já estava casado com 
Maria Antonio Jorge de Carvalho e tinha 11 filhos27. A so-
brevivência de sua esposa e filhos somente foi possível gra-
ças à ajuda de sua família africana e de alguns portugueses 
progressistas, membros das igrejas católica e protestante, 
pessoas como Abílio Diniz, a esposa de Diógenes Boavida, 
Arminda, Cecília Pais e alguns médicos amigos que iam às 
escondidas oferecer ajuda na porta de sua casa28.

Cumpriu parte dessa pena entre 1962 e 1970, na prisão 
do Tarrafal, em Cabo Verde, onde começou a escrever suas 
obras e teve contato com outros escritores, como Antônio 
Jacinto e Luandino Vieira, além de companheiros, como Ca-
lazans Duarte e Hélder Neto, que o influenciaram a escre-
ver29. Membro do Movimento Popular de Libertação de An-
gola (MPLA) desde o início, foi, durante muitos anos, uma 
de suas principais referências, pertencendo ao grupo que 
ficou conhecido como “Grupo do catete”, do qual também 
fez parte Agostinho Neto. Com Neto, mas também com o 
antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, com-

26.  Segundo Anabela Cunha (2011), “O “Processo dos 50” é a designação que 
se atribui à prisão e julgamento de um grupo de nacionalistas que, insatisfei-
tos com o domínio colonial português, decidiram empreender clandestina-
mente acções que conduzissem à independência de Angola. Deste processo 
fizeram parte indivíduos negros, mestiços e brancos, europeus e africanos, 
que estavam envolvidos na luta por uma mesma causa – a independência de 
Angola”. Cunha, Anabela. “Processo dos 50”: memórias da luta clandestina 
pela independência de Angola. Revista Angolana de Sociologia, 8, p. 87-96, 2011.
27.  Mendes de Carvalho/Uanhenga Xitu teve filhos fora do casamento, 
todos reconhecidos por ele ainda em vida. 
28.  Xitu, Uanhenga. Entrevista. In: Mateus, Dalila Cabrita. Memórias do 
Colonialismo e da Guerra. Porto: Edições ASA, 2006, p. 20.
29.  Como destaca em entrevista dada a Michel Laban, em muitos momen-
tos a linguagem de Luandino Vieira tenta se aproximar da do “quimbundo 
do Mendes de Carvalho”. Laban, Michel et al. Luandino: José Luandino Viei-
ra e a sua obra (estudos, testemunhos, entrevistas). Lisboa: Edições 70, 1980. 
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partilhava outro elo importante: todos vinham de famílias 
metodistas30. No pós-independência, assumiu diferentes 
postos no governo angolano, foi comissário provincial de 
Luanda, ministro da Saúde, embaixador em Berlim Leste 
e Varsóvia e deputado pelo MPLA – último cargo político. 

Uanhenga Xitu começou a escrever em 1945, com 21 anos 
de idade. Entretanto apenas em 1974 conseguiu editar as pri-
meiras obras31. O conto Mestre Tamoda, escrito quando esteve 
preso no Tarrafal, Cabo Verde (1962-1970), foi um dos primei-
ros a ser publicado, no ano de 1974 pelos Cadernos Capricórnio, 
no Lobito, que se destinava a “(...) revelar e a divulgar temas e 
autores do mundo tropical de expressão portuguesa32”. 

Apesar de não ser um escritor profissional, deixou uma 
vasta produção em “prosa-poesia”: Mestre Tamoda (1974), O 
Meu Discurso (1974), Bola com Feitiço (1974), Manana (1974), Vo-
zes na Sanzala (Kahitu) (1976), Maka na Sanzala (1979), Sobrevi-
ventes da Máquina Colonial Depõem... (1980), Discursos do Mestre 
Tamoda (1984), O Ministro (1990) e Cultos Especiais (1997).

O rigor na escrita, sempre em construção, é uma das 
marcas do seu processo criativo, já que dificilmente estava 
satisfeito com o resultado de uma obra. Dizia, por exemplo, 
que Manana, mesmo sendo seu “amor maior”, não tinha 

30.  Venâncio, José Carlos. Uanhenga Xitu: O Homem, O Político, e o Escritor. 
Uma Referência Obrigatória para a Construção da Nação em Angola. Revista 
Crítica de Ciências Sociais, n. 33, p. 219-220, 1981. Estas ligações são ainda mais 
profundas, pois, segundo relatos de seus familiares dados a nós e a Nathalia 
Siqueira quando de nossa visita em junho de 2018 à Fundação Uanhenga 
Xitu, teria sido na casa do Mendes de Carvalho que José Eduardo dos Santos 
teria sido efetivamente escolhido como sucessor de Agostinho Neto. 
31.  Segundo depoimento dado por ele a Michel Laban. Entrevista. In: La-
ban, Michel. Angola: Encontro com escritores. Porto: Fundação Eng. Antó-
nio de Almeida, 1991.
32.  Cinatti, Ruy. Os poemas do itinerário angolano. Cadernos Capricórnio, 
Lobito, 1974. 
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saído como ele idealizara33. “Os Sobreviventes da Máquina 
Colonial depõem...” apresenta duas versões, uma de 1980 e 
outra de 2002, incluindo a mudança de título para “Mun-
go: os sobreviventes da máquina colonial depõem...”, na edição 
revista, aumentada e atualizada por ele34. Já “O Ministro” 
tem três versões, sendo seu desejo em vida que a última 
versão chegasse ao público35. Por razões distintas, “Mestre 
Tamoda” teve também três versões, sendo as duas primei-
ras apreendidas e queimadas pelas autoridades da prisão 
do Tarrafal, onde estava encarcerado36. 

Uanhenga Xitu quase sempre começava a escrever 
pelos títulos, “[...] depois procuro ver o que é que eu pre-
tendo com este título”37. Em relação a Manana, trata-se 
de um nome quimbundo da palavra portuguesa Mariana, 
mas também, um sinônimo de uma espécie de “mel” de 
abelhas e, também, o título de um conto de seu compa-
nheiro de prisão e de escrita Luandino Vieira38. Como diz 

33.  <http://bit.ly/2WCumy3>. Acesso em: 03 jun. 2019.
34.  Vide relação de obras publicadas por ele no final do livro. 
35.  Segundo diálogo com seu filho Mario Mendes de Carvalho.
36.  Respostas do autor a um inquérito aos escritores angolanos In: Xitu, 
Uanhenga. Os sobreviventes da máquina colonial depõem... Lisboa: Edições 79, 
1980, p. 160.
37.  Sá, Ana Lopes. A Confluência do tradicional e do moderno na obra de Ua-
nhenga Xitu. Luanda: UEA, Práxis, 2004, p. 291. 
38.  Escrito no mesmo período de Manana, o conto “Manana, Mariana, 
Naninha” de Luandino Vieira também faz uso dos diferentes sentidos de 
uma mesma palavra. Conta a história que Manana vivia junto com uma 
mulher mestiça, a viúva dona Maria Victória Calleyros Vaz-Cunha e seu 
filho Luizinho, o Lita, de então dezessete anos. Sob a recomendação do pa-
dre Carmo, de que não ficaria bem a convivência de Luizinho de tal idade 
com Manana, por não ser esta “da nossa raça e condição”, resolve arrumar 
um marido para Manana para retirá-la da casa da viúva. Segundo Francis-
co Topa (2015), este conto fazia parte da versão inicial de Luuanda (1972), 
sendo depois aproveitado em Velhas estórias (1974). Vieira, José Luandino. 
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Xitu, “Manana não é de origem portuguesa. É de quim-
bundo. Significa ninfa ou larva de abelhas. Alimento dos 
jihutxi, dos caçadores e de mais pessoas que fazem vida 
permanente nas matas”39. 

Nas tensões entre o nome tradicional quimbundo Ma-
nana e os nomes portugueses e “de santa” Ana e Mariana, 
Uanhenga Xitu revela o embate e a complementaridade 
entre o “antigo” (“tradicional”) e o novo (“moderno”): 
“Vim à procura de uma garota chamada Manana, tam-
bém conhecida por Ana, Mana Ana, Mariana, neta do 
velho Mbengu”40. A forma como usa os diferentes signifi-
cados das palavras chama a atenção nas suas obras, como 
salienta Luandino Vieira (1990): “A propósito de uma pa-
lavra, podem descobrir-se muitos processos, e é isso que 
me fascina sempre que leio o Mendes de Carvalho”41. 

Em geral suas obras são marcadas por diferentes formas 
e suportes, intercalando, muitas vezes, dedicatórias, prosa, 
poesia, notícias de jornais, evidenciando a intertextualida-
de e o hibridismo, como marcas do processo criativo. 

Uanhenga Xitu é também um dos responsáveis por 
contribuir para um processo que poderíamos chamar de 
“angolanização” (ou talvez “quimbundização” e mesmo 
“umbundização”) da literatura angolana. Por essa razão, 

Velhas Histórias. Luanda: Edições 70. União de Escritores Angolanos, 1886. 
Topa, Francisco. Luuanda: uma casa na areia, fundada sobre a rocha. In: 
Vieira, José Luandino. Luuanda. 3. ed. comemorativa dos 25 anos da 1. ed. 
Lisboa: Caminho, 2015, p. 177-186.
39.  Segundo o próprio Uanhenga Xitu no glossário que faz para este livro, 
Jihutxi significa “colhetores de mel, nas matas”. Xitu, Uanhenga. Manana. 
Lisboa: Edições 70, 1988, p. 128.
40.  Xitu, Uanhenga. Manana. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 91.
41.  Vieira, Luandino. In: Laban, Michel et al. Luandino: José Luandino Vieira e 
a sua obra (estudos, testemunhos, entrevistas). Lisboa: Edições 70, 1980, p. 64. 
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os diálogos de seus personagens são marcados por “cons-
trução simples”, “ritmada e sincopada das frases” sem 
estarem “enclausurados” na rigidez da semântica e da 
gramática portuguesa. Entretanto, ele afirma que nunca 
foi seu objetivo “angolanizar” a língua portuguesa e que 
apenas escrevia o que achava que deveria ser escrito42. 

Ele incorporou, em sua escrita, palavras e expressões 
em kimbundu falado na região de Icolo e Bengo e no en-
torno de Luanda, mas, também, do umbundo e ibinda (ou 
“fiote”). No glossário apresentado em Manana, ele diz que, 
para o quimbundo, faria uma “tradução aproximada ao 
português”, mas, em relação a palavras e frases em um-
bundo e fiote usadas em Manana, “(...) obedeci apenas à 
pronúncia; quanto à grafia não garanto a sua exatidão”43. 

Outro dado importante é que suas obras não trazem 
apenas uma única “versão” da língua portuguesa. Em Ma-
nana, por exemplo, cada fala das mulheres tem uma varia-
ção/sotaque diferente do português falado em Luanda. Na 
apresentação, ele afirma que aquele “livrário”, não teria “[...] 
português caro, não. Português do liceu, não. Do Dr., não. Do 

42.  Xitu, Uanhenga. Maka na sanzala. Lisboa: Edições 70, 1979. O também 
escritor angolano Luandino Vieira, que dialogou muito com o Mendes de 
Carvalho (Uanhenga Xitu), sobretudo no que se refere a criação de uma 
linguagem local, “angolana”, em entrevista dada em 1978 a Michel Laban e 
Joaquim Soares da Costa (1980) diz que “(...) o registro de Mendes de Car-
valho é muito mais naturalista, muito mais estável do ponto gramatical, 
linguístico... Para mim Mendes de Carvalho é importante por isso: é que, 
realmente, os livros de Mendes de Carvalho provam os meus” (Laban, 
1980, p. 63). Laban, Michel et al. Luandino: José Luandino Vieira e a sua obra 
(estudos, testemunhos, entrevistas). Lisboa: Edições 70, 1980.
43.  Xitu, Uanhenga. Manana. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 127.
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funcionário, não. De escritório, não. Só tem mesmo português 
d’agente mesmo, lá do bairro, lá da sanzala, lá do quimbo”44. 

À exceção de O Ministro, a época que aparece em suas 
produções é a primeira metade do século XX, do Estado 
Novo (anos 1930) até o início da luta armada pela indepen-
dência (anos 1960). Apesar disso, não há de maneira cen-
tral a clássica oposição entre colonizadores x colonizados, 
presente em autores desse período, como Raul David, por 
exemplo, preferindo Uanhenga Xitu fazer a análise política 
da opressão colonial a partir de fatos paralelos e correlatos45. 

Como um escritor engajado, muito de sua produção 
escrita deveu-se ao político-deputado-ministro-embaixador 
Mendes de Carvalho (nome pelo qual é mais conhecido em 
Angola), que se “aproveitou” do papel de “mais velho” cons-
truído por ele, para também fazer o jogo tradição-moderni-
dade e, assim, transportar, para a cena política moderna, um 
tipo de discurso baseado no peso e no respeito dados pela 
senioridade46. Por outro lado, como escritor, ele conseguia 
ainda mais se afastar das amarras do político Mendes de 
Carvalho, possibilitando-lhe escrever um livro profunda-
mente crítico da política angolana, como é O Ministro. 

Quase sempre se apresentava em público com seu tra-
dicional chapéu (o quijinga), que diz ter-lhe sido oferecido, 

44.  Idem, p. 14.
45.  Apenas em Mungo: os sobreviventes da Máquina colonial depõem, temos 
como eixo central as cisões entre colonizador x colonizado.
46.  Esta é uma discussão feita ainda no auge da atuação política de Mendes 
de Carvalho por José Carlos Venâncio. Segundo ele, o então embaixador 
transportava, para a cena diplomática, a retórica dos mais velhos, dos an-
ciãos da sociedade tradicional, conseguindo desta forma muitas vezes se 
posicionar diferente dos órgãos superiores de seu partido. Venâncio, José 
Carlos. Uanhenga Xitu: O Homem, O Político, e O Escritor. Uma Referência 
Obrigatória para a Construção da Nação em Angola. Revista Crítica de Ciên-
cias Sociais, n. 33, p. 222, 1981.
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na prisão do Tarrafal, pelos presos da Guiné, com os quais 
mantinha boa relação. Segundo ele, trata-se de um tipo 
utilizado apenas pelos mais velhos como símbolo de dig-
nidade e que, mesmo em Angola, os sobas usavam alguns 
tipos específicos de chapéu como símbolo de distinção 
social. Dessa forma, o chapéu era o símbolo físico de uma 
distinção social de quem o usava47.

Assim, definia-se mais como um “mais velho” do que 
como escritor: “Eu sou um contador de histórias utilizan-
do uma técnica nova – a escrita da palavra. Eu sou um 
“mais velho” que sabe coisas e as transmite”48. Para ele, 
“em África, ser mais velho é uma responsabilidade”49. 
Além do que, na sua idade, “já não se deve alimentar o 
medo, é na idade de quem se deve ter medo’”50. Salientava 
ainda que “cada um de nós, “os mais velhos”, que, na nossa 
terra existem, resumem em si a memória de centenas de 
anos, cada dia mais rica, porque vivemos hoje mais tempo 
do que viviam os nossos avós51. 

Por conta desse lugar de fala, seus registros escritos 
são essencialmente fônicos e podem e devem ser lidos em 
voz alta por quem pretende viajar por dentro das aborda-
gens etnográficas ou mesmo da sátira política. Assim, são 

47.  Xitu, Uanhenga. Entrevista. In: Mateus, Dalila Cabrita. Memórias do 
Colonialismo e da Guerra. Porto: Edições ASA, 2006, p. 24-25.
48.  Xitu, Uanhenga (2014). Depoimento do escritor ao JL – Jornal de Letras 
Artes e Ideias em Lisboa aos 12 de Agosto de 1998, sob o título: Histórias de 
mais velho republicado em Jornal O chá, n. 9, 2ª série, ano 2, p. 21, 1998.
49.  Xitu, Uanhenga. O Ministro. Luanda: UEA, 1991, p. 274. 
50.  Xitu, Uanhenga. Cultos especiais. Luanda: Ponto Um/Intergráfica, 1997, 
p. 86. 
51.  Xitu, Uanhenga. Depoimento do escritor ao JL – Jornal de Letras Artes e 
Ideias em Lisboa aos 12 de Agosto de 1998, sob o título: Histórias de mais 
velho republicadas em Jornal O chá, n. 9, 2ª série, ano 2,  p. 18, 1998.
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textos também para ser ouvidos, como histórias contadas 
ao redor de um fogo, por um mais velho para os mais 
novos ou, no caso de Manana, de um “malandro” para os 
amigos de aventuras, levando para o centro da sua escrita 
acadêmica a ironia e o bom humor, além da revolta contra 
o pré-estabelecido, quer das “antigas tradições”, quer das 
novidades trazidas pelo colonizador52. 

São também textos musicais. Em Manana, por exemplo, 
as músicas são fundamentais para o desenrolar da narrati-
va. Podemos pensar que, além de ser um livro para ser ou-
vido pela sonoridade das palavras em português angolano, 
quimbundo, umbundo e ibinda, é também uma obra para 
ser escutada em diferentes dimensões musicais. Todo o 
texto é entrecortado pela musicalidade local representada 
por canções em quimbundo e umbundo cantadas e toca-
das nas ruas de Luanda e no interior, as quais se misturam 
com sonoridades novas trazidas pela música portenha (“La 
comparsita”), brasileira (“O orvalho vem caindo”), portu-
guesa (Bonequinha, “Ai Solidom”) e cubana (a rumba)53. 

52.  Desconfiamos que tal recurso usado por ele se deve ao grande índi-
ce de analfabetismo em língua portuguesa em Angola do período. Assim, 
para que os livros chegassem a um público mais amplo, era necessário que 
fossem lidos em voz alta. Portanto, estilística e pragmatismo podem ter 
incidido na escolha da escrita de obras tão fônicas.
53.  De Noel Rosa e Kid Pepe, “O orvalho vem caindo”, lançada em 1934, 
fala das desigualdades sociais, dos sem teto, sem lar. Composta pelo uru-
guaio Gerardo Matos Rodríguez com arranjos do maestro argentino Ro-
berto Firpo, “La Comparsita” é considerada o “hino dos tangos”, tendo sido 
tocada e divulgada em grande quantidade de países. Na composição origi-
nal, o nome correto do tango é “La Cumparsita”. Entretanto esta variação 
com o “o” ocorreu também em outras regiões. Pinto, Sandra Regina Mar-
celino. Na roda de samba eu sou bacharel: análise de 21 canções de Noel Rosa. 
2011. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade de São Paulo, São 
Paulo. Vidal, Edgard Vidal, Notas sobre ‘La Cumparsita’. Su recepción en 
Francia entre 1920 y 1950, Artelogie [Online], 10, 2017.
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Uanhenga Xitu também pode ser lido numa perspectiva 
diaspórica, pan-africana e negritudinista, como um “escritor 
negro africano”, em um lugar de fala, portanto, distinto de 
outros escritores angolanos mais conhecidos entre nós, como 
Luandino Vieira e Pepetela e mais próximo, por exemplo, 
dos escritores nigerianos Chinua Achebe e Wole Soyinka54.

É este escritor profundamente multifacetado que escre-
ve o romance Manana.

Sobre Manana

De leitura leve e agradável, permeado por muito bom 
humor, Manana prende o leitor desde o início. Ao longo da 
obra, acompanhamos a história de Felito, tentando enten-
der como ele vai conseguir se safar das armações e confu-
sões em que se mete. De ritmo alucinante no início, passa 
pelo tempo africano mais “vagaroso”, quando fala dos ele-

54.  Como Wole Soyinka, Xitu fala de dentro de sua cultura, mas também 
de fora, como alguém que não pertence inteiramente a nenhum daqueles 
dois mundos. Além disso, os dois trazem, para o centro de suas narrativas, 
elementos do Yorubá (o Abicu), no caso de Soyinka, e Kimbundu (Kianda/
Kituta) em Xitu, como alegorias narrativas para o desenrolar de suas histó-
rias. Já em relação a ChinuaAchebe, é possível, por exemplo, perceber pon-
tos de ligação entre Manana e O mundo se despedaça. Com a narrativa se pas-
sando em temporalidades distintas, O mundo se despedaça de Acbehe narra o 
encontro do mundo Ibo com o europeu, em Manana, temos um movimento 
em sentido contrário, quando o universo local já “contaminado” com ele-
mentos da colonização europeia se movimenta em direção à cultura quim-
bundu. Além disso, a questão das temporalidades narrativas de Manana 
lembra O Mundo se despedaça, enquanto nesta obra o “tempo africano”, mais 
vagaroso para os padrões europeus, é percebido no início da construção do 
universo Ibo, na obra de Xitu, o mesmo se dá no meio da narrativa duran-
te a descrição do universo quimbundu. A análise comparativa entre esses 
escritores poderia nos dar elementos importantes para o entendimento das 
literaturas endógenas (porém “contaminadas”) africanas.


