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Prefácio

Antes de mais queria agradecer ao Professor Nelson Cerquei-
ra por este valioso trabalho acadêmico sobre Agostinho Neto, 
o qual irá através do mundo despertar ainda mais o interesse 
pelo Poeta e pelo Político.

Quero agradecer ainda às Universidades norte-americanas e a 
todos os especialistas da Literatura, nomeadamente da poesia, por 
estudarem este Poeta, que sendo angolano e africano, colocou, to-
davia, pedras nos alicerces do mundo para a libertação do Homem. 

Na luta da libertação nacional, aliou a teoria à prática, co-
mungando nos sacrifícios do dia a dia. Nunca exigiu glórias 
nem para si nem para os seus.

Quero agradecer também à Cheyney University of Penn-
sylvania pelo interesse nesta publicação, bem assim a todos 
quantos se empenharam para que esta edição visse a luz do dia.

Durante a sua vida, Agostinho Neto só escreveu poesia 
num curto espaço de tempo porque a liderança política foi tão 
desgastante, tomando-lhe todo o seu tempo e energia, que os 
discursos políticos substituíram os escritos poéticos, embora, 
muitas vezes, estivessem eivados dela.

“A voz igual”, que fecha o livro “Sagrada Esperança”, 
foi escrita quando estava deportado em Cabo Verde, na ilha de 
Santo Antão. E é quase um milagre que um desterrado político, 
encarcerado numa ilha no meio do Atlântico, escrevesse um tal 
poema e fizesse uma tal proposta à Humanidade, clamando: do 
caos para o reinício do mundo / entrar no concerto harmonioso 
do universal / digno e livre / povo independente com a voz igual.
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A sua filha Irene, ao visitar os seus papéis, encontrou o pe-
queno poema que se segue, escrito num diário e feito, talvez, 
durante uma reunião de trabalho. Transcrevo:

Sobre o sangue ainda quente do meu irmão

Sobre o sangue ainda quente do meu irmão
Sacrificado pela Pátria
Construo o meu sonho de união

Sobre o sangue ainda quente da minha irmã
Assassinada pelos carrascos
Construo o meu sonho de unidade

Unidade cimentada pelo sangue
União plantada sobre a terra
Germinada no meu gesto
Crescendo na minha voz
Gritando no meu olhar.
(Diário de 1972)

Este foi o último poema que conhecemos. 
Após a sua morte, deu-se à estampa os poemas inéditos, dos 

quais resultaram dois livros A Renúncia Impossível e Amanhe-
cer, agora englobados na trilogia poética: 

Sagrada Esperança
Renúncia Impossível

Amanhecer 

Esta edição, que pertence à Coleção “Clássicos”, da União de 
Escritores Angolanos, teve uma tiragem de 20.000 exemplares.

Agostinho Neto sendo o 1º Presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral da União dos Escritores Angolanos, deixou orien-
tações para o futuro. Os seus discursos Sobre a Literatura, 
Sobre a Poesia Angolana, Sobre a Cultura Nacional, Sobre 
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a Libertação Nacional, publicados pela União de Escritores 
Angolanos, servem de linhas mestras orientadoras para as novas 
gerações de escritores e artistas. 

O conto A Náusea e o último discurso aos Pioneiros, são 
outras publicações a conhecer. A conhecer também, para ava-
liação da personalidade de Agostinho Neto, estão os textos de 
juventude, publicados em jornais da época, como o Farolim e 
o Estandarte, neles estando já presentes, as preocupações com 
a juventude, do futuro líder. 

Foi-lhe outorgado o título de Doutor Honoris Causa, a 
20 de Janeiro de 1978, pela Universidade de Lagos, Nigéria, 
pelo seu contributo na libertação do continente e também pelo 
reconhecimento de ser a sua poesia de um valor incalculável 
no despertar da consciência do homem africano.

Recebeu o Prémio Lótus em 1970 na 4a Conferência de 
Escritores Afro-Asiáticos. 

O Prémio Nacional de Literatura em 1979 pela União de 
Escritores Angolanos.

Foi 1º Reitor da Universidade Agostinho Neto.
Entre as muitas condecorações e medalhas que recebeu, 

destacamos a Medalha de Herói Nacional e a Medalha de 
Ouro da Paz Joliot Curie.

Na edição do conto A Náusea, figura um desenho feito por ele, 
de um busto de um homem africano, com o seu cachimbo e testa 
enrugada, como perguntando-se o que seria o futuro —enviado da 
cadeia do Porto à sua noiva, numa das muitas cartas trocadas entre 
eles, o qual sobreviveu às diversas trasladações de países e mora-
dias, e chegou até aos nossos dias, plasmado agora, nesta edição. 

Perdeu-se, contudo, a sua poesia lírica!
A poesia lírica foi dada à noiva, numa visita que ela lhe fez 

à cadeia do Porto — onde cumpria uma pena de 18 meses com 
jovens portugueses que lutavam contra o fascismo em Portu-
gal — dentro de um maço de cigarros. Em vez do tabaco, os 
cigarros continham os poemas escritos, numa letra impecável, 
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em papel de mortalha. Quando o guarda, que assistia à visita, 
no seu passo para a frente e para trás, passou, Agostinho Neto, 
num gesto rápido, estendeu o braço, vencendo a distância que 
os separava e pôs o maço de cigarros em frente dela, o qual ela 
recolheu imediatamente e colocou na malinha de mão.

É uma pena a poesia lírica se ter perdido! Do conteúdo recorda 
apenas: “Envolvo-te em mantos azuis diáfanos”, senti, mantos 
azuis diáfanos, ou como se fossem uma nuvem transparente...

Para mim, este Poeta e este Político, foi uma das personali-
dades mais marcantes do séc. XX. 

Pôs fim ao apartheid e ajudou a libertar a África Austral. 
Abriu caminho ao entendimento de todas as raças — mesmo 
liderando uma guerra intensa contra os colonialistas. Mas, após 
a independência, deu cidadania a todos os que nasceram em ter-
ritório angolano e que se sentiam angolanos — pretos, brancos 
e mestiços, como que se estendesse os braços à volta do globo 
num gesto fraternal e abraçasse um imbondeiro gigante, que é 
símbolo da nossa ancestralidade comum no berço da Mãe África, 
o qual persistiu até aos nossos dias para nos ensinar que o Planeta 
Terra é o lar comum a todos os homens e a todos os seres vivos, e 
que podemos viver em harmonia, e se nos respeitarmos, veremos 
que é a diferença que nos faz conhecer o Belo.

Agostinho Neto sendo um grande nacionalista, foi um ho-
mem que conseguiu ser amigo e camarada de homens de todas 
as cores, de todos os continentes, de todas as esferas sociais.  

Eis pois o seu abraço à volta do Planeta Terra, materializa-
do no imbondeiro que ele plasmou na sua poesia. Ele colocou 
pedras nos alicerces do mundo / merece o seu pedaço de pão. 

Luanda, 27 de Maio de 2011

Eugénia Neto
Viúva de Agostinho Neto

Presidente da Fundação Dr. António Agostinho Neto
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Este estudo visa investigar a recepção da poesia de António 
Agostinho Neto nas universidades americanas sob a luz teórica 
da estética da recepção, almejando uma melhor compreensão 
da dimensão poética deste autor. Define-se compreensão, 
aqui, como um acontecimento no qual o leitor está envolvido, 
mas cujo domínio se lhe escapa. Trata-se, sobretudo, de um 
fenômeno que ocorre com leitores que se defrontam com o 
texto poético. Existe a percepção de que o leitor nunca chega 
a situações cognitivas despojado de preconceitos, com a mente 
vazia; em vez disso, ele se debruça sobre o texto, munido de um 
mundo repleto de crenças e expectativas que lhe são familiares, 
no sentido de Gadamer, em Wahrheit und Methode (1960). 
No processo de metaleitura das obras escritas sobre Neto por 
estudiosos de universidades americanas, deparei-me constante-
mente com a necessidade de usar a hermenêutica de Gadamer, 
como um fenômeno que abrange tanto o inesperado quanto o 
familiar no processo de análise da resposta dos leitores a sua 
obra poética. Apesar de alguns teóricos — formalistas russos e 
seus seguidores, por exemplo — exigirem que superemos nossas 
próprias fronteiras históricas, sociais e políticas, concordo com 
Gadamer de que essa postura é virtualmente impossível. De 
fato, o que importa é reconhecer o que trazemos para a nossa 
apreciação literária, de modo que ganhemos conhecimento do 
nosso próprio horizonte.

Precisamos decodificar nosso próprio pré-julgamento la-
tente, bem como adquirir um conhecimento mais amplo sobre 

Introdução

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO DA POESIA DE AGOSTINHO NETO_FINAL_cs5_300811.indd   17 21/10/2011   15:59:58



A Estética da Recepção da Poesia de Agostinho Neto

18

o texto do autor. Com base nesses pressupostos, o leitor deve 
ampliar seus horizontes de interpretação até alinhar-se ao hori-
zonte do poeta, de modo que ocorra, conforme Gadamer, uma 
fusão de horizontes. É a estratégia fundamental a ser adotada 
na metaleitura da recepção de Neto e na análise das diferentes 
técnicas de interpretação e de interesses ideológicos de que 
lançam mão os leitores, levando em consideração aspectos da 
estética marxista, como os utilizados por alguns estudiosos 
quando se deparam com o texto poético de Neto.

Entendemos que a relação do intérprete com o texto deve 
ser vista como um diálogo no qual o texto poético de Neto e 
os intérpretes estão em pé de igualdade. Semelhante diálogo 
pressupõe que o poeta e o leitor dividem as mesmas preocupa-
ções, seja em termos de identidade, seja em interesse político ou 
objetivos estéticos. Gadamer sugere que o intérprete não deve 
se concentrar no texto per se, mas deve, em vez disso, adotar 
uma orientação voltada para o problema retratado pelo texto e, 
em seguida, concentrar-se na questão junto com o autor, tendo 
em mente que um texto literário não é composto somente de 
linguagem natural.

Adotando uma abordagem semelhante, o intérprete ideal 
não se identifica com o autor, nem com a intenção hipotéti-
ca do autor. Um aspecto da prática da estética da recepção, 
que ainda precisa de alguns estudos reflexivos, refere-se ao 
relacionamento entre atividades produtivas e receptivas, prin-
cipalmente quando se trata do que Walter Benjamin chama 
de dialética econômica da produção e consumo. Hans Robert 
Jauss também reconheceu que a estética da recepção não pode 
ignorar as atividades comunicativas como forças mediadoras 
da experiência estética. 

É esta experiência mediadora que relaciona a poesia de 
Agostinho Neto e a estética marxista refletida na sua produção 
literária. Este elemento mediador não está ausente do modelo 
de circulação, definido em Introduction to a Contribution to 
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the Critique of Political Economy (1904), de Marx, à qual a 
recepção orientada pela teoria marxista recorreu quando propôs 
legitimar uma interpretação que ia além do modelo de mimese 
(Capítulos II e IV).

Há ainda outro aspecto da estética da recepção que é funda-
mental na leitura de Neto; isto é, a questão da produção artís-
tica, da distribuição e intercâmbio. A recepção de um poeta de 
língua portuguesa no contexto das universidades dos Estados 
Unidos da América tem mais a ver com o intercâmbio de ideias 
do que com a distribuição de mercado, já que a própria língua 
portuguesa é uma barreira (Capítulo I). O que tem predominado 
na recepção de Neto pelos acadêmicos americanos é a ação co-
municativa e o interesse, bem como uma intersubjetividade da 
comunicação acadêmica, baseada em publicações, conferências, 
simpósios etc., em vez de circulação de produto.

A recepção de um autor pelos estudiosos mostra que o 
modelo de circulação de Marx precisa ser complementado por 
uma reavaliação de interesse e interação, levando em conta 
os interesses acadêmicos não-marxistas, e precisa ir além da 
práxis e da técnica para chegar ao reino da ação comunicativa, 
na definição de Habermas. Esta investigação deve considerar 
as atividades acadêmicas contemporâneas e as preferências dos 
pesquisadores. Estas preferências, mesmo tratando favoravel-
mente uma prática revolucionária, podem observar a estética 
da recepção de um ângulo diferente, desenfatizando a estética 
do realismo socialista e da mimese, e mudando em direção 
aos conflitos sociais dialéticos presentes na textura linguística 
concebida pelo poeta (Capítulos III e V).

Em Illuminations, Walter Benjamin trata deste desafio no 
interior da teoria marxista e define a experiência [Erfahrung] 
estética utilizando-se do conceito de aura (1968, 76). A análise 
das consequências da desritualização da aura na era da reprodu-
ção mecânica da arte requer um conhecimento do que possa ser 
atribuído à arte tecnicista e a tentativa de desvelar o significado 
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revolucionário que transforma as massas no tema de uma práxis 
estética politizada. A práxis de Neto enquanto poeta funciona com 
a afirmação das coisas como elas são: opressão como opressão; 
colonização como colonização; ansiedade como ansiedade etc.; 
e coloca a esperança como esperança de uma situação melhor, 
de um front revolucionário e, principalmente, de conquista da 
independência angolana, levando em conta a experiência sonora 
da beleza e ritmo dos textos orais (Capítulos VI e VII).

Por todo o estudo, buscamos demonstrar que existe uma 
verdade subversiva na poesia de Neto. O Capítulo II trata da 
identidade poética e da identidade social, dentro da estrutura 
conceitual filosófica referente à ontologia de identidades e di-
ferenças. O Capítulo II trata também de assuntos relacionados 
à pluralidade da identidade do autor e tentará mostrar como 
os leitores dos EUA interpretam a identidade de Neto. Nesta 
discussão, está implícito o debate sobre o que é o poeta em 
um poeta. O pressuposto nesta tentativa meta-interpretativa 
assevera que a identidade poética que começa no processo 
literário intrínseco vai além dele para formar a complexidade 
da identidade humana.

A discussão sobre identidade e diferença, partindo da termi-
nologia de Heidegger e Derrida, está, portanto, além do debate 
entre Bloom e Lentricchia sobre ontologia poética; em primeiro 
lugar, porque aderimos à influência da estética e do pensamento 
marxista no desenvolvimento e na produção da poesia de Neto, 
o que automaticamente transcende este tipo de discussão. A 
retórica marxista usada na poesia de Neto e na maioria da crí-
tica aqui analisada ao se discutir a questão da identidade será 
avaliada por seus meios de persuasão e por seus objetivos finais: 
a formação de uma comunidade genuína individual e coletiva 
para encarar o desafio da luta contra o colonialismo e trazer a 
liberdade para Angola.

Poder-se-ia manter a noção de que a questão do sujeito é de 
identidade, e que o sujeito precisa ser entendido não como o 
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centro vazio do reino transcendental, mas sim como a unidade 
operacional de multiplicidade — o individual e o coletivo — da 
efetivação da identidade. Este conceito foi definido por Badiou 
como “as múltiplas maneiras de ser auto-idêntico” (Theoretical 
Writings 2004, 142).

Cada poema de Neto, junto com sua evocação e conteúdo, 
é um ato ou ação que o poeta realiza. É um dos inúmeros atos 
culturais que forma um todo histórico como um ato realizado 
sem interrupções; ou seja, do sujeito evocado ao presente uso 
do sujeito chamado — ambos presentes no palco. Adotando 
a proposta teórica de Mikhail Bakhtin, toda a vida de Neto 
pode ser vista como um único ato complexo, compreendendo 
o presente e a evocação que ele faz como um ato performático. 
Cada ato é uma performance e cada ato particular do passado e 
a experiência vivida do presente torna-se um momento histó-
rico na trajetória do poeta (Problems of Dostoevsky’s Poetics, 
1984, 47-67).

Por detrás da voz poética e da evocação do passado histórico, 
a obra de Neto funciona como uma intervenção nos debates 
envolvendo o papel que Angola desempenha na África e sua 
relação com Portugal, como colonizador e opressor. Esta parece 
ser a ênfase dominante dada pela maioria dos leitores dos EUA 
discutidos neste estudo. As interpretações no Capítulo III levam 
ao entendimento de que os poemas de Neto foram concebidos 
tanto como registros históricos quanto produção ativista que 
objetivam refletir estes fatos. O que motiva a evocação política 
do passado por Neto, através das características simbólicas cor-
rentes, é um processo já evidente na história literária angolana, 
que insiste nas figuras heróicas poéticas a serem trazidas do 
passado para travar a justa batalha do presente.

No Capítulo III, sobre evocação, pretendo demonstrar como 
a teoria da recepção dos leitores, conforme sugerido por Wol-
fgang Iser, e o advento da resposta estética pelos estudiosos 
dos EUA reinterpretam o espírito da civilização angolana e dão 
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vida à descrição que Neto faz dos seus combatentes e escritores 
contemporâneos. Esta técnica permite ao leitor ver toda a sua 
poesia, chamando e reinventando antigas tradições angolanas, 
bem como a literatura oral. A evocação poética como estratégia 
estilística ajuda a universalizar a obra de Neto, facilitando-o 
operar com imagens da Mãe África, constantemente revisitada 
nos seus poemas de esperança. Isto também aumenta e dá força 
teórica aos seus temas revolucionários.

Como comenta Georg Gugelberger [ed], em Marxism and 
African Literature (1986), o escritor-herói epitomizado por 
Agostinho Neto permanece na vanguarda da revolução cultural 
como um “agente de cultura”, como um intelectual revolucioná-
rio ciente da história do passado, de heróis e tradição oral, tudo 
evocado pelo poeta e sua busca pela revolução. O consenso é 
que Neto foi bem sucedido nas suas evocações poéticas de uma 
mística da vida angolana e fica evidente, dentre outras proposi-
ções, que a evocação da voz poética chama a atual população 
colonizada a reeditar os grandes heróis do passado e a revisitar 
a grande Mãe África.

A crítica estética a Neto insiste nas imagens e dimensões 
coletivas nas quais o poeta se torna um porta-voz do povo 
angolano, cujos valores culturais estão identificados com as 
aspirações que a personalidade poética tenta expressar, e, às 
vezes, a conotação semântica poética coincide com a biografia 
histórica da identidade social do escritor.

Quando analisada como crítica cultural, a interpretação da 
poesia de Neto vista como literatura de combate (Capítulo IV) 
consiste na produção de um corpo de conhecimentos que visa 
a um determinado objetivo definido de empoderamento e de 
mudança social. Este tipo de atividade, apoiada pela estética 
marxista, exige que os intelectuais se engajem permanentemente 
nas ações e interações para construir um novo conceito de his-
tória como luta social, conflitos de classes e, no caso de Neto, 
a luta pela libertação do povo angolano da opressão colonial.
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Em ensaios sobre a interpretação da poesia de Neto, Donald 
Burness e outros estudiosos de universidades americanas tra-
balham em uma linha semelhante àquela explorada por Fredric 
Jameson, que mais tarde forneceu um programa de crítica es-
pecífica para a leitura de textos marxistas. Para Jameson, todo 
texto que trata de cultura pode ser lido no sentido do que ele 
se refere como sendo inconsciente político, pois o autor já está 
imerso na luta antes mesmo de começar a escrever o primeiro 
verso. Não obstante, Jameson entende que para poetas como 
Neto o leitor é convidado a ir além da interpretação do texto 
como um espelho de fatos históricos, afastando-se da teoria 
lukacsiana mais restrita da estética e do realismo socialista 
(Jameson, Political Unconscious, 1981).

Como veremos no Capítulo IV, é importante levar em con-
sideração a noção de contradições sociais, conforme colocado 
por Engels, no momento da leitura do texto, que precisa ser 
percebido como um ato performático simbolicamente histórico 
da personalidade poética buscando as expressões linguísticas 
e semânticas corretas para descrever as lutas individuais e co-
letivas pela revolução e libertação. Segundo esse pressuposto, 
um entendimento apropriado dos confrontos ideológicos entre 
colonizador e colonizado, bem como os conflitos internos da 
ditadura de Portugal e os ideais progressistas socialistas, são 
relevantes para uma melhor interpretação da poesia de Neto, 
tema que é abordado apenas de passagem aqui e que requer 
mais pesquisas e avaliação.

Gadamer postula que a linguagem não é o sujeito anônimo 
dos processos e ações socio-históricos, mas que representam 
o conjunto daquilo em que estaremos engajados no dia a dia 
(Philosophical Hermeneutics, 1977, 32). Esta parece uma boa 
declaração para introduzir a análise linguística da poesia de 
Neto feita por Russell Hamilton (Capítulo V). Não obstante, 
parafraseando Gadamer, toda a imaginação de Neto é um 
processo de pensamento (em português e em algumas linhas 
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de quimbundo), bem assim é o pensamento sobre a linguagem 
[poética] que inevitavelmente o traz de volta ao reino da per-
formance retórica e linguística. Neto só podia pensar e escrever 
em português porque esta foi a língua que aprendeu, e nesta 
expressão linguística reside seu pensamento — revolucionário, 
místico ou não —, que reflete a tradição cultural angolana, na 
língua que ele usa como instrumento.

Este fenômeno constitui uma ambivalência psicológica e 
um desafio porque a língua portuguesa representa e constitui a 
forma de comunicação para a sua realização poética. Às vezes, 
ele é criticado por não escrever em uma língua angolana, em-
bora nunca tenha aprendido a construir seus poemas em outra 
língua que não o português. Pretendo demonstrar que Hamilton 
apresentou a melhor análise estética da recepção linguística do 
estilo poético de Neto quando enfoca sua análise nos elementos 
retóricos internos, tendo em mente que Neto está escrevendo 
poesia, cujas imagens e alegorias sempre se referem ao povo e 
à tradição angolanos.

A linguagem como sistema tem uma imensa produção de 
significados puramente linguísticos, e instrumentos linguísti-
cos para expressar ideias políticas autobiográficas, bem como 
para significar a criação poética e artística; sejam elas léxicas 
e morfológicas, como nos casos de conjugações pronominais 
e verbais, sejam sintáticas, como nos casos das frases-padrão e 
modificações de sentenças e expressões. Todavia, a comunica-
ção é obtida somente na totalidade de um enunciado concreto 
e a expressão deste fenômeno linguístico jamais é esgotada 
por esses significados gramaticais. Ao analisar este fenômeno 
linguístico, Bakhtin postula que “a escolha de todas as formas 
de linguagem é feita pelo falante sob variados graus da influ-
ência do interlocutor e da sua resposta antecipada” (Speech 
Genre 1986, 99). 

O Capítulo V abordará algumas análises positivas e negativas 
da interpretação de Hamilton feitas por leitores americanos da 
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literatura lusófona, bem como comentários de Hamilton sobre 
a estética da recepção de Neto por Donald Burness. Comentarei 
brevemente o recente artigo de Hamilton sobre Agostinho Neto, 
com o qual ele contribuiu generosamente com esta publicação, 
enriquecendo a resposta do leitor e mostrando sua releitura de 
Neto, neste momento.

A recepção de Neto e da Literatura Angolana na Univer-
sidade de Indiana será abordada no Capítulo VI, quando a 
ilustraremos com um estudo de caso. Para ser fiel à história da 
recepção literária angolana na Universidade de Indiana, tive-
mos as colaborações dos estudiosos Heitor Martins e Darlene 
Sadlier, principais responsáveis pela introdução e desenvolvi-
mento de estudos da literatura lusófona, tanto em programas de 
graduação quanto de pós-graduação. O Capítulo VI incluirá uma 
breve história da recepção da literatura africana, da literatura 
angolana e de Agostinho Neto pela Universidade de Indiana, 
escrita por Darlene Sadlier. Contém também uma entrevista com 
Heitor Martins sobre alguns aspectos da recepção americana e 
sua compreensão e interpretação da poesia de Neto dentro do 
contexto da literatura lusófona. Creio que estas contribuições 
são importantes para o entendimento da resposta do leitor à 
poesia de Neto e suas ideias nos círculos da Universidade de In-
diana, uma instituição com longa tradição em estudos africanos 
e vastas publicações sobre a literatura africana em geral. Este 
capítulo também inclui um trabalho que apresentei na Modern 
Language Association Conference, onde tratei do conceito de 
poesia e revolução, comparando Agostinho Neto ao conceito 
de engajamento de Sartre, bem como um artigo escrito por 
Lisa MacLaughlin, uma estudante de um curso que ministrei, 
intitulado “Angola and Mozambique: Literature e Revolution”, 
durante o outono de 1982, para os departamentos de Espanhol 
e Português de Literatura Comparada e Estudos Africanos.

Quero salientar que o foco deste trabalho está na estética 
da recepção e na resposta dos leitores. Tenho certeza de que 
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existem inúmeras questões não tratadas aqui, o que abre espaço 
para posteriores investigações e interpretações. Os estudiosos 
aqui discutidos foram escolhidos com base em publicações em 
inglês e no meu interesse pessoal nas respostas dos leitores e 
na estética da recepção de Neto. Estou ciente de que o corpo de 
críticos e  literatos aqui abordado está longe de ser exaustivo e 
que uma abordagem diferente à recepção de Neto nos Estados 
Unidos poderia ter gerado uma ênfase diferente, e ainda que ou-
tra quantidade de acadêmicos poderia ser escolhida, a depender 
do objetivo e “interesse” do estudo, conforme definido por Ha-
bermas em Knowledge and Human Interests (1972, 301-317).

A coerência das perguntas e respostas nesta interpretação 
será determinada pelas categorias de conhecimento e por uma 
lógica interna. Aqui, o leitor encontrará uma lógica de leitura 
definida, uma escolha intelectual específica e uma abordagem 
e interesse singulares para a tarefa proposta. Espero que este 
estudo venha a estimular outros pesquisadores a revisitar a po-
esia de Neto e reinterpretar a resposta a que seu texto convida, 
permitindo-lhes explorar novas dimensões de compreensão.

Além disso, a teoria da estética da recepção usada neste 
contexto está em plena concordância com aspectos da interpre-
tação marxista, bem como com Robert Jauss, segundo o qual 
a recepção nos permite conceber significado, forma, força e 
conteúdo em uma obra literária, levando em consideração suas 
compreensões históricas reveladoras. Isto exige que a poesia de 
Neto seja inserida no seu referencial histórico de modo a ser 
reconhecida como parte da posição e relevância histórica da 
universalidade da sua experiência poética e individual.

Neste trabalho, examinarei algumas questões marxistas 
que tratam do sublime e mediação do prazer, ação dramática, 
percepção fenomenológica e mediação do corpo no sentido de 
Merleau-Ponty e Jean-Luc Nancy, ao tempo em que explorarei 
temas suscitados por leitores de Neto, como um deslocamento 
conveniente de uma política menos imediatamente corporal.  É 

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO DA POESIA DE AGOSTINHO NETO_FINAL_cs5_300811.indd   26 21/10/2011   15:59:59



27

Introdução

também meu desejo trazer mais a lume aspectos tradicionais, 
como revolução, luta de classes, sonhos revolucionários e li-
teratura de combate, como categorias mediadoras da resposta 
estética que tento desvelar nos leitores acadêmicas americanos 
escolhidos para compor este estudo.

Ao escrever este ensaio, não tive a intenção de me opor 
aos críticos de Neto, para os quais a associação de estética e 
compromisso político pode não ser bem-vida, nem confrontei 
aqueles da extrema-esquerda que, apesar da apreciação po-
sitiva de Marx e Engels, rejeitam a estética como um tipo de 
“ideologia burguesa” que precisa ser negada, em favor do que 
acreditam ser melhores formas de políticas culturais. Os traços 
significativos do texto cultural de Neto serão analisados para 
a elucidação do fenômeno cultural angolano e o estudo de um 
poema em particular poderá lançar, ocasionalmente, mais luz 
à sua obra poética completa do que considerar que toda a obra 
tem a mesma melodia. Assim, trabalharei, nesta metaleitura da 
resposta do leitor a Neto, com o conceito de realismo de Brecht 
toda vez que venha a me deparar com estas questões ideológicas, 
na esperança de que meus leitores apreciem esta abordagem.
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Este capítulo objetiva fornecer um histórico das conquistas 
poéticas de Agostinho Neto e considerar alguns aspectos da sua 
biografia, bem assim alguns destaques da literatura e teóricos 
africanos mencionados por críticos de universidades norte-ame-
ricanas em sua interpretação e recepção, como influenciadores 
da sua poesia. Irei abordar alguns aspectos do cenário teórico 
utilizado nesta metaleitura, bem como os principais autores e 
ideias, fornecendo ao leitor breves informes que usarei como 
ferramentas de interpretação.

Parte deste histórico visa analisar o desenvolvimento de Neto 
como poeta, tanto em Angola como em Portugal, abordando 
os momentos mais importantes segundo o ponto de vista dos 
leitores norte-americanos, além de relacionar outros autores 
africanos e movimentos literários à época da obra de Neto 
para colocar a sua contribuição dentro do contexto apropriado 
discutido ao longo da sua recepção. Destacarei sinteticamente 
a importância das universidades e críticos norte-americanos 
para os estudos dedicados à sua poesia e comentarei sobre a 
Universidade de Indiana, como parte do pano de fundo que 
emoldurou a recepção das obras africanas, das obras angolanas e 
das obras de Neto, bem como as limitações impostas pela língua 
portuguesa para que a poesia possa ser lida em um ambiente 
de língua inglesa.

Começarei por fazer breves comentários sobre a vida pessoal 
de Agostinho Neto, tratando também de alguns aspectos do seu 
desenvolvimento poético.

I
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Neto nasceu na aldeia de Kaxicane, Conselho de Icolo e 
Bengo, a sessenta quilômetros de Luanda, Angola, em 17 de 
setembro de 1922. Seu pai era um pastor metodista. Agostinho 
Neto cursou o ensino médio em Luanda e, de 1938 a 1946, con-
tribuiu com seus textos para jornais locais como O Estandarte, 
O Farolim e O Estudante, nos quais já começava a expressar 
suas preocupações sociais e políticas. Foi selecionado, através 
concurso público, como funcionário do Serviço de Saúde Colo-
nial Português, onde trabalhou até 1947, quando, utilizando-se 
de suas economias, conseguiu deixar Angola para ir estudar 
Medicina na Universidade de Coimbra, Portugal. Mais tarde, 
ele viria a receber uma bolsa de estudos concedida pela Igreja 
Metodista norte-americana. 

Em 1948, os seus poemas foram publicados pela revista 
Mensagem, da Associação dos Naturais de Angola. Mais tar-
de, ele publicaria seus poemas e colaboraria com as revistas 
Meridiano e Momento, esta última fundada por ele, Lúcio Lara 
e o moçambicano Orlando de Albuquerque. Seus textos eram 
publicados em fascículos para evitar a censura. Durante sua 
estadia em Portugal, como estudante de Medicina, Neto tornou- 
se amigo dos poetas Joaquim Namorado, Carlos Veiga Pereira, 
presidente da Casa do Estudante do Império, João Bernardo 
Dias, editor de Via Latina, e Antonio de Almeida Santos, que, 
após o movimento revolucionário comunista português que der-
rotou a ditadura, tornar-se-ia ministro, presidente do Congresso 
português e presidente do Partido Socialista.

Neto transferiu-se de Coimbra para Lisboa, para conti-
nuar seus estudos e, em 1952, foi preso pela primeira vez por 
“atividades subversivas”; isto é, por recolher assinaturas para 
um Pacto de Paz. Em Lisboa, fundou o Centro de Estudos 
Africanos-CEA, junto com seu amigo Amílcar Cabral, Mário 
Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos e Francisco José 
Tenreiro. Um importante resultado do CEA foi a publicação 
Cadernos de Poesia Africana de Expressão Portuguesa, editada 
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por Mário Pinto de Andrade e José Tenreiro, revelando para 
os portugueses a arte e a capacidade dos escritores africanos, 
incluindo poemas do próprio Neto.

O grupo criou uma sociedade cultural africana cujo objetivo 
era promover a Reafricanização das Mentes, sociedade que eles 
relacionavam e comparavam com o movimento francês/caribenho 
conhecido como Negritude. A grande maioria dos membros da 
sociedade tornou-se diretamente comprometida e pessoalmente 
envolvida com atividades anticolonialistas. Em 1955, Neto foi 
preso novamente pela polícia portuguesa. Porém, um grande 
número de intelectuais protestou contra a sua prisão, pressio-
nando o regime ditatorial português a libertá-lo. Dentre estes 
intelectuais, estavam Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Jean Coc-
teau, Tristan Tzara, Simone de Beauvoir, Diego Rivera, Nicolás 
Guillén, Andres Kedros e muitos outros. Em 1956, ele juntou-se 
ao Movimento Popular de Libertação de Angola-MPLA  e seu 
poema “Adeus à Hora da Largada” apareceu no jornal Portugal 
Democrático, publicado em São Paulo, Brasil. Um ano depois, 
o poema foi publicado também pelo jornal Angola, em Luanda. 
Designado como “Prisioneiro do Ano” pela Anistia Internacional, 
em 1957, ele participou da criação do Movimento Anticolonia-
lista, junto com Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, Eduardo 
dos Santos, Lúcio Lara e Noêmia de Souza. Neto terminou os 
estudos de Medicina em 1958, ano em que retornou, com a sua 
esposa Maria Eugénia da Silva, para Angola, onde montou uma 
clínica particular de ginecologia.

Em 1960, Agostinho Neto foi novamente preso por ativi-
dades contra a administração portuguesa em Angola, o que 
causou um clamor público em Icolo e Bengo, sua terra natal, 
com demonstrações que resultaram em 30 mortos e mais de 200 
feridos. Pressões políticas externas forçaram os portugueses a 
libertar Neto, mantido, porém, em prisão domiciliar em Lis-
boa, de onde escapou, fugindo para o Marrocos e, em seguida, 
para o Zaire. Ali, tornou-se presidente do MPLA, cujo ponto 
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de partida foi o manifesto escrito por Viriato da Cruz, com a 
ajuda de Mário de Andrade e Lúcio Lara, durante a Conferên-
cia Pan-Africana de Túnis, em 1960. Neto foi escolhido para 
dirigir as atividades relativas à zona rural de Angola. Foi nesta 
época que alguns dos seus poemas foram publicados em Lisboa 
na Coleção Autores Ultramarinos, sendo ele então nomeado 
presidente honorário do MPLA. 

Na sua tentativa de conseguir aliados na luta contra o regi-
me português, Neto foi para Washington, porém não obteve 
apoio, devido aos seus pontos de vista marxistas-leninistas. O 
governo norte-americano preferiu oferecer apoio financeiro e 
político a outros movimentos libertários: Frente Nacional de 
Libertação de Angola-FNLA e, em seguida, à União Nacional 
para Libertação Total de Angola-UNITA.

Em 1974, eclodiu, em Lisboa, a Revolução dos Cravos, de 
orientação socialista, destituindo o ditador Marcelo Caetano e 
trazendo uma mudança radical nas políticas relativas às colônias 
e posterior retirada das forças. No ano seguinte, houve eleições 
livres em Lisboa, estabelecendo um novo regime socialista. Em 
11 de novembro de 1975, dia em que os portugueses deixaram 
Luanda, Angola foi declarada independente pela MPLA. Na-
quele mesmo dia, Agostinho Neto foi aclamado Presidente da 
República de Angola, apesar das ameaças representadas pelos 
outros movimentos de libertação. Agostinho Neto morreu de 
câncer em 10 de setembro de 1979, em Moscou, e foi substitu-
ído por seu ex-ministro do Planejamento, Eduardo dos Santos.

Por ser a poesia de Agostinho Neto o tema central deste 
estudo, ela foi mencionada apenas superficialmente neste breve 
resumo da sua biografia. Embora sua poesia apresente aspectos 
da luta do movimento de libertação, a resposta do leitor à poesia 
de Neto, bem como sua análise estética, vai além dos limites da 
literatura como mera mimese e representação dos fatos. A poesia 
de Neto desafia o leitor e requer dimensões extras de perfor-
mance e estética, de realidade e de interpretação hermenêutica.
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Além disso, este ponto de vista assume que os poemas de 
Neto não devem ter significados fixos ou valores e que não deve 
haver apenas uma interpretação correta a ser preferida; pois, no 
fim, o significado deve levar em consideração a teoria da recep-
ção estética, que inclui as esferas transacional (Iser) e dialógica 
(Bakhtin), criadas pela interação do leitor e do texto (Jauss), 
que gera horizontes de expectativas baseados em experiências 
passadas da linguagem poética, preconceitos e ideias precon-
cebidas sobre o que esperar da literatura (Gadamer e Derrida). 

De acordo com o referencial teórico que estou usando para 
a recepção literária, a meta-análise aplicada neste contexto 
assenta-se firmemente nas teorias defendidas por Robert Jauss 
e Wolfgang Iser, da denominada Escola de Constança, ambos 
alunos de Hans-Georg Gadamer, cujas obras definiram um 
novo paradigma em estudos literários, deslocando a atenção 
interpretativa do autor (Roman Ingarden) para o leitor; es-
pecificamente, focalizando não o que o texto significa em si 
mesmo, mas como o texto impacta o leitor. A crítica da poesia 
de Neto será, portanto, discutida dentro de conceitos do leitor 
implícito, ao invés de analisar meramente cada leitura e um 
dado poema. Às vezes, os críticos terão seus textos desafiados 
e desconstruídos de modo a permitir uma compreensão melhor 
da sua contribuição para a recepção de Neto.

A abordagem adotada neste estudo admite que a poesia de 
Neto gera aspectos de significado para o leitor e um espaço 
criado entre leitores e poemas. Esses leitores e poemas são, por 
isso, passíveis de ser reanalisados como parte das mesmas con-
venções literárias. Entretanto, deve-se ter em mente que a narra-
tiva poética deixa grandes porções do seu conteúdo inexplicado 
e fechado para o leitor — lacunas, silêncios, subconversações 
(Sarraute, L’Ère du soupçon, 1969, p. 9), imaginário —, tanto 
em termos de estilo narrativo como em termos de sua estrutura 
formal, pontos de vista, escolhas de poemas a ser interpretados 
e sua representação mundial.
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Já que a teoria de Jauss considera a obra de arte a partir da 
perspectiva do leitor ou do consumidor e a trata como um pro-
cesso dialético de produção e recepção (Aesthetic Experience 
and Literary Hermeneutics, 1969), o papel do leitor pode ser 
diversificado e, diante de uma produção poética, pode-se en-
contrar vários pontos de vista: o leitor imaginado interpretaria 
o poema sob a mesma ótica do autor; o leitor idealizado seria o 
leitor dos sonhos do autor; o leitor explícito representaria uma 
espécie de destinatário fictício, de resto, já previsto no próprio 
texto; o leitor implícito desafiaria o intérprete para um duelo; 
o leitor real seria você e eu, de frente para o texto que acabo 
de escrever; e o leitor astuto representaria a mente coletiva de 
uma sociedade ou grupo (Iser, The Implied Reader: patterns 
of communication in prose fictions from Bunyan to Beckett, 
1974). A relação entre si dos diferentes leitores de Agostinho 
Neto  — um crítico lê outro crítico — e seu relacionamento com 
a produção do poeta estabeleceu, portanto, uma interação entre 
a poesia e a realidade angolana, entre os poemas e aqueles que 
compartilham, ou não, valores semelhantes, entre os poemas e 
a humanidade, bem como uma coerência histórica interna ma-
nifesta no conteúdo e na forma dos poemas. Para uma discussão 
das inter-relações de produção e recepção, é preciso analisar os 
leitores e a poesia de Neto, tanto do ponto de vista da produção 
literária do autor quanto do ponto de vista do consumidor, exa-
minando cada interpretação e preconceitos do crítico quando 
trata de Neto e de sua sociedade real e imaginada.

O ponto de vista para a interpretação de Neto sugere que 
a poesia seja entendida como um processo e finalidade nos 
quais o leitor e o texto podem interagir, e de onde o poeta e 
o ator revolucionário podem olhar e dar forma à história para 
posterior reinterpretação pelos diferentes olhos dos críticos, 
independentemente da sua nacionalidade, ideologia e interesse, 
no sentido de Habermas. Todavia, a estética da recepção não 
imagina a libertação do leitor da influência do poder como um 
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fator dominante ao julgar os poemas; portanto, ela contempla 
o envolvimento do leitor com acontecimentos históricos, prefe-
rências hegemônicas, bem assim com antagonismo e rejeição.

A sociedade real e/ou imaginada descrita por Neto está cir-
cunscrita ao universo de língua portuguesa, que, apesar de ser 
falada por um sexto da população mundial, continua ausente 
do circuito da produção literária, dos leitores e da crítica dos 
Estados Unidos. No entanto, a poesia de Neto está ainda mais 
distante, ocupando um outro lugar, por se ter originado no con-
tinente africano, circunscrevendo-se ao que se convencionou 
chamar de Literatura Lusófona Africana. Estas circunstâncias 
representam um desafio extra à recepção da obra de Neto, 
limitando também o espectro de leitores, como descrito por 
Jauss, principalmente quando se está lidando com a recepção 
da sua poesia pela comunidade acadêmica de língua inglesa. 
Contudo, as universidades americanas que possuem departa-
mentos de Estudos Africanos, de Estudos Latino-Americanos e 
de Espanhol e Português e dispõem de sistemas sofisticados de 
bibliotecas, com vastas coleções, podem ser consideradas um 
exemplo do que Habermas chamou de democracia participativa, 
oferecendo portas para a diversidade e janelas especiais para o 
mundo lusófono e outros mundos também.

Para a recepção de Agostinho Neto nos Estados Unidos 
importa mencionar, ainda que brevemente, a importância dos 
cursos universitários de Estudos Africanos e a influência de 
destacados escritores africanos, como os nigerianos Chinua 
Achebe e Wole Soyinka, ambos renomados romancistas e poe-
tas de grande prestígio nos Estados Unidos. Achebe leciona na 
Universidade Brown e Soyinka é embaixador da Boa Vontade 
da UNESCO.

Nascido em 1930, Chinua Achebe é um dos mais conhe-
cidos escritores africanos no Ocidente e é bastante lido nas 
universidades norte-americanas, sendo seu estilo perspicaz e 
cheio de crítica social muito elogiado nos círculos literários. 
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As obras de Achebe exploram o impacto da cultura européia 
nas sociedades africanas, narrando fatos com grande ironia, ao 
tempo que abordam as tradições nigerianas. Achebe é professor 
em universidades da Nigéria e dos Estados Unidos. Dentre seus 
mais populares romances estão Things Fall Apart (1958) e Ar-
row of God (1964, além do livro de ensaios e poemas Another 
Africa: Essays and Poems (1998).

Outro escritor nigeriano, igualmente ilustre, bem recebi-
do e aclamado nos Estados Unidos é o poeta, romancista e 
dramaturgo Wole Soyinka. Ele recebeu o Prêmio Nobel de 
Literatura, em 1986 — o primeiro africano a receber a distin-
ção —, de modo que, após a premiação, a sua popularidade e 
importância aumentou enormemente, junto com o interesse 
pela literatura africana, que passou a ser acompanhada pelo 
mundo todo. Soyinka nasceu em 1934 em uma família yorubá 
e foi educado na Universidade de Ibadan e na Universidade de 
Leeds, que lhe concedeu o título de Doutor Honoris Causa em 
Literatura Inglesa. Ele ensinou na Universidade de Lagos e na 
Universidade de Ife, onde mais tarde se tornou professor de 
Literatura Comparada. Soyinka teve um papel ativo na vida po-
lítica nigeriana e se tornou um crítico mordaz do regime militar 
e da corrupção. Acima de tudo, porém, sua vida nos Estados 
Unidos como professor da Universidade Emory, em Atlanta, 
presidente do Instituto Marymount e professor residente da 
Universidade Loyola Marymount permitiu-lhe desempenhar um 
importante papel, exercendo grande impacto para o interesse 
acadêmico na Literatura da África e Estudos Africanos.  A re-
cepção de Soyinka nos Estados Unidos foi muito ampla, tendo 
seus romances, poesia, ensaios e arte dramática publicados por 
várias universidades. Dentre seus muitos títulos honoríficos nos 
Estados Unidos, estão os de Doutor Honoris Causa conferidos 
pela Universidade Harvard e pela Universidade de Princeton.  

Sem dúvida, a recepção da produção literária de Soyinka 
influenciou a resposta estética aos autores africanos, assim como 
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o Prêmio Nobel concedido ao caribenho Derek Walcott e à afro- 
americana Toni Morrison. A estética da recepção e a resposta 
dos leitores só pode operar com base na qualidade literária e na 
produção artística, aceita e estudada por pesquisadores acadê-
micos, e todos esses autores produziram literatura de excelente 
qualidade, conquistando cada vez mais leitores e sua resposta.

Além disso, é importante mencionar, ainda que brevemente, 
alguns outros autores cujas obras pavimentaram o caminho 
para a recepção positiva das literaturas nigeriana, angolana 
e outras literaturas nacionais africanas, contribuindo para o 
papel que a literatura africana desempenharia mais tarde por 
meio de escritores como Soyinka, Achebe, Luandino Vieira, 
Bernardo Honwana e Agostinho Neto, para citar apenas alguns. 
Dentre estes precursores, encontra-se ainda Frantz Fanon, da 
Martinica, um escritor de grande prestígio intelectual e uma 
voz importante no combate ao colonialismo. Seus dois livros 
mais importantes, Black Skins, White Mask e Wretched of the 
Earth (1962), são pedras angulares no estudo da literatura do 
colonialismo e do pós-colonialismo. Ambos tiveram amplo re-
conhecimento e ótima recepção nas universidades americanas, 
sendo traduzidos em todas as línguas mais faladas, incluindo 
o português. Isto permitiu remoldar e lançar nova luz sobre as 
teorias do colonialismo e a luta política e intelectual contra ele. 
Dentre os que lideraram o movimento Negritude estavam Aimé 
Césaire, Leon Damas e Léopold Sédar Senghor, todos muito 
lidos, discutidos e estudados nas universidades americanas. São 
alguns dos protagonistas de grande aceitação, por seu alto valor 
literário e enorme quantidade de estudos críticos realizados por 
acadêmicos de universidades americanas e européias.

Frantz Fanon nasceu em 1925 em uma família de classe 
média, na Ilha de Martinica, então colônia francesa. Ele deixou 
a ilha em 1934 para juntar-se à Liga França Livre durante a 
Segunda Guerra Mundial e permaneceu na França para estu-
dar Medicina e Psiquiatria. Antes de deixar a França, Fanon já 
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havia escrito sua primeira análise dos efeitos do racismo e da 
colonização, Black Skin, White Masks, originalmente intitulada 
Essay for the Disalienation of Blacks e baseada nas suas leituras 
e experiências pessoais em Lyon. O livro é parte manifesto e 
parte uma descrição analítica e independente da sua experiência 
biográfica, abordando principalmente seus conflitos cotidianos 
como intelectual negro em um ambiente branco. Fanon salienta 
o conceito de conflito na mente de um colonizado/colonizador 
e sua psicologia implícita.

A transformação linguística discutida por Fanon é uma das 
questões centrais conflitantes para populações de países afri-
canos e não-africanos na sua tentativa de escapar à dominação 
colonialista, pois, como ele afirma, falar uma determinada 
língua implica acima de tudo aceitar uma cultura, suportar o 
peso da civilização (The Wretched of the Earth, 17-18). Como 
será discutido quando tratarmos diretamente da resposta a Neto, 
é-se obrigado a aceitar a consciência coletiva de que a língua 
contribui para a alienação de uma população colonizada. Os 
valores culturais são internalizados na consciência, criando um 
descompasso fundamental entre os valores do homem negro e 
seu corpo físico, alienando um ao outro.

Durante a permanência de Fanon na Algéria, onde aderiu 
abertamente à luta pela independência do país do colonialismo 
francês, enquanto, ao mesmo tempo, trabalhava como psiquiatra 
e diretor de um hospital, ele também se dedicou a escrever dois 
outros livros seminais: Toward the African Revolution (1954) e 
A Dying Colonialism (1959), que influenciaram sobremaneira 
estudos marxistas e também anti-racistas. Estes e outros livros de 
Fanon foram traduzidos em inglês com uma resposta amplamente 
positiva por parte das universidades norte-americanas, nas áreas 
de estudos africanos e estudos históricos. Fanon inspirou um novo 
paradigma na maneira de lutar contra o colonialismo e mostrou 
quão difícil era para uma mente colonizada tornar-se livre. É um 
conflito inerente ao movimento Negritude, desde a sua própria 
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origem, começando com a participação francesa nos debates, 
discussão e recepção teórica deste tema. Muitas das idéias e 
conceitos de Fanon tornaram-se temas do movimento Negritude 
e seu corpo poético, e também exerceram influência na poesia, 
nos romances, ensaios e pensamento africanos. O colonialismo, 
os massacres, a violência e a injustiça denunciados pela obra de 
Fanon perpassam a poesia africana e Agostinho Neto dedicou boa 
parte dos seus poemas a esses temas, concluindo que “ninguém 
vai impedir que a chuva caia”, como diria Russell Hamilton.

Apesar da avaliação negativa do movimento Negritude por 
Soyinka e Fanon, não há sombra de dúvida de que a origem 
que pavimentou o caminho para a ampla e positiva recepção 
deles no Ocidente foi o Negritude, liderado pelos poetas Aimé 
Césaire, Léopold Sédar Senghor e Leon Damas. Embora al-
guns críticos tenham sugerido que este movimento literário foi 
uma resposta às teorias racistas de Arthur de Gobineau, que 
alcançaram certa popularidade no final do século XIX, parece 
mais correto associá-lo ao consenso predominante de que ele 
foi derivado e influenciado pelo Renascimento do Harlem da 
década de 1920, em Nova York.

As irmãs Paulette e Jane Nardal apreciavam a amizade e a 
poesia e escritos de Langston Hughes e Richard Wright, cujas 
obras abordavam diretamente os temas da negritude e racismo. 
Depois de uma estadia em Nova York, as irmãs Nardal retor-
naram a Paris e introduziram as obras e ideias destes escritores 
afro-americanos a um grupo de escritores composto por Césaire, 
Senghor, Damas e outros. Paulette Nardal trabalhou com eles 
na fundação de duas publicações: a revista La revue du monde 
noir (The Journal of the Black World), publicada em francês e 
inglês (1931), que se tornou a voz oficial das ideias professa-
das por africanos, americanos e caribenhos, e o jornal literário 
L´Étudiant noir (O Estudante Negro), liderado por Césaire e 
Senghor. Ambas as publicações propunham a denúncia e a luta 
contra o colonialismo e o racismo.
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Quanto ao termo Negritude, foi usado primeiramente por 
Aimé Césaire, em 1935, na terceira edição de L’Étudiant noir, 
onde ele publicou seus primeiros poemas Négreries, atacando a 
assimilação e estabelecendo a palavra “negro” como um termo 
positivo nos anos seguintes, em oposição ao seu uso com co-
notações pejorativas até então. Os poemas refletem a ideologia 
dos escritores do Negritude pedindo solidariedade para uma 
identidade negra comum e lutando abertamente contra o racis-
mo. Voltarei a este tema quando abordar a identidade de Neto. 

O movimento Negritude estabeleceu fronteiras na sua luta 
contra o colonialismo e o racismo, denunciando a falta de 
humanidade européia e seus pontos de vista e interpretações 
eurocêntricos do mundo. Destacou os valores da história, as 
crenças, a tradição e a literatura oral africanos e deu especial 
atenção à interpretação marxista da condição humana, adotando 
o realismo crítico como estilo e técnica literária.

A primeira resposta literária positiva ao movimento Negritu-
de e sua poesia foi escrita pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre, 
em 1948, em seu famoso ensaio Orphée Noir [Orfeu Negro], 
elaborado como introdução para uma antologia de poesia negra 
na língua francesa, editada por Senghor. A introdução de Sartre 
e a liderança por ele exercida nos círculos literários encorajaram 
uma resposta positiva por parte de outros intelectuais europeus, 
de modo que o termo Negritude adquiriu dimensões internacio-
nais, passando a integrar os dicionários franceses e alcançando 
os pensadores angolanos.

O termo e algumas das ideias não foram completamente 
aceitos por todos os intelectuais franceses e africanos. Alguns 
se refrearam, outros estavam desconfiados e outros, ainda, hos-
tilizaram abertamente a ideia, principalmente na comunidade 
afro-americana. Todavia, Sartre reconheceu e elogiou o valor 
literário dos poemas de Senghor, Césaire e Damas e vinculou 
a expressão poética deles às ideias socialistas e à literatura de 
combate, que comanda o compromisso de intelectuais na sua 
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luta para enfatizar os valores humanos (Situations X 1976, 
377). Dentro deste contexto, faz-se necessário registrar que a 
revista Presence africaine, criada em 1947 por Alioune Diop, 
com a participação de Césaire, Senghor, Damas, André Gide, 
Jean-Paul Sartre e Albert Camus, recebeu reconhecimento 
internacional e louvores por divulgar a causa e a expressão 
literária africana, popularizando a poesia africana, os ideais 
do Negritude e as obras da diáspora africana. No prefácio da 
revista, Sartre definiu Negritude como uma “negação da negação 
do homem Negro”.

A dicotomia entre ficção e realidade, ou entre poesia e 
fatos, implica necessariamente que deve haver uma posição 
externa também, que nos permita designar uma determinada 
instância como ficção e outra como realidade. Wolfgang Iser 
defende que não existe semelhante posição transcendental que 
nos permita chegar a esses atributos. Só se pode dizer algo 
sobre poesia ou ficção por meio da sua manifestação e uso. 
A ficcionalidade na literatura parece ser diferente da mentira 
ficcional, por assim dizer. A mesma situação pode ser aplicada 
ao imaginário usado por Aimé Césaire em Notebook of a Return 
to My Native Country, onde o real e o possível coexistem. Os 
poemas do Negritude denunciam o colonialismo e o racismo 
quando vistos através da práxis marxista, objetivando eliminar 
aquela dicotomia. A poesia, seja de Césaire, Damas, Hughes 
ou Agostinho Neto, tem a função maior de imaginar além das 
restrições impostas pela opressão francesa ou portuguesa. De 
acordo com esta perspectiva, o poeta comenta e critica as defici-
ências da ideologia hegemônica e exige um reexame constante 
das convenções individuais e sociais através de uma reinvenção 
poética e reinterpretação das ansiedades.

A aceitação ou rejeição do movimento Negritude, bem 
como da produção poética de Neto, é uma mera questão de 
julgamento e gosto, como será discutido nestas páginas. Se um 
texto poético causa uma reação em seu leitor, revela também, 
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simultaneamente, algo a respeito dele, como na recepção dada 
por Sartre à poesia do Negritude. Por isso, de acordo com Iser, a 
literatura vira uma varinha de condão, catalisando nossa dispo-
sição, nossos desejos, nossas aspirações e interesses. A questão 
que se coloca é o porquê da poesia ter este apelo e por que esta 
relação entre poesia e antropologia e entre as expressões escrita 
e oral. De todo modo, para ser mais exato, o julgamento precisa 
de um distanciamento para que se possa ver como a linguagem 
poética opera, quão dramaticamente encenada ela é ao expressar 
a existência humana, a experiência angolana.

A experiência angolana e sua estética da recepção atra-
vessaram momentos diferentes e complexos devido à longa 
dominação colonial portuguesa. A maior parte da literatura 
angolana foi estudada no corpo de expressão portuguesa, embo-
ra houvesse um sabor e expressão angolanos já desde o início, 
que os críticos defendem como literatura angolana, ao passo 
que outros preferem desconsiderar este aspecto e focalizar os 
tempos modernos. Não haverá aqui resposta para a questão da 
preferência linguística. Além disso, para tratar adequadamente 
Agostinho Neto, faz-se necessário abordar o contexto que im-
pulsionou a literatura africana e o autor africano para o primeiro 
plano. Este breve comentário sobre os principais movimentos 
literários do século XX, Negritude, autores principais e ideias 
principais fornece uma exposição dos temas discutidos pelos 
leitores nos seus encontros com a poesia de Neto e sua relação 
com o sentimento revolucionário e o anticolonialista angolano.

É importante assinalar que Neto sempre esteve na vanguarda 
da liderança político-estética dos movimentos intelectuais e de 
libertação de Angola. Sua primeira publicação não foi estudada 
em profundidade no meio acadêmico dos EUA, embora tenha 
sido mencionada por Gerald Moser e Russell Hamilton, por 
exemplo. As primeiras produções literárias de Neto incluem a 
coleção de contos Náusea, publicada em Mensagem 2/4 (1952), 
seguida por Quatro Poemas (1957), Con occhi asciutti (1963), 
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Com os olhos secos (1969), Sagrada Esperança (1974), Sobre 
a Literatura (1978), A Renúncia Impossível, poemas inéditos 
(1982) e Poesia (1998) [Laranjeira in Barradas, Ed. 2005, 134].

Pires Laranjeira acrescenta que Poesia foi composta de 
poesias não publicadas de Neto. Lembra também que Sagrada 
Esperança foi reeditado e publicado em 1987, com o acréscimo 
de mais poemas, apresentados de maneira mais organizada, 
mantendo, porém, os títulos dos poemas da versão original 
de 1974 (134). Este artigo lista as capas das traduções de Sa-
grada Esperança em várias línguas, inclusive as duas versões 
em inglês. No entanto, ele não menciona que uma versão do 
livro foi publicada originalmente em Portugal, sendo depois 
proibida, nem faz referência a Marga Holness, publicada, em 
conjunto com a versão de 1974, em Dar es Salaam pela Tan-
zania Publishing House. Apesar disso, é a melhor avaliação 
das obras de Neto.

Embora a produção poética de Neto tenha ocorrido entre 
1945 e 1960, neste breve levantamento histórico focalizarei o 
evento literário de 1947-1948, quando alguns escritores for-
maram um movimento até então nunca visto pelos angolanos, 
o Movimento dos Jovens Intelectuais, cujo slogan era “Vamos 
descobrir Angola!”. O objetivo do movimento, conforme de-
finido por Viriato da Cruz (1928-1974), era tanto educacional 
quanto literário: educar o povo angolano sobre a história, 
geografia e folclore do país e recuperar e valorizar o espírito 
de luta dos escritores africanos. Além disso, o movimento teve 
como objetivo combater o respeito exagerado pelos valores da 
cultura ocidental, promovendo a expressão popular e pontos 
de vista genuinamente africanos na literatura nacional.

Do ponto de vista literário, o neo-realismo adotado por Neto 
estava associado com o novo marxismo e humanismo na época 
em que Neto chegou em Coimbra, em 1947. O humanismo mar-
xista, o neo-realismo e o existencialismo mantiveram e nutriram 
o conceito de Literatura de Neto e influenciaram diretamente sua 
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produção poética, defendendo aqueles “sem terra, sem língua, 
sem país” (Laranjeira in Barradas, Ed. 2005, 133).

Em 1950, a Associação Regional dos Naturais de Angola, 
conhecida como Anangola [do quimbundo An’a Ngola — li-
teralmente filhos de Angola] e a Sociedade Cultural de Angola 
anunciaram dois importantes projetos: uma campanha de alfa-
betização, a ser realizada nos musseques — favelas da periferia 
de Luanda —, e a publicação de uma revista literária. O projeto 
de alfabetização não se materializou, porque foi impedido pelo 
sistema colonial; a revista, no entanto, se tornou realidade. Em 
1951, a primeira edição da nova revista apareceu com o título 
de Mensagem. Teve uma vida curta, mas representou um im-
portante marco. A edição vinha com um poema de Viriato da 
Cruz, intitulado “Mama Negra”, conclamando para o respeito 
aos valores e tradições ancestrais africanos e a união negra 
universal.

Ao mesmo tempo, em Lisboa, a Casa do Estudante do 
Império foi fundada e um grupo de estudantes das colônias 
portuguesas na África, Goa e Timor publicou uma revista 
literária, também chamada Mensagem, e posteriormente an-
tologias e pequenos volumes de poesia. Entre os estudantes, 
destacavam-se Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade, 
de Angola, Amílcar Cabral, de Cabo Verde, e Marcelino dos 
Santos, de Moçambique (Hamilton, 1982, 322). Em 1957, 
surgiu uma revista mais abrangente, intitulada Cultura II, que 
continuou o debate a partir do ponto deixado por Mensagem, 
prometendo tornar-se a voz oficial da produção literária dos 
escritores angolanos. Permaneceu ativa até 1961, apesar dos 
desafiadores problemas provocados pelos recursos limitados 
e a censura. A nova revista desempenhou importante papel na 
ajuda de escritores africanos, angolanos ou não, que de outra 
forma não teriam chance de ser publicados em Lisboa devido à 
sua militância política de orientação marxista, como foi o caso 
de Luandino Vieira, que mais tarde se associou ao Movimen-
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to Popular de Libertação de Angola, um movimento político 
fundado inicialmente por intelectuais e aqueles que possuem 
laços com a língua quimbundo (Marcum, 1985).

John Marcum também analisa a participação de Luandino 
Vieira no movimento e acha que alguns críticos censuraram 
duramente a participação de intelectuais brancos na libertação 
angolana, alegando que eles não compreendiam a realidade 
histórica da classe e da raça sob o domínio da colonização 
portuguesa em África, e não percebiam completamente o fato 
de que, por estarem ausentes das colônias, os portugueses 
abriam espaço para a crioulização da língua e dos costumes. 
Este fenômeno se refletiu no mundo literário, no conteúdo das 
poesias e dos personagens ficcionais, bem como nas aspirações 
do país. Marcum considera esta crioulização um sinal positivo 
para a Angola de hoje e do futuro, quando a diversidade será 
fundamental para o desenvolvimento.

Galvanizados pelos ideais marxistas leninistas, os intelectu-
ais africanos e não-africanos se reuniram no intuito de conceber 
um plano para tornar Angola independente de Portugal, baseado 
na luta de classes e ideias de solidariedade. O plano transcen-
deu as fronteiras raciais, embora eles fossem constantemente 
chamados a resolver este problema; planejando, continuaram a 
descobrir Angola. A revolução socialista em Portugal e a guerra 
de independência em Angola, culminando com a vitória do 
MPLA, conduziram as atividades literárias pós-independência 
a um estágio de novo patriotismo.  Muitos escritores exilados 
retornaram para Luanda, libertos das prisões e, junto com 
guerrilheiros, formaram uma nova revolução cultural. Traba-
lhos anteriores, que tinham sido completamente obliterados do 
público, ou distribuídos de forma ineficiente durante o regime 
colonial, agora surgiam impressos pela primeira vez, em edições 
de milhares de cópias, distribuídas em todo o país. Foi, de fato, 
um renascimento e uma democratização das ideias para todos 
os leitores angolanos.
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A maior tiragem de todas foi reservada ao escritor-herói, 
simbolizado por Agostinho Neto, poeta ilustre e o novo pre-
sidente da nação, que estava na vanguarda da nova revolução 
cultural. Agostinho Neto liderou o novo movimento nas artes, 
criando, em 1975, a União de Escritores Angolanos, exata-
mente um mês após a independência, o que passou a estimular 
uma atmosfera pós-colonialista cultural e literária, reunindo 
grupos e promovendo debates sobre produção artística, tanto 
em termos de forma quanto de conteúdo. Este momento de pós-
-independência constitui em si mesmo um espaço aberto para 
possíveis pesquisadores. Neste estudo e breve levantamento 
histórico, porém, não há lugar para tal esforço, já que aqui 
centramos nosso objetivo na estética da recepção deste grande 
poeta angolano no âmbito das universidades americanas.

Ao analisar e discutir como os estudiosos dos Estados Uni-
dos receberam e estudaram a obra poética de Agostinho Neto, 
alguns aspectos da estética da recepção serão considerados, 
porque se baseiam em muitas influências teóricas, dentre elas as 
dos formalistas russos, dos estruturalistas de Praga, com o seu 
uso da semiótica na interpretação da poesia, e a fenomenologia 
literária de Ingarden, que vê a produção literária como estruturas 
esquematizadas cheias de indeterminações, lacunas e silêncio. 
Como parte da base teórica para reinterpretar a diversificada 
recepção de Neto pelos estudiosos americanos, estou usando 
Hans-Georg Gadamer e sua teoria de fusão de horizontes, os 
preconceitos e as ferramentas hermenêuticas, que definem a 
natureza da compreensão. Além disso, utilizo também a con-
tribuição de Umberto Eco, tanto em semiótica do texto como 
no seu ponto de vista de que os críticos devem ter uma mente 
aberta e uma porta aberta para mergulhar em um poema como 
uma obra aberta. Gostaria de reiterar que este contexto teórico 
leva também em consideração as obras de Iuri Lotman, Roland 
Barthes e Georg Lukács, que aparecerão quando analisarmos os 
pontos de vista adotados por críticos como Russell Hamilton, 
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Gerald Moser, Donald Burness e Phyllis Peres, para mencionar 
apenas alguns; serve ainda para contrastar suas análises de texto 
com os pressupostos da teoria da resposta estética, conforme 
concebido por Jauss e Iser.

A posição crítica derivada do contexto histórico aqui descrito 
leva-nos a uma mudança conceitual envolvendo uma desênfase 
de asserções críticas na relação entre o autor e a obra de arte, 
que em uma visão mais tradicional da crítica é considerada 
como realidade objetiva e uma entidade em si mesma. Ao reler 
os críticos de Agostinho Neto, fornecerei uma análise do efeito 
exercido pelos seus poemas em cada um dos críticos estudados. 
A experiência estética, como apontado por Aristóteles em Ars 
Poetica [Arte Poética], precisa ser entendida tanto do ponto de 
vista do sublime quanto do efeito prático exercido na audiên-
cia, proporcionando um momento especial, um instrumento de 
catarse que só ocorre mediante o ato da leitura e/ou a participa-
ção em performances teatrais. Depois de rever cada análise dos 
poemas de Neto e confrontá-las e confirmá-las com os princípios 
da resposta estética dos leitores diretamente envolvidos, bem 
como através da leitura a ser aplicada àqueles textos e voz, o 
ultraleitor, não os críticos, não este texto, decodificará outra 
perspectiva que, esperamos, dará um melhor entendimento da 
dimensão e importância da poesia de Neto no mundo lusófono, 
bem assim da sua contribuição poética para a literatura mundial.

A recepção de Agostinho Neto nas universidades americanas 
foi extremamente importante para a abertura de portas para sua 
aceitação e reconhecimento como um poeta da literatura mun-
dial, pois a maioria das universidades, dentre as quais Indiana, 
Minnesota, Wisconsin, Texas e Oklahoma, tinha no seu corpo 
docente estudiosos que se especializaram em Literatura Ango-
lana, oferecendo cursos nos quais seus poemas são estudados, 
proporcionando, assim, oportunidades e exposição para a sua 
recepção pelas gerações mais jovens e novos estudiosos. Isto 
permitiu também aumentar a possibilidade de um contínuo 
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interesse pela sua poesia, independentemente da liderança de 
Neto como fundador do Estado revolucionário de Angola.

Estas universidades apresentam em sua estrutura departamen-
tos de estudos interdisciplinares, que oferecem programas inde-
pendentes e simultâneos, facilitando a disseminação do interesse 
em temas correlatos, sejam eles história, artes, ciências sociais 
ou antropologia, assim como estudos étnicos e geopolíticos, 
fenômenos de interpretação e do mundo e sua correlação com 
as artes e a política. Através destes departamentos, estudantes, 
pesquisadores e artistas colaboram e aumentam sua compreen-
são sobre o cenário literário mundial. Dentro dos departamentos 
de Espanhol e Português e Estudos Latino-Americanos, foram 
extremamente importantes para a recepção de Angola e Moçam-
bique o estudo de poetas como Pablo Neruda e Gabriela Mis-
tral, do Chile, Jorge Luis Borges, da Argentina, Mario Vargas 
Llosa, do Peru, Gabriel García Márques, da Colômbia, Carlos 
Fuentes, do México, para mencionar alguns autores de língua 
espanhola; importantíssimos também foram Jorge Amado, 
Graciliano Ramos e Machado de Assis, do Brasil, e inúmeros 
escritores portugueses, liderados pelo recém-galardoado com o 
Nobel de Literatura, José Saramago, morto em Junho de 2010. 
Importantes também foram os convites feitos pelos programas 
de universidades dos Estados Unidos, acolhendo palestrantes 
que trouxeram autores de língua portuguesa, vindos de Lis-
boa, Brasil e países africanos para interagir com eruditos e 
estudantes, aumentando assim a consciência dos escritores de 
língua portuguesa. Foi por meio de um destes programas que 
Bernardo Honwana, por exemplo, foi para a Universidade de 
Indiana para unir-se às discussões com professores e estudantes, 
que estudavam e liam They Killed the Mangy Dog, além de The 
Real Life of Domingos Xavier, de Luandino Vieira, e Sacred 
Hope, de Agostinho Neto, entre outros.

Finalmente, é importante mencionar, neste breve sumário 
dos antecedentes do estudo de Neto e de sua recepção, que a 
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literatura angolana teve duas portas de entrada principais nas 
universidades americanas: a primeira, através da literatura lu-
sófona, e a segunda por meio dos Estudos Africanos, podendo 
ter havido uma terceira via pela qual eu mesmo entrei: litera-
tura comparada. Os departamentos de Espanhol e Português, 
da Universidade de Indiana, em Bloomington, ofereceram 
pela primeira vez, em 1982, um curso de graduação de opção 
cultural em Literatura de Angola e Moçambique em tradução, 
com o apoio dos departamentos de Literatura Comparada e 
Estudos Africanos, atraindo o interesse de um grande número 
de estudantes.

Foi neste contexto que descobri a poesia de Agostinho Neto, 
os romances de Luandino Vieira e os filmes de Sarah Maldoror. 
Na Universidade de Indiana, encontrei os professores Heitor 
Martins e Darlene Sadlier, e com eles descobri a recepção lite-
rária de Angola. Ingressando em uma vida acadêmica depois de 
um seminário de pós-graduação sobre Literatura Lusófona, com 
Martins, submeti resumos para as conferências da Associação 
de Línguas Modernas (MLA) sobre a Literatura Angolana e 
dois dos meus documentos foram aceitos para apresentação. O 
primeiro documento, publicado neste estudo, aborda a poesia 
de Agostinho Neto como uma resposta ao conceito de compro-
misso literário em Sartre, que foi bem recebido e gerou um bom 
debate; o segundo foi uma análise de linguística comparada da 
linguagem poética de Agostinho Neto e canções de guerrilha 
selecionadas, nas quais a aliteração, a rima e a técnica do verso 
livre foram empregadas, aproximando as músicas à tradição da 
poesia e à técnica de Neto.

É claro que minha leitura da poesia de Neto foi moldada por 
um interesse e um objetivo, considerando que um texto literário, 
mesmo quando parece ser novo, não se apresenta como algo 
absolutamente novo, mas predispõe o seu público a um tipo 
muito específico de recepção, seja ele revolucionário, seja lírico, 
comporte sinais evidentes ou secretos, ou tenha características 
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familiares ou alusões implícitas, conforme reitera Jauss (1982). 
Foi este processo de leitura de desconstrução do texto teórico 
de Sartre que forneceu um melhor entendimento para a relação 
entre um texto literário e uma proposta política.
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Ao tratar da produção poética de Agostinho Neto, a maioria dos 
estudiosos americanos vincula sua abordagem à libertação política 
e cultural, na tentativa de responder à resistência africana e angola-
na ao colonialismo, e sua representação de esperança e otimismo 
revolucionário como tropo estrutural de sua poesia e denúncia da 
dominação portuguesa em África. Na tentativa de determinar o 
compromisso e identidade de Neto, é comum vê-lo definido como 
um homem de ação, um homem dedicado ao combate, à luta pela 
independência de Angola, com ênfase predominante na sua vida 
política e participação nas lutas de libertação de Angola. Geralmen-
te, os estudiosos americanos analisam a identidade do poeta como 
equivalente à identidade de Neto, o líder político e revolucionário, 
e, de um modo geral, leram e interpretaram sua voz poética como 
uma prova da sua visão política e compromisso individuais.

Percorrendo algumas destas leituras, e esclarecendo que 
as leituras de Russell Hamilton e Donald Burness serão trata-
das separadamente, em capítulos específicos, é hora de fazer 
uma pausa, tomar alguma distância estética e avançar para 
uma metaleitura desta recepção, de maneira que possamos 
tentar fornecer uma ideia diferente da voz poética de Neto.  
Outros métodos serão também levados em consideração a fim 
de iluminar a interpretação mais entusiasta do compromisso 
político de Neto, tentando trazer ao primeiro plano os críticos 
que analisaram a sua linguagem, ritmo, metáforas, simbolismo 
e evocações poéticas que, acredito, irão nos fornecer um en-
tendimento mais amplo da sua voz poética e identidade plural.

II
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Ao tentarmos interpretar a identidade de Neto, buscaremos 
também revisitar sua existência dentro do universo de África e 
Angola, bem como de Portugal. Aqui, o objetivo será pesquisar, 
ainda que brevemente, o engajamento político de Neto, suas 
experiências linguísticas e o seu envolvimento nos movimen-
tos políticos e literários de Angola e Portugal, como subsídio 
possível para a interpretação e entendimento da sua identidade. 
Fará parte do nosso pressuposto o conceito de que identidade 
e contexto exercem influência mútua num sentido mais amplo, 
e que este fenômeno pode ser relevante para abordar as iden-
tidades políticas e poéticas de Neto. Parmênides foi um dos 
primeiros pensadores a refletir sobre identidade e a afirmar 
que “o pensamento e o ser são os mesmos”, com uma simpli-
cidade que nunca foi repetida, especialmente após a exaustiva 
reavaliação de Heidegger, e depois de toda a discussão sobre 
identidade e diferença, ou mais ainda, différance, como propôs 
depois Jacques Derrida. 

O nosso objetivo neste capítulo é analisar as relações entre o 
escritor, o autor e o ser social, bem assim o leitor quando os está 
apreendendo. O escritor é examinado no seu esforço de produzir 
conteúdo de significado estético, e o ser social é estudado na 
sua compreensão antropológica e política e interpretação do 
seu contexto e do mundo, bem como em seu julgamento de 
valores estéticos, com base na análise de Charles Mauron, em 
Des Métaphores Obsédantes au Mythe Personnel (1968).

A primeira e natural tendência do leitor é olhar a identidade 
do escritor como equivalente à do ser social, para imaginar a 
identidade do autor como um caso isolado e maior. Porém, um 
exame mais minucioso revela um significado mais profundo, 
em que ambas as identidades são na verdade características do 
mesmo Ser, e, como tal, sujeitas a diferentes dimensões. Dentro 
deste amálgama, permeia a diferença, que será o sujeito dialó-
gico a ser visto com e entre os intérpretes de Agostinho Neto 
na suas respostas crítica e estética. Caso se pudesse imaginar o 
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escritor e o ser social como duas entidades identificáveis, sem 
nada que os pudesse distinguir um do outro, essas duas entidades 
seriam, de fato, idênticas e a mesma, conforme propôs original-
mente Nicholas de Cusa. Esta proposta foi também formulada 
por Hegel em Philosophy of Law, e por Fichte, quando este 
afirmou que A=A e I=I, bem como pela filosofia da identidade 
de Schelling, com o conceito da indiferença entre o sujeito e 
o objeto. Todas estas premissas levarão à confirmação de que 
a biografia política de Neto é equivalente à sua voz poética.

No entanto, Heidegger propõe que deve haver em primeiro 
lugar um Ser antes do Eu e um Eu antes de toda existência, 
que não pode constituir sua identidade, chamada assim devido 
a uma indiferença entre os dois Eus. O princípio da identida-
de pressupõe a própria identidade, pressupondo também sua 
indiferença, embora parta do mesmo princípio. Identidade e 
diferença estão juntas; aqui coexistem a voz poética e o líder 
revolucionário: na existência polissêmica de Agostinho Neto, 
bem mais distinta do que simplesmente o escritor ou o político. 

O que é significativo neste contexto sobre este entendimento 
teórico de identidade e sua diferença é que há uma relação entre as 
duas esferas, uma relação que se pergunta como e o que está por 
detrás do mais profundo significado da identidade; uma relação 
do que se pretende inquirir os modos como sua originalidade é 
produzida. É preciso aceitar que nem o escritor nem o ser social 
são uma dimensão estática. Não é apenas uma questão de saber o 
que eles representam, principalmente na totalidade da obra esté-
tica. Identidade é pertença; portanto, tanto o escritor quanto o ser 
social de Agostinho Neto precisam ser colocados no seu próprio 
contexto estético e político, na África e Angola, em Portugal e 
Europa. Só depois de analisar as duas identidades em relação à 
sua realidade histórica (política e estética), o leitor poderá vir a 
encontrar a verdadeira identidade de Agostinho Neto, mediada 
depois de uma síntese de realidades, para formar uma totalidade a 
partir da qual poderemos interpretar o mundo literário em análise.
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Outro aspecto a ser considerado é o sentimento de pertença 
e não pertença de Agostinho Neto; pertença como escritor e ser 
social, segundo os contextos africano, angolano e português, 
bem como a recusa de aceitar pressuposições ideológicas, cul-
turais e políticas predefinidas e pré-impostas. Estes sentimentos 
manterão juntos o escritor e o líder revolucionário, mesmo sem 
deles fazer um único ser, mantendo o princípio da identidade 
que cria um salto para a diferença.

Do ponto de vista do leitor, é preciso perguntar: Quem é 
o escritor? Podemos explorar algumas possíveis respostas: o 
escritor é aquele que se senta à mesa para produzir um texto — 
quer seja um ensaio, um poema, um romance, uma peça teatral, 
uma biografia ou outro. Um poeta é alguém que produz um 
texto dentro de certa tradição estética, seguindo algumas formas 
estruturais estabelecidas e valendo-se de arte linguística, como 
verso, rima, aliteração, evocação, alusão, figuras de linguagem 
e outros recursos. O escritor é também um indivíduo, um ser 
humano com suas forças e fraquezas; um ser social, pai/mãe, 
filho/filha, amigo etc. O escritor é uma figura política, progres-
sista/conservadora, realista/idealista, aliada/adversária deste 
ou daquele grupo/programa; o escritor é uma figura coletiva, 
identificando-se com um conteúdo cultural imaginário; e o es-
critor pode ser qualquer outro personagem simbólico/real cujo 
objetivo pode ser alcançado ou não, mas em qualquer situação 
ele constitui uma identidade que deve estar imersa em algum 
tipo de contexto. 

No caso de Agostinho Neto, esta identidade poética pode 
ser representada pela linguagem africana, angolana, portuguesa, 
particular e universal, romântica, neo-realista, socialista, ne-
gritude simbólica, revolucionária; identidade em sua diferença 
e semelhança, em seu mosaico de todas estas características 
e outros vestígios [Mensagem, Cultura, Césaire, Senghor, 
Hughes, Camões, Pessoa, texto oral, tradições e horizontes 
de tradições etc.], os quais, todos juntos, dentre outros a ser 
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explorados, constituem o escritor, objeto destas considerações. 
A identidade do escritor é tão polissêmica quanto a linguagem 
poética que ele usa. Há várias dimensões e subidentidades a 
serem descobertas, como muitos dos seus leitores americanos 
descobriram e continuam a descobrir.

O contexto de Agostinho Neto é tão complexo quanto a sua 
condição de escritor. Ele é africano, angolano e poeta, estudante 
em Coimbra e partilha pontos de vista opostos. Ele se depara 
com elementos contraditórios da sua língua de tradição portu-
guesa, língua que usa para expressar sua produção poética. Sua 
poesia narra alguns desses fenômenos. Um bom relato teórico 
do tipo de deslocamento, de pertença e não pertença, de comple-
xidade linguística e deslocamento físico pode ser ilustrado pela 
vida de Franz Kafka. Uma interpretação deste tipo de situação 
existencial é bem abordada por Jules Deleuze no seu estudo 
da literatura minoritária (Pour une littérature mineure, 1975).

Racismo, exploração, colonialismo, dominação, hegemonia, 
corrupção, censura, polícia e perseguição, do lado opressor; 
e trabalhadores contratados [vítimas africanas de práticas de 
trabalho forçado], prisioneiros, censurados, perseguidos, es-
cravizados, do lado angolano, são todos temas que formam o 
leitmotiv da literatura angolana, apresentados sistematicamente 
nos poemas de Agostinho Neto e amplamente discutidos na 
recepção acadêmica nos Estados Unidos.

Marx, Lenin, Engels, práxis, ideologia, proletariado, liber-
tação, luta de classes, antiditadura, anticolonialismo, liberdade, 
solidariedade, socialismo, os dias pós-ditadura e os dias após a 
independência são temas que permeiam as obras de Agostinho 
Neto, de outros escritores angolanos e africanos, bem como de 
escritores progressistas portugueses e vozes anti-salazaristas 
que lutam também pelo socialismo e os ideais marxistas/leni-
nistas. Alguns críticos americanos mencionam estas relações; 
o fazem, entretanto, de uma maneira tímida e mais modesta do 
que os temas exigem.
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O contexto de Agostinho Neto compreende duas dimensões, 
embora seu foco e voz principal estejam claramente reservados 
ao cenário revolucionário. O sentido do contexto e contextua-
lidade como um meio de pertença, e mais ainda de tentar 
entender tanto o escritor como o ser social em Neto, também 
precisa observar, ainda que panoramicamente, as duas situações. 
Pode-se afirmar existir um diálogo dialético entre escritor e ser 
social, entre suas identidades e diferenças, a ponto de às vezes 
ser difícil para o leitor separar os dois componentes.

A metaleitura que perseguimos da estética da recepção e 
da resposta do leitor a Agostinho Neto objetiva ajudar outros 
leitores, nos Estados Unidos e em outros países, a descobrir 
e/ou redescobrir de que maneira as diferenças decorrem da 
identidade, de que maneira as vozes poéticas são respostas aos 
gritos revolucionários, e como elas são finalmente integradas, 
se são mesmo, como um caso de apropriação e resistência, na 
sugestão de Heidegger.

Em sua análise dos contextos político e cultural de Agosti-
nho Neto, Patrick Chabal começa ressaltando a ação política e 
o compromisso, afirmando que seria natural aproximar-se do 
poeta por meio do político Agostinho Neto; isto é, ler seus poe-
mas tanto como evidência do seu compromisso político quanto 
como um exemplo da sua ação política (A voz igual, 1989, 93). 
Para Chabal, obras de poetas, sempre que originadas de líderes 
políticos, são “sempre relevantes para a compreensão do contex-
to geral da sua ação política” (93). Como que refletindo sobre o 
papel do leitor e reconsiderando as qualidades estéticas da obra 
de arte, Chabal pondera que esta visão pode ser reducionista, 
pois, como salienta, se por um lado não é possível nem dese-
jável separar o homem da sua poesia, por outro lado é “menos 
desejável subtrair simplesmente a poesia da ação do homem” 
(94). Chabal acrescenta que é preciso analisar os poemas de 
Neto independentemente da ação política tomada pelo autor.

Nesta leitura de Agostinho Neto, Chabal afirma ainda que 

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO DA POESIA DE AGOSTINHO NETO_FINAL_cs5_300811.indd   60 21/10/2011   16:00:01



61

Identidade e Contexto

nenhuma obra pode estar limitada ao ponto de vista político 
do autor e que as inspirações dos poemas devem transcender 
as circunstâncias políticas, bem como o interesse político do 
escritor. Esta análise apresenta dois pontos de vista da identi-
dade do autor: em primeiro lugar, a identidade do poeta como 
ser social, o homem político e suas ações; em segundo lugar, 
a identidade do autor como um construtor estético, enquanto, 
ao mesmo tempo, reconhece a separação entre o escritor como 
ser social e o escritor como poeta. Parece não haver razão para 
tomar as duas posições. Porém, para o objetivo deste estudo, é de 
fato muito ilustrativo que esses dois pontos de vista antagônicos 
possam ser apresentados positivamente no mesmo contexto. 

Chabal apresenta com o seu trabalho uma boa pesquisa 
sobre o contexto intelectual e político que serviu de base para 
as obras de Neto. Fornece ainda excelentes comentários sobre 
os acontecimentos, tanto em Angola quanto em Portugal, que 
coexistiram na época da sua poesia, começando em 1947 e indo 
até 1962, quando Neto supostamente parou de escrever. Em 
nota de rodapé, Chabal esclarece que o último poema de Neto 
pode ter sido escrito em 1960, e indica que ele pode ter escrito 
poesia somente na sua permanência em Portugal.

Referindo-se às possíveis influências sofridas pela poesia de 
Neto, Chabal traz a lume a associação entre autores africanos 
de língua francesa e portuguesa pesquisados nos antecedentes 
da produção poética de Neto e afirma que “a reivindicação 
cultural era um pré-requisito para a consciência política sim-
plesmente porque a legitimação da ideologia colonial repousava 
nas premissas assimilacionistas” (96). Esta afirmação leva o 
leitor para a identidade coletiva, desde que ambas as poesias 
apelariam para imagens mais amplas de África e sentimentos 
patrióticos de independência. Em um artigo posterior, intitulado 
“Aspects of Angolan Literature: Luandino Vieira and Agostinho 
Neto”, Chabal mantém literalmente todas as suas afirmações 
e avaliações discutidas anteriormente, assinalando que Neto 
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foi um escritor empenhado em expressar-se como um líder 
político, resistindo e defendendo seus ideais políticos, aliado 
da ideologia marxista e lutando pela independência de Angola. 
Chabal define Neto como um poeta com uma mensagem, não 
um poeta lírico ou um poeta de intimidade (African Langua-
ges and Cultures, 1995, 40). Não obstante, ainda neste artigo, 
Chabal encontra lugar para conceder que Neto procura fundir 
contexto e música, fornecendo uma possível análise diferente 
da sua poesia e deixando para outro pesquisador a tarefa de 
perseguir a sugestão e reler outros aspectos da africanidade da 
sua poesia, associados com a tradição oral, a música, o ritmo, 
vendo os tambores como tambores ao invés de sempre vê-los 
como um chamamento político.

Em “The poetry of Agostinho Neto”, Fernando Martinho 
aborda a questão da identidade política, começando com seu 
entendimento de que “o nacionalismo político foi precedido 
em Angola, como em outras regiões africanas, pelo naciona-
lismo cultural”. Ele realiza um estudo aprofundado sobre a 
participação de Neto no movimento intelectual de pós-guerra 
em Angola — cujo nome, muitas vezes repetido, era “Vamos 
descobrir Angola!” —, compreendendo que “esta proclamação 
significa, entre outras coisas, que os intelectuais angolanos, 
membros de uma minoria africana assimilada, sentiam a ne-
cessidade de voltar-se para as origens da sua cultura” (World 
Literature Today 1979, 46). O entendimento de Martinho é de 
que a poesia de Neto exige a negação da cultura do colonizador 
e a recusa dos benefícios da assimilação, indicando que existe 
um objetivo entre os intelectuais angolanos, e consequentemente 
na voz poética de Neto, de reivindicar e alcançar o que Mário 
de Andrade chamou de a reafricanização do espírito angolano.

Martinho oferece um dos melhores resumos da produção 
poética de Neto, a que ele chama de bibliografia essencial, 
composta de Quatro poemas de Agostinho Neto (1957), Poemas 
(1961), Com os olhos secos (Con occhi asciutti), uma edição 
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bilíngue em Português e Italiano que incluiu a mesma coleção 
da Sagrada Esperança, tendo como título dois dos melhores 
poemas de Neto, segundo Martinho: “O choro da África” (And 
love/ and dry eyes), bem como o poema “Criar” e os versos 
“criar/ criar amor com os olhos secos”. Ele menciona também 
a edição em servo-croata, russo e chinês, bem assim a edição 
tanzaniana de Sagrada Esperança (1947). Obviamente, não 
estava ciente de A Renúncia Impossível nem menciona a coleção 
de contos intitulada A Náusea. 

Martinho faz uma análise brevíssima, porém perspicaz, 
da poesia de Neto, seguindo as linhas temáticas propostas 
por Mário de Andrade na sua antologia Na noite grávida de 
punhais (1976), para quem a obra poética de Neto poderia ser 
mais bem compreendida e classificada com o seguinte esquema: 
classificação dos seus poemas em seções denominadas evoca-
ção, identificação, africanidade e trabalhadores de contrato. 
Vários outros estudiosos americanos apontaram a utilidade da 
classificação de Andrade, incluindo Russell Hamilton, Gerald 
Moser e Donald Burness.

Para a interpretação da identidade de Neto e diferença como 
escritor, seu papel como poeta e ser social, esta classificação 
mostra ser pertinente e significativa, pois estamos interessados 
em Neto como líder político e também em sua poesia dentro do 
contexto de língua portuguesa e africana. Queremos examinar 
estas interpretações à luz de semelhanças e diferenças, bem 
como levar em conta o papel do leitor diante do texto, e como 
a identidade do escritor pode ser diversificada e diferente, ou 
mesmo “différant”, nas palavras de Derrida (L’écriture et la 
différence, 1993).

Um aspecto associado com a identidade política de Neto, 
enfatizado por seus leitores, é o tom desafiador no seu em-
penho para centrar o interesse no tema da independência de 
Angola (Africanidade) e no conflito ideológico interno com 
seus professados pontos de vista marxistas; primeiro, porque 
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a proposta marxista visa ao estabelecimento dos regimes de 
socialismo e do proletariado, não necessariamente em nações 
independentes ou em luta pela independência. O interesse 
ideológico de Neto não está centrado no proletariado, apesar 
de todos os seus poemas dedicados a denunciar o trabalho de 
contrato, nem defende um regime socialista; em vez disso, 
ele se concentra na luta direta do povo angolano pela sua in-
dependência do domínio português. A identidade política de 
Neto está comprometida e identificada com o libertar-se do 
colonizador. O que enfatiza não é a literatura socialista para 
uma identidade marxista global, mas uma identidade literária 
nacional, uma literatura preocupada com a vida e as tradições 
angolanas. Neste sentido, a linguagem poética usada por Neto 
parece responder à concepção marxista de Antonio Gramsci 
sobre literatura e vida nacional. Como Gramsci sugeriu, Neto 
tenta mobilizar as massas por meio de um vasto e abrangente 
programa de educação e de organização de toda a população, 
induzido pela linguagem poética. Seus poemas introduzem 
novos valores, novas ideias e novas metáforas necessárias à 
geração da consciência crítica e da identidade nacional.

Chabal tem razão ao afirmar: “a concepção ortodoxa [mar-
xista] de que, como a União Soviética era composta de várias 
repúblicas independentes, assim deveriam ser constituídas as 
federações dos estados socialistas, não representava de modo 
algum um atrativo para a maioria dos intelectuais africanos” 
(1995, 36). Do ponto de vista marxista soviético, o que estava 
em disputa era Portugal e suas colônias como novos membros 
do mundo socialista; portanto, a proposta era que uma vez 
Portugal se tornasse socialista, todas as colônias tornar-se-iam 
igualmente repúblicas socialistas soviéticas. Esta compreensão 
do ideal soviético como um fator limitante para o interesse das 
nações africanas e outros países sob regimes coloniais já havia 
sido contestada e amplamente discutida por Aimé Césaire, 
Senghor e outros intelectuais.
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Apesar dessas observações, pode-se perceber os ideais 
marxistas e o método dialético na identidade poética de Neto, 
quando ele aborda o tratamento da linguagem — sua forma 
e conteúdo — em sua obra. A negação da assimilação pela 
voz poética propõe a recuperação de figuras de linguagem e 
imagens, conforme acentuado por Sartre, Adorno, Benjamin 
e Engels, em cartas deste último a Margaret Harkness, onde 
propunha uma dupla negação como uma saída positiva. Neto 
trabalha com a negação da negação imposta pelo colonizador, 
a negação da dimensão negativa e do papel da assimilação, 
negação da negação do discurso colonial manipulado e hege-
mônico dos intelectuais; tudo visando ao estabelecimento de 
uma nova situação, uma nova dimensão positiva de liberdade 
para a África e Angola. Chabal, por exemplo, em seu artigo de 
1995, analisa alguns poemas de Neto para demonstrar que sua 
característica angolana não está marcada pelo uso da língua, 
mas pelos fatos históricos, e sustenta que a poesia de Neto está 
a serviço da sua identidade política e de suas ações, da sua luta 
para estabelecer a consciência angolana, com o objetivo de-
clarado de contribuir para a liberdade do povo angolano frente 
ao colonizador, assim como contribuir com o seu objetivo de 
libertar Angola, tornando-a independente.

É claro que a desigualdade material é retratada na poesia de 
Neto como componente das incompatibilidades ideológicas e 
culturais entre a cultura popular angolana, quase feudal, estabe-
lecida nas zonas rurais, e a visão cosmopolita dos intelectuais 
portugueses eurocêntricos. Estes fenômenos remetem à apli-
cação por Gramsci da análise concreta do processo histórico 
local, especificamente à divisão estratificada de sequências de 
acontecimentos localizados e conjunturais, que em Angola exi-
gem uma apreciação dialética e um retrato das lutas nacionais. 
Além disso, de acordo com a resposta estética de Chabal à sua 
poesia, Neto é um escritor que tem uma mensagem, expressão 
também usada por Donald Burness e Russell Hamilton, dentre 
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outros, e não um poeta lírico ou um poeta de intimidade; no 
entanto, trata-se de um poeta de qualidade (1995, 40). Apesar 
dos vários momentos de repetição de conteúdo, percebe-se 
que a opinião de Chabal contribui substancialmente para a 
compreensão das diversas dimensões da identidade de Neto e 
sua interação com as identidades nacional, coletiva e cultural.

Referindo-se diretamente às relações de Neto com as ideias 
marxistas, bem como à importância dessas ideias para sua 
identidade política, A. M. Khazanov explica que as influências 
ideológicas, políticas e literárias de Neto são complexas para 
analisar e estão submetidas a um processo de formação variado. 
Por esta razão, ele chama a atenção para uma coleção publicada 
em 1979 na revista da União dos Escritores, intitulada Lavra 
& Oficina, onde, de acordo com Antero Abreu, Neto e seus 
amigos africanos liam, durante aqueles anos, a estética marxista 
como aplicada pelas obras de Gorky, Ehrenburg e Sholokov, 
bem como as obras de orientação marxista de Jorge Amado e 
Graciliano Ramos. Neto estava familiarizado com as obras dos 
poetas franceses Paul Eluard, Louis Aragon e Jacques Prévert 
e, aparentemente, era um ávido leitor dos escritores americanos 
vinculados às ideias socialistas, como Upton Sinclair, John dos 
Passos, Sinclair Lewis, John Steinbeck, Ernest Hemingway, 
Erskine Caldwell e Howard Fast. A estética da recepção de 
Jorge Amado em Angola é melhor exemplificada por seu ro-
mance Jubiabá (1935), que aborda heróis proletários na cidade 
do Salvador. O livro conta a estória de Antônio Balduíno, um 
herói negro com ideais socialistas lutando contra a opressão. 
De acordo com Russell Hamilton, o modernista brasileiro e, 
principalmente, a literatura socialista dos anos 1930 exerceram 
notável influência na poesia e na prosa de ficção angolanas, o 
mesmo ocorrendo em Cabo Verde e Moçambique (Research 
in African Literature, 1982, 322).

Portanto, Khazanov demonstra-se bem impressionado com 
o relato feito por Antero Abreu das influências marxistas sobre 
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Neto como uma identidade poética, e elabora uma longa lista 
de poetas de orientação socialista com quem Neto e os estu-
dantes africanos de Coimbra e Lisboa estiveram estreitamente 
associados. Ele afirma que o grupo lia entusiasticamente poetas 
portugueses, como Antonio Nobre, José Regio e, evidente-
mente, Fernando Pessoa. Eram também leitores do americano 
Langston Hughes, do cubano Nicholas Guillén, do chileno 
Pablo Neruda e dos poetas do movimento Negritude, Aimé 
Césaire, Léopold Senghor e Leon Damas. Khazanov dedica 
várias páginas do seu artigo à discussão da poesia de Neto e 
sua associação com o movimento Negritude. Depois de citar 
Neto, segundo o qual a sua principal influência derivava dos 
neo-realistas, Khazanov afirma que a influência do Negritude 
pode ser vista na poesia de Neto escrita na época em que ele 
estava em Portugal, estudando Medicina.

Na tentativa de avaliar a obra poética de Neto, Khazanov 
utiliza como apoio ao seu argumento um artigo escrito por Mário 
de Andrade, publicado em jornal em 1976, segundo o qual “em 
1949, os jovens intelectuais da África portuguesa descobriram 
a Anthology of New Negro and Malagasy Poetry [Antologia da 
Nova Poesia Negra e Malgache], de Léopold Senghor, com a 
famosa introdução escrita por Jean-Paul Sartre, intitulada “Or-
feu Negro”. Khazanov vê ecos de um famoso livro de Césaire 
[Cahiers d’un rétour au pays natal) no poema de Neto “A 
Sucession of Shadows” [Desfile de Sombras]. De acordo com 
a recepção de Khazanov, os poemas de Neto mostram intensa 
influência do Negritude, defendendo sentimentos relacionados 
à identidade das raízes negras e ao ressurgimento da cultura e 
da identidade africanas. O autor lembra que, por volta dos anos 
1950, Neto ficou desiludido com a estética do Negritude, ao 
perceber que a convocação para o retorno à cultura africana não 
era o bastante para possibilitar a ele e aos seus colegas levar a 
cabo a libertação da África e, especificamente, a independência 
de Angola (Agostinho Neto, 1986, 32).
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A relação entre a literatura lusófona e o Movimento Negri-
tude não é um tema central neste trabalho. Ela só foi trazida à 
discussão como um elemento de influência para o desenvolvi-
mento de um aspecto da política de Neto, e principalmente da 
identidade poética. A questão em si foi exaustivamente estudada 
por muitos intérpretes, dentre eles Richard A. Preto-Rodas, 
em sua monografia Negritude as a Theme in the Poetry of 
Portuguese-Speaking World (1970), além de ser amplamente 
abordada por Russell Hamilton, Donald Burness, Phyllis Peres 
e vários outros estudiosos, tanto em inglês como em português, 
sobre a estética da recepção de Neto nos Estados Unidos. His-
toricamente, a análise mais importante do movimento Negri-
tude e sua relação com a poesia angolana, e que se tornou uma 
obra fundamental para todos que se interessam pela questão, 
foi escrita por Mário Pinto de Andrade, com a colaboração de 
Francisco Tenreiro, intitulada Caderno da poesia negra de ex-
pressão portuguesa (1953), citada constantemente por eruditos 
americanos que estudaram este e outros aspectos teóricos da 
resposta estética da literatura angolana.

O documento mais recente escrito sobre este assunto é o 
livro de Akiz Neto, Influência do neo-realismo e da Negri-
tude na poesia de Agostinho Neto, onde o autor cita Victor 
Kajibanga, o qual, por sua vez, alega que a poesia africana é 
caracterizada pela reflexão da vida quotidiana das sociedades 
africanas, representada pelo seu folclore e tradição oral (Akiz, 
2010, 2). Segundo a interpretação de Akiz do poema “Ópio”, a 
voz poética mostra a verdade espiritual verdadeira baseada no 
Negritude, e leva o leitor a almejar com ansiedade pelo retorno 
de uma nova África, a África Negra que luta para libertar-se da 
subordinação e do racismo (62).

Todavia, é necessário esclarecer que Negritude foi apenas 
mais uma das várias formas que a identidade de Agostinho 
Neto foi manifestada e interpretada. Em Transculturation and 
Resistance in Lusophone African Literature (1997), Phyllis 
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Peres dedica uma seção a Agostinho Neto e explora algumas 
leituras relacionadas às suas identidades política e poética, 
além de examinar a participação de escritores angolanos bran-
cos no desenvolvimento da literatura angolana. Ela afirma que 
Russell Hamilton atribui esta participação às peculiaridades do 
colonialismo português e postula que estes escritores brancos 
davam voz às classes mais baixas, associando-se com outros 
intelectuais na tentativa de reivindicar os direitos da massa da 
população angolana (Peres 1997, 8). Peres nos dá mais três 
razões para esses escritores brancos associarem-se com o clima 
político e a identidade política coletiva em Angola: primeiro, 
porque eles vieram de periferias pobres africanas, conhecidas 
como musseques, antes de se mudarem para áreas europeiza-
das habitadas pela população branca; segundo, porque eles 
estavam expressando politicamente uma identidade associada 
com a libertação socialista; e em terceiro lugar, porque a rigidez 
fascista da ditadura portuguesa forçou-os a ações intelectuais 
alternativas (9).

Um aspecto marxista relevante da poesia de Agostinho 
Neto é expresso nas metáforas de Marx e no tratamento que 
ele dá ao tema da noção de alienação.  Embora este tema não 
tenha sido estudado adequadamente na recepção nos Estados 
Unidos, é apresentado ao leitor através de imagens e linguagem 
diferentes. O entendimento de Peres de que Neto escreve com 
a voz de uma quitandeira que vende não só laranjas, mas a si 
própria — seu trabalho e sua vida sendo tomados pela classe 
dominante colonial —, e a conclusão de que a vendedora iro-
nicamente dá a sua dor e a sua voz ao próprio poeta, de modo 
que ela irá desaparecer no processo, pode ser visto como um 
chamado poético e uma denúncia da afirmação e perda de iden-
tidade e, portanto, a estratégia poética de negar o sentimento de 
negação da alienação. Nas palavras de Peres: “como parte da 
contestação cultural, estes poemas não só participam de críticas 
radicais aos padrões impostos da identidade aculturada, mas 
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buscam também descobrir as fronteiras de uma individualidade 
coletiva angolana” (10).

 Esta descrição se ajusta bem à noção sartreana de alienação 
existencial, um conceito bastante conhecido por todos os inte-
lectuais dos anos 1950 e geralmente aplicado adequadamente 
a obras politicamente engajadas, bem como à crítica literária.

Outro valioso exemplo dado por Peres, que pode ser as-
sociado também a alienação referente à identidade e à perda 
de identidade, é o seu comentário de que Portugal constrói 
um discurso e modelo de nação, bem como outras estratégias 
de aculturação, como maneira de dominação, influenciando 
a compreensão e o uso do discurso na própria percepção de 
Angola, de modo a confundir a identidade cultural crescente. 
Ela vai além, ilustrando com o termo português cafrealiza-
do, usado num sentido negativo para descrever os colonos 
portugueses africanizados, como “ilustrativo da maneira pela 
qual os colonizadores compreendiam a aculturação como um 
processo estritamente unidirecional” (10). As páginas de Peres 
dedicadas a Neto foram ilustrativas da complexidade vivida 
pelo autor em um contexto em movimento, territorializante e 
desterritorializante, no qual a luta de libertação é em si mesma 
um ato de cultura, pelo menos em termos de recuperação do 
espaço cultural. Deleuze propõe não apenas a recuperação 
do espaço cultural, mas o estabelecimento de estratégias de 
desterritorializar-se de modo a reterritorializar com força total. 
É claro que Neto desempenhou brilhantemente este papel de 
identidade na sua partida para Portugal e seu retorno para a sua 
terra natal, desenfatizando qualquer forma de alienação para 
chegar a um reencontro completo com suas identidades política 
e poética, amalgamadas para atingir seu objetivo.

 As fronteiras exatas, ou o que Derrida denomina “bordas” 
de identidade, são complexas e variadas, especialmente quan-
do se considera identidade e sua diferença, em suas diferentes 
expressões imersas em um contexto, que pode ser bastante 
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intricado, como no caso de Agostinho Neto (Aporias, 1993, 
32-49). As bordas da sua identidade dialogam dialeticamente 
com sua experiência política em África, Angola e em Portugal  
— Coimbra e Lisboa, bem como interagem com as influências 
estéticas difundidas pelos movimentos literários africanos, lite-
ratura e recepção portugueses. Em outras palavras, os contextos 
político, social, econômico e estético são a base para a definição 
das identidades do poeta. 

Uma boa ilustração da complexa expressão da identidade 
é o filme I am not there, de Todd Hayes, com Cate Blanchet 
e Christian Bale, no qual seis diferentes atores são reunidos 
na narrativa fílmica para retratar seis diferentes identidades, 
representando e descrevendo a identidade multifacetada do 
compositor e cantor Bob Dylan: um ator, um cantor de música 
folclórica, um trovador eletrificado, Rimbaud, Billy the Kid e 
Woody Guthrie. A subidentidade revelada pelo personagem 
Jack Robin pode ter sido a diferença, isto é, a mais próxima da 
identidade verdadeira de Bob Dylan. Diferentemente da nossa 
meta-interpretação de Agostinho Neto, no filme de Hayes ao 
espectador é mostrado muito menos do ser social Dylan, isto 
é, Robert Allen Zimmerman; em vez disso, grande ênfase é 
dedicada à sua identidade poética, que desde o começo é uma 
personalidade feita de personalidades, além do seu eu verda-
deiro e a atribuição de nomes. Seis identidades da identidade 
de Dylan.

Existe um vasto material escrito sobre Agostinho Neto e os 
movimentos político e literário africano e angolano registrados 
em nossa bibliografia, destinado àqueles interessados num 
estudo mais aprofundado do seu contexto. Entretanto, além da 
discussão já empreendida, gostaria de destacar que enquanto 
Neto estava em Portugal formaram-se estreitos laços entre 
os jovens patriotas africanos engajados em uma campanha 
anticolonialista e o Partido Comunista Português. Conforme 
ilustra Khazanov, o Partido Comunista Português organizou 
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grupos mistos de portugueses e estudantes coloniais para jun-
tos lutarem contra o fascismo.  Em 1949, a organização ilegal 
já contava com um grande número de membros, incluindo 
Agostinho Neto, Álvaro Cunhal, Mário Soares, Salgado Zenha 
e António de Almeida Santos. No início da década de 1950, o 
Partido Comunista Português estabeleceu um grupo clandes-
tino semelhante em Luanda (Agostinho Neto, 43). Conforme 
declaração de Neto, em um relatório ao Comitê Central durante 
o primeiro congresso do MPLA, citado por Khazanov (48), 
o Partido Comunista Português teve um importante papel na 
motivação dos combatentes das antigas colônias portuguesas. 
A energia e o heroísmo dos comunistas e sua determinação 
inquebrantável inspirou e deu confiança àqueles que lutavam 
pela liberdade nas colônias.

Como Neto declarou explicitamente, seu contexto inspirou 
os combatentes angolanos, entre eles Khazanov inclui Lúcio 
Lara, Mário de Andrade, Saydi Mingas, Paulo Jorge, Rui 
Monteiro e outros, todos unidos na luta pela liberdade do seu 
país natal, ao mesmo tempo em que lutavam pela expressão 
literária, como no caso de Mário de Andrade, que denunciou 
e rejeitou a teoria do Lusotropicalismo e tornou-se um grande 
poeta angolano, crítico literário e sociólogo. No capítulo sobre 
os antecedentes de Neto, mostramos que o sentido de estar 
engajado na luta contra o colonialismo era muito forte em toda 
a África lusófona. Como Fernando Martinho afirma, o Movi-
mento Anticolonialista (MAC) foi fundado em 1957, antes do 
início das lutas de libertação.

Muitas foram as bases que fortaleceram Neto na luta pela 
independência de Angola, assim como as motivações para a sua 
criação literária, dentre elas: o diálogo com o Partido Comunis-
ta; o diálogo com a expressão política e literária do Movimento 
Negritude; a interação e participação com outros líderes anti-
colonialistas nas lutas de libertação nas colônias portuguesas 
e não-portuguesas; a vida participativa na super-estrutura e 
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infra-estrutura da ditadura decadente de Salazar e Caetano; 
a atmosfera antifascista na Europa e em Portugal; o reco-
nhecimento de todas as ex-colônias que já se tinham tornado 
independentes; a atmosfera cultural progressiva e a expressão 
literária; a simpatia obtida em todo o mundo, expressa através 
das campanhas de Sartre e Camus pela libertação de Neto, 
sempre que ele era encarcerado; a resistência transcultural 
que se espalhava pela África e outros incontáveis fenômenos 
relacionados. A pluralidade e a totalidade deste contexto que 
projetava e formava a identidade política de Neto, bem como 
sua identidade poética, são também responsáveis pelo seu ser 
social e por suas decisões como ser humano, por sua identidade 
emocional e humana que o levarão a escolher amigos, aliados 
políticos, fontes literárias e laços familiares. A totalidade desta 
contextualidade é responsável pela pluralidade das suas iden-
tidades, e também pela totalidade dessas identidades, tanto em 
sua vida política quanto na sua produção literária, nos seus 
textos poéticos e nos seus contos.

Como afirma Manuel Ferreira, na introdução de A Renún-
cia Impossível, de Neto (1987), são textos que nos desafiam. 
Como estes textos, no seu conjunto, como esses macrotextos 
de Agostinho Neto nos questionam e nos provocam? Acredito 
que, ao revisitar as leituras feitas pelos estudiosos americanos, 
estamos a propor respostas para esta questão desafiadora. A 
partir do diálogo entre os textos dos leitores e a produção poética 
de Neto, nem sempre simples e clara, pode surgir ainda outra 
leitura que possivelmente irá juntar-se ao ideal do leitor-coletivo 
de Ferreira, e com ele o metatexto. Concordo plenamente com 
Ferreira de que deve haver tantos metatextos quando leitores 
há (Introdução, A Renúncia Impossível, 7-28).
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First of all, I wish to thank Professor Nelson Cerqueira for 
this valuable academic work about Agostinho Neto, which will 
engender throughout the world heightened interest in this poet 
and political figure.

I also want to thank North American universities and liter-
ary specialists, namely those in the field of poetry, for study-
ing this poet, who as an Angolan and African, laid foundation 
stones for the liberation of mankind. 

In the struggle for national liberation, he put theory into 
practice, sharing in the daily sacrifices. Never did he seek glory 
for himself or his comrades.

I would also like to express my appreciation to Cheyney 
University of Pennsylvania for its interest in this publication, 
as well as to all who have endeavored to see this work reach 
fruition.

…

During his lifetime, the period that Agostinho Neto wrote 
poetry was brief because his political leadership was extremely 
demanding, occupying all of his time and energy, and political 
speeches took the place of poetic writings, though often times 
the discourse was infused with poetry.

 “An equal voice,” which closes the volume Sacred Hope, 
was written when Neto was being deported to the island of 
Santo Antão, in Cape Verde. It is almost a miracle that a po-
litical prisoner, incarcerated on an island in the middle of the 

Preface
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Atlantic Ocean, could write such a poem and make such a plea 
to Humanity, crying out: from the chaos to the new beginning 
of the world / enter into the harmonious concert of the univer-
sal / dignified and free / an independent people with an equal 
voice.

When his daughter Irene was reviewing his papers, she 
found the following small poem, written in a diary, perhaps for 
the occasion of a working meeting. I quote:

About the still-warm blood of my brother

About the still-warm blood of my brother
Sacrificed for the Country
I build my dream of union

About the still-warm blood of my brother
Murdered by the executioners
I build my dream of unity

Unity cemented by blood
Union planted in the earth
Germinated in my gesture
Rising in my voice
Shouting in my gaze

(Diary, 1972)

This is the last poem of which we have record.
After his death, numerous unpublished poems came to light, 

resulting in two volumes: A renúncia impossível and Amanhe-
cer, now incorporating a poetic trilogy, along with Sagrada 
esperança. This trilogy, which was presented in the Classics 
collection of the Angolan Writers Union, had an initial publi-
cation of 20,000 copies.
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Preface

Serving as the first president of the General Assembly of 
the Union of Angolan Writers, Agostinho Neto left orientation 
for the future. His speeches about literature, Angolan poetry, 
national culture and national liberation, published by the An-
golan Writers Union, serve as guidelines for new generations 
of writers and artists.

The short story “A nausea” and Último discurso aos pionei-
ros are other publications which should be known. Also to be 
studied, for an evaluation of Agostinho Neto’s persona, are the 
writings of his youth, published in journals and periodicals of the 
times, such as Farolim and Estandarte, in which already stand 
evident the future leader’s concern for the young generation.

Neto was conferred the title of Doctor Honoris Causa on 20 
January 1978 by the University of Lagos, Nigeria, for his con-
tribution to the liberation of the African continent, and for the 
recognition of the inestimable value of his poetry in awakening 
the consciousness of the African human being.

He received the Lotus Prize in 1970 during the Fourth Con-
ference of Afro-Asian Writers; the National Prize for Literature 
in 1979 by the African Writers Union; he was the first chancellor 
of the Agostinho Neto University; and among the many decora-
tions and prizes he was awarded, two of the most important are 
the National Hero Medal and the Joliot Curie Medal for Peace. 

In the edition of the short story A náusea, there is a figure 
drawn by Neto, a bust of an African man, with his pipe and 
furrowed brow, as if wondering what the future would hold, 
sent from the prison in Porto to his fiancée, in one of the many 
letters they exchanged, which survived the moves from county 
to country, home to home, and reached this day, now enshrined 
in this edition.

Unhappily, his lyric poetry was lost!
The lyric poetry was given to his fiancée, during a visit she 

made to the prison in Porto, where he was serving an eighteen-
month sentence alongside Portuguese youths who were fighting 
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against fascism in Portugal, given to her in a pack of cigarettes. 
Instead of tobacco, the cigarettes contained the written poems, 
in impeccable penmanship, on rolling papers. When a guard 
who was supervising the visit, pacing back and forth, passed by, 
Agostinho Neto quickly extended his arm, bridging the distance 
between them, and placed the cigarette pack before her, and she 
immediately scooped it up and placed it in her hand bag.

It is a shame the lyric poems were lost! Of the contents I can re-
member only “I wrap you in diaphanous blue robes,” and I felt di-
aphanous blue robes, or as if enveloped in a transparent cloud….

For me, this poet and politician was one of the greatest fig-
ures of the twentieth century.

He put an end to apartheid and helped to liberate Southern 
Africa. He opened the path to the understanding of all the rac-
es, even while leading an intense war against the Colonialists. 
After independence, he granted citizenship to all who were 
born in Angolan territory and who felt themselves to be An-
golans—blacks, whites and mestiços, as if extending his arms 
around the globe in a fraternal gesture and embracing a giant 
imbondeiro tree, which is the symbol of our common ancestry 
in the cradle of Mother Africa, which has endured until today 
to teach us that the planet earth is the home, shared by all man-
kind and living beings; and that we can live in harmony, and 
if we respect one another, we shall see it is the difference that 
allows us to know the Sublime.

Agostinho Neto, being a great nationalist, was a man able 
to be a friend and comrade to men of all colors, from all the 
continents and all the social classes.

He thus extended his embrace around the Planet Earth, incar-
nated in the imbondeiro that he outlined in his poetry. He laid the 
foundation stones of the world / he deserves his piece of bread.

Luanda, 27 May 2011
Eugénia nEto
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The aim of this study is to investigate the reception of 
Agostinho Neto’s poetry in American universities under the 
theoretical light of aesthetic reception, in order to search for a 
better understanding of his poetical dimension. Understanding 
here is defined as an event in which the reader is implicated but 
does not have full command. It is a phenomenon that happens 
to readers in the process of encountering the poetic text. There 
is a perception that the reader never comes to cognitive situa-
tions free of assumption, with a blank mind; instead, he/she ar-
rives in front of the text with a whole world of familiar beliefs 
and expectations, in the sense used by Gadamer in Truth and 
Method (1975).

In the process of meta-reading the works of US university 
scholars written on Neto, I have constantly faced the need to 
use Gadamer’s hermeneutics as a phenomenon that encom-
passes both the unexpected and the familiar, in the process 
of analyzing the readers’ response to Neto’s poems. Though 
some theorists—for example, Russian formalists and follow-
ers—require that we overcome our own historical, social and 
political boundaries, I agree with Gadamer that this is virtually 
impossible and that what matters is to recognize what we bring 
into our literary appreciation, so that we gain knowledge of our 
own horizon. 

We need to decode our own unsuspected performed judg-
ment, as well as gain a broader knowledge of the author’s text. 
Under these assumptions the reader should extend his horizon 

Introduction
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of interpretation until he meets the poet’s so that, as Gadamer 
contends, a fusion of horizon takes place. This is the funda-
mental strategy adopted in the meta-reading of Neto’s recep-
tion and in the analysis of the readers’ diverse interpretation 
techniques and ideological interests, taking into consideration 
aspects of Marxist aesthetic as used by some scholars when 
facing Neto’s poetic text.

It is our understanding that the relationship of the interpreter to 
the text ought to be perceived as a dialogue in which Neto’s po-
etic text and the interpreters are on equal footing. Such a dialogue 
presupposes that the poet and the reader share some common 
concerns, either in terms of identity, political interest or aesthetic 
aims. Gadamer suggests that the interpreter should not concen-
trate on the text per se, but rather must adopt an orientation toward 
the problem depicted by the text, and then address that problem 
along with the writer of the text, while bearing in mind that a liter-
ary text is not composed of natural language only. 

Adopting a similar approach, the ideal interpreter neither 
identifies himself with the author, nor with the hypothetical au-
thor’s intention. One aspect of the aesthetic reception practice 
that still needs some reflective studies refers to the relationship 
between productive and receptive activities, especially when 
dealing with what Walter Benjamin terms economic dialectic 
production and consumption. Hans Robert Jauss also has rec-
ognized that aesthetic reception cannot ignore communicative 
activities as the mediating force of aesthetic experience.

It is this mediating experience that relates Agostinho Neto’s 
poetry and the Marxist aesthetic reflected in his literary produc-
tion. This mediating element is not absent from the circulation 
model as defined in Marx’s Introduction to a Contribution to 
the Critique of Political Economy (1904), to which the Marx-
ist-oriented reception theory has resorted when it proposes to 
legitimate an interpretation going beyond the mimesis model 
(Chapters II and IV).
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There is yet another feature of aesthetic reception that is cru-
cial in Neto’s reading, namely, the question of artistic produc-
tion, distribution and exchange. The reception of a Portuguese 
language poet in the context of US universities has more to do 
with the exchange of ideals than market distribution, since the 
language itself is a barrier (Chapter I). What has predominated 
in Neto’s reception by US scholars has been communicative 
action and interest, as well as an inter-subjectivity of academic 
communication, based on publications, conferences, sympo-
sia, etc, instead of product circulation.

The reception of an author by academic scholars shows 
that Marx’s circulation model needs to be complemented by 
a reevaluation of interest and interaction, taking into account 
non-Marxist academic interests, as well as going beyond the 
praxis and techne to reach the realm of communicative action, 
in Habermas’ definition. This investigation must consider con-
temporary academic activities and researchers’ preferences. 
These preferences, even when dealing favorably with a revo-
lutionary practice, may view aesthetic reception from a dif-
ferent angle, deemphasizing the aesthetic of socialist realism 
and mimesis, and shifting towards dialectical social conflicts 
within the linguistic texture conceived by the poet (Chapters 
III and V).

In Illuminations, Walter Benjamin deals with this challenge 
within Marxist theory and defines the aesthetic experience [Er-
fahrung] through the concept of aura (1968, 76). The analysis 
of the consequences of the aura’s deritualization in the age of 
mechanized reproducibility of art calls for an understanding of 
what is attributed to technicized art and the attempt to uncover 
the revolutionary meaning that makes the masses the subject 
of a politicized aesthetic praxis. Neto’s praxis as a poet works 
with the affirmation of things as they are: oppression as op-
pression; colonization as colonization; anxiety as anxiety; etc, 
and establishes hope as hope for a better order, for a revolu-
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tionary front and especially for the conquest of Angolan inde-
pendence, while taking into account the sonorous experience 
of the beauty and rhythm of oral texts (Chapters VI and VII).

We aim to demonstrate through this study that there is a 
subversive truth in Neto’s poetry.  Chapter II deals with poetic 
identity and social identity, within the philosophical concep-
tual structure referring to the ontology of identities and dif-
ferences. Chapter II also covers the questions related to the 
plurality of the author’s identity and will try to show how the 
US readers interpret Neto’s identity. Implicit in this discussion 
is the debate over what is the poet in a poet. The assumption in 
this meta-interpretative attempt asserts that the poetic identity 
which starts in the intrinsic literary process goes beyond it to 
shape the complexity of human identity.

The discussion on identity and difference, departing from 
the terminology of Heidegger and Derrida, is therefore beyond 
the debate between Bloom and Lentricchia on poetic ontol-
ogy; primarily because we adhere to the influence of Marxist 
aesthetics and thought in the development and output of Neto’s 
poetry which automatically transcends this kind of discussion. 
The Marxist rhetoric used in Neto’s poetry and in most of the 
criticism here analyzed when discussing the question of identi-
ty will be measured by its persuasive means and by its ultimate 
goal: the formation of a genuine individual and collective com-
munity to face the challenge of struggling against colonialism 
and bringing about Angolan freedom. 

One could maintain the notion that the question of the 
subject is that of identity, and that the subject needs to be un-
derstood not as the empty center of transcendental realm but 
rather as the operational unity of multiplicity—the individual 
and the collective—of effectuation of identity. This concept 
was defined by Alain Badiou as “the multiple ways of being 
self-identic al” (Theoretical Writings 2004, 142).

Every poem of Neto, along with its evocation and content, is 
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an act or deed that the poet performs. It is one of myriad cultural 
acts which make up a whole historical occurrence as an uninter-
rupted performed act; namely from the subject evoked to the 
present use of the called subject—all present on stage. Adopting 
Mikhail Bakhtin’s theoretical proposal, Neto’s entire life could 
be viewed as a single complex act, encompassing the present 
and the evocation he makes as a performative act. Every act is 
a performance, and every particular past act and present lived 
experience become a historical moment in the poet’s trajectory 
(Problems of Dostoevsky’s Poetics 1984, 47-67).

Underlying the poetic voice and evocation of historical 
past, Neto’s writings work as an intervention in the debates 
surrounding the role Angola plays in Africa and its relation to 
Portugal as the colonizer and oppressor. That seems to be the 
prevailing emphasis given by most of the US readers discussed 
in this study. The interpretations in Chapter III lead to the un-
derstanding that Neto’s poems were conceived as both histori-
cal accounts and activist output and aim to reflect these facts. 
What motivates Neto’s political evocation of the past through 
current symbolic features is a process already evident in An-
golan literary history, insisting that the poetic heroic figures 
should be brought from the past to fight the rightful struggle 
of the present.

In Chapter III on evocation I intend to demonstrate how 
readers’ response theory as suggested by Wolfgang Iser and 
the outcome of aesthetic response by US scholars reinterpret 
the spirit of Angolan civilization and give life to Neto’s depic-
tion of his contemporary fighters and writers. This technique 
allows the reader to view all of his poetry as calling forth and 
reinventing past Angolan traditions and oral literature. Poet-
ic evocation as stylistic strategy helps to universalize Neto’s 
work and helps him operate with images of Mother Africa, 
constantly revisited in his poems of hope. It also enhances and 
gives rhetorical power to his revolutionary themes.
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As Georg Gugelberger [ed] comments in Marxism and Af-
rican Literature (1986), the writer-hero epitomized by Ago-
stinho Neto stood on the vanguard of the cultural revolution as 
an “agent of culture,” as a revolutionary intellectual aware of 
past history, heroes, and oral tradition, all evoked by the poet 
in his quest for revolution. The consensus is that Neto is suc-
cessful in his poetic evocations of a mystic Angolan life, and 
it becomes apparent, among other propositions, that the evoca-
tion of the poetic voice calls the present colonized population 
to reedit the great heroes of the past and to revisit the great 
Mother Africa.

Criticism regarding Neto has insisted on collective images 
and dimension in which the poet becomes a spoken-person of 
the Angolan people whose cultural values is identified with the 
aspirations that the poetic persona tries to express, and some-
times the poetic semantic connotation coincides with the his-
torical biography of the social writer’s identity.

When analyzed as cultural criticism, the interpretation of 
Neto’s poetry viewed as combat literature (Chapter IV) con-
sists in producing a body of knowledge aimed at a certain de-
fined goal of empowerment and social change. This type of 
activity endorsed by Marxist aesthetics requires intellectuals 
to become permanently engaged in the actions and interactions 
which build a new concept of history as social struggle, class 
conflicts and, in Neto’s case, the fight for the liberation of the 
Angolan people from colonial oppression.

In essays on the interpretation of Neto’s poetry, Donald Bur-
ness and other US university scholars work in a line similar to 
that explored by Fredric Jameson, who later offered a specific 
critical program for reading Marxist-oriented texts. For Jame-
son, all texts dealing with culture may be read in terms of what 
he refers to as the political unconscious, because the author is 
already immersed in the struggle even before he begins writing 
the first verse. Nevertheless, Jameson understands that for po-
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ets like Neto the reader is called to go beyond interpreting the 
text as a mirror of historical facts, moving away from the more 
restricted Lukacsian theory of aesthetics and socialist realism 
(Jameson, Political Unconscious, 1981).

As we shall see in Chapter IV, it is important to take into ac-
count the notion of social contradictions, as put forward by En-
gels, at the moment of reading the text which needs to be per-
ceived as a historically symbolic performative act of the poetic 
persona seeking the right semantic and linguistic expressions 
to depict individual and collective struggles for revolution and 
liberation. Under this assumption, a proper understanding of 
the ideological confrontations between colonizer and colo-
nized, as well as the internal conflicts of Portugal’s dictator-
ship and socialist progressive ideals, are relevant for a better 
interpretation of Neto’s poetry, a subject which is only touched 
upon here and requires further research and evaluation. 

Gadamer posits that language is not the anonymous subject 
of social-historical processes and actions, which present the 
whole of that we all are engaged in every day (Philosophi-
cal Hermeneutics 1977, 32). This seems a good statement to 
introduce Russell Hamilton’s linguistic analysis of Neto’s po-
etry (Chapter V). After all, paraphrasing Gadamer, all Neto’s 
thinking is a thought process in a language (Portuguese and a 
few lines of Kimbundu), as it also is thinking about [poetic] 
language which inevitably brings him back into the realm of 
rhetoric and linguistic performance. Neto could only think 
and write in Portuguese because this was the language that he 
learned, and in this linguistic expression resides his thinking—
revolutionary or not—which echoes his Angolan cultural tra-
dition in the language he uses as instrument. 

This phenomenon constitutes a psychological ambivalence 
and challenge because the Portuguese language represents 
and constitutes Neto’s means of communication for his poetic 
achievement. He is sometimes criticized for not writing in an 
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Angolan language, though he never learned to craft his poems 
in a language other than Portuguese. I aim to demonstrate that 
Hamilton has presented the best linguistic aesthetic reception 
of Neto’s poetic style when focusing his analysis on internal 
rhetorical elements, while bearing in mind that Neto is writing 
poetry whose images and allegories always refer to the Ango-
lan people and tradition.

Language as a system has an immense supply of purely lin-
guistic means and rhetorical instruments for expressing autobi-
ographical political ideas, as well as poetic and artistic creation; 
be they lexical and morphological, as in the cases of pronouns 
and verbal conjugation, or be they syntactical, as in the cases 
of standard phrases and modifications of sentences and expres-
sions. However, they obtain communication only in the whole 
of a concrete utterance, and the expression of this linguistic 
phenomenon is never exhausted by these grammatical means. 
Analyzing this linguistic phenomenon, Bakhtin postulates that 
“the choice of all language means is made by the speaker un-
der varying degrees of influence from the addressee and his 
anticipated response” (Speech Genre 1986, 99). 

Chapter V will cover a few positive and negative receptive 
reviews of Hamilton’s interpretation by selected US Lusophone 
literature readers, as well as Hamilton’s comments on Donald 
Burness’ aesthetic reception of Neto. I will briefly comment 
on Hamilton’s recent article on Agostinho Neto, which he gen-
erously contributed to this publication, enriching the reader’s 
response and showing his rereading of Neto at this moment.

The reception of Neto and Angolan Literature at Indiana 
University will be dealt with in Chapter VI and will illustrate a 
case study. In order to be faithful to the history of Angolan liter-
ary reception at Indiana University, we have the collaborations 
of the scholars Heitor Martins and Darlene Sadlier who were 
primarily responsible for the introduction and development of 
Lusophone literature studies both in undergraduate and gradu-
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ate programs. Chapter VI will include Darlene Sadlier’s short 
history of Indiana University reception to African literature, 
Angolan literature and Agostinho Neto. It also features an in-
terview with Heitor Martins on some aspects of US reception 
and his understanding and interpretation of Neto poetry within 
the Lusophone literature context. I believe these are major con-
tribution to the understanding of reader’s response to Neto’s 
poetry and his ideas in the circles of Indiana University, an 
institution with a long tradition in African studies and exten-
sive publications on African literature in general. This chapter 
also includes a paper I presented at the Modern Language As-
sociation Conference dealing with the concept of poetry and 
revolution, comparing Agostinho Neto to Sartre’s concept of 
engagement as well as an article written by Lisa MacLaughlin, 
a student in the course I offered entitled “Angola and Mozam-
bique: Literature and Revolution,” during the Fall 1982 semes-
ter for the Spanish and Portuguese, Comparative Literature 
and African Studies departments.

I would like to stress that the focus of this work is on aes-
thetic reception and readers’ response.  I am certain that there 
are myriad questions not dealt with, and they present oppor-
tunities for subsequent investigation and interpretation. The 
scholars discussed here were chosen based on publications 
in English and my personal interest in readers’ response and 
aesthetic reception of Neto. I am aware that the body of schol-
ars covered in this investigation is far from exhaustive, and 
that a different approach to the reception of Neto in the US 
could have yielded a different emphasis and another number 
of scholars, depending on the aim and “interest” of the study, 
as defined by Habermas in Knowledge and Human Interests 
(1972, 301-317).

The coherence of questions and answers in this interpreta-
tion will be determined by categories of understanding and by 
an internal logic. Here the reader will find a defined reading 
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logic, a specified intellectual choice and a singular approach to 
the proposed endeavor. I hope this study will stimulate other 
researcher to revisit Neto’s poetry and reinterpret the response 
that his text invites and explore additional dimensions of un-
derstanding.

Furthermore, the theory of aesthetic reception utilized in 
this context is in full agreement with aspects of Marxist inter-
pretation as well as with Robert Jauss and, according to whom 
reception allows us to conceive meaning, form, force and con-
tent in a literary work, taking into consideration its historical 
revealing understanding. This requires that Neto’s poetry be 
inserted in its literary background in order to be recognized as 
part of the historical position and relevance of the universality 
of his poetic and individual experience.

In this work I will examine some Marxist questions deal-
ing with the sublime and mediation of pleasure, dramatic ac-
tion, phenomenological perception and mediation of the body 
in Merleau-Ponty and Jean-Luc Nancy’s sense, while explor-
ing themes raised by Neto’s readers as a convenient displace-
ment of a less immediately corporeal politics. It is also my 
desire to bring to the foreground more traditional topics, such 
as revolution, class struggle, revolutionary dreams and combat 
literature as a mediatory category of the aesthetic response I 
am trying to uncover in US academic readers chosen to make 
up this study.

In writing this essay, it is not my intention to oppose Ne-
to’s critics for whom the association of aesthetics and political 
commitment may not be welcome, nor will I confront those 
on the far left who, despite Marx and Engels’ positive appre-
ciation, spurn aesthetic as some type of “bourgeois ideology” 
that should be negated in favor of what they believe to be bet-
ter alternative forms of cultural politics. The meaningful traces 
of Neto’s cultural text will be analyzed for the elucidation of 
Angolan cultural phenomena, and occasionally the study of a 
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Introduction

particular poem will bring more light to his total poetic work 
than when assuming that all the work has the same tune. I will 
thus work in this meta-reading of reader response to Neto with 
Brecht’s concept of realism whenever dealing with these ideo-
logical questions and hope my readers will appreciate this ap-
proach.
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The aim of this chapter is to provide a background to Neto’s 
poetical achievement and take into consideration some brief 
aspects of his biography, as well as some highlights of African 
literature and African theoreticians which have been mentioned 
by US university scholars in their interpretation and reception 
as influential to his poetry. I will also cover some aspects of 
the theoretical background I am using in this meta-reading, as 
well as the main authors and leading ideas, thus providing the 
reader with guidelines I will be using as interpretation tools.

Part of this background surveys Neto’s development as a poet, 
both in Angola and in Portugal, covering the most significant 
moments as viewed by US readers; and to relate other African 
authors and literary movements to Neto’s work in order to place 
his contribution within the proper context discussed throughout 
his reception. I will syntactically outline the significance of US 
universities and scholars to the studies dedicated to his poetry, 
and comment on Indiana University as part of the background 
which framed the reception of African, Angolan and Neto’s 
works, as well as the limitations of the Portuguese language for 
poetry to be read in an English-speaking environment.

I will begin with brief and cursory comments on Agostinho 
Neto’s personal life, and cover some aspects of his poetical 
development. He was born in the village of Kaxicane, Icolo 
e Bengo, sixty kilometers from Luanda, Angola, on 17 Sep-
tember, 1922. His father was a Methodist pastor and Neto was 
educated through high school in Luanda. He contributed writ-

I
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ings to local papers such as O Estandarte, O Farolim and O 
Estudante, from 1938-1946, in which he first expressed his so-
cial and political concerns. He was selected through a public 
contest for employment in the Portuguese Colonial Health Ser-
vice, where he worked until 1947, when, after saving enough 
funds, he left Angola to study medicine at Coimbra University 
in Portugal. He was later granted a scholarship from the U.S. 
Methodist Church. 

In 1948, the journal Mensagem of the Associação dos 
Naturais de Angola published his poems and later he would 
publish and collaborate with the journals Meridiano and Mo-
mento, which he founded in the company of Lucio Lara and the 
Mozambican Orlando de Albuquerque, published in fascicles 
to escape censorship. During his stay in Portugal, as a medical 
student, Neto became a friend of the poet Joaquim Namorado, 
Carlos Veiga Pereira, president of Casa do Estudante do Im-
pério, João Bernardo Dias, editor of Via Latina and Antonio 
de Almeida Santos who, after the Portuguese communist revo-
lutionary movement defeated the dictatorship, would become 
minister, president of the Portuguese congress and president of 
the Socialist Party.

He transferred his medical studies from Coimbra to Lisbon, 
and in 1952 he was arrested for the first time for “subversive 
activities,” namely, collecting signatures for a Peace Pact. In 
Lisbon, he founded the Centro de Estudos Africanos—CEA, 
along with his friends Amílcar Cabral, Mario Pinto de An-
drade, Marcelino dos Santos and Francisco Jose Tenreiro. A 
major outcome of CEA was publishing Cadernos de Poesia 
Africana de Expressão Portuguesa, edited in 1953 by Mario 
Pinto de Andrade and Jose Tenreiro, revealing to the Portu-
guese the craft and ability of African writers, including poems 
by Neto himself.

The group created an African cultural society with the goal 
of promoting the re-Africanization of the mind, which they 
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related and compared to the French/Caribbean movement 
known as Negritude. The great majority of the society mem-
bers became directly committed and personally involved with 
anti-colonialist activities. In 1955, Neto was arrested again by 
the Portuguese police. Against his imprisonment rose a great 
number of intellectuals pressuring the Portuguese dictatorial 
regime to free him. Among the intellectuals supporting his 
release were: Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Jean Cocteau, 
Tristan Tzara, Simone de Beauvoir, Diego Rivera, Nicolás 
Guillén, Andres Kedros and many others.  In 1956, he joined 
the MPLA Popular Movement for the Liberation of Angola 
and his poem “Adeus à hora da largada” appeared in the paper 
Portugal Democrático, published in São Paulo, Brazil. A year 
later this poem was published by the journal Angola, in Luan-
da. Designated prisoner of the year by Amnesty International 
in 1957, he participated in the creation of the Anti-Colonialist 
Movement along with Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, 
Eduardo dos Santos, Lucio Lara and Noemia de Souza. Neto 
finished his medical studies in 1958 and returned with his wife 
Maria Eugenia da Silva to Angola, where he established a pri-
vate medical practice in gynecology.

Neto was arrested again in 1960 for activities against the 
Portuguese administration in Angola, causing a public outcry 
in Neto’s land of Icolo e Bengo with demonstrations result-
ing in the deaths of 30 people and more than 200 injured by 
the Portuguese police. Overseas political pressure forced the 
Portuguese to release Neto, who was kept under house arrest 
in Lisbon, from where he escaped, first fleeing to Morocco and 
then to Zaire. There he became president of MPLA, whose 
starting point was the manifesto written by Viriato da Cruz, 
with the help of Mario de Andrade and Lucio Lara, during the 
Pan-African Conference in Tunis in 1960. Neto was nominat-
ed to direct MPLA activities in Angola’s countryside. Still in 
1960 Neto was deported to Cape Verde, where he was allowed 
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to practice medicine. During this period some of his poems 
were published in Lisbon in the collection Ultramarinos and 
he was nominated honorary president of the MPLA.

In his attempt to obtain allies in his fight against the Por-
tuguese rule, Neto went to Washington but was not supported 
because of his Marxist/Leninist views. The US government 
preferred extending financial and political support to the other 
liberating movements: National Front for the Liberation of 
Angola—FNLA and then to National Union for the Total In-
dependence of Angola—UNITA.

In 1974, the socialist-oriented Carnation Revolution took 
place in Lisbon, ousting the repressive ruler Marcelo Caetano 
and bringing about a dramatic change in the Portuguese poli-
cies regarding the colonies, and a subsequent withdrawing of 
forces. The following year there were free elections in Lisbon 
establishing a new socialist regime. On 11 November 1975, 
the day the Portuguese left Luanda, Angola was declared inde-
pendent by the MPLA. That same day Agostinho Neto was de-
clared President of the Republic of Angola, despite challenges 
presented by the other liberating movements. Neto died of can-
cer on 10 September 1979 in Moscow, and was replaced by his 
former Minister of Planning, President Eduardo dos Santos.

Agostinho Neto’s poetry was superficially mentioned in 
this short summary of his biography because it is the central 
theme of this study. Though his poetry presents aspects of the 
liberation movement struggle, reader response to his poetry, as 
well as its aesthetic analysis, goes beyond the limits of litera-
ture as mere mimesis and representation of facts. Neto’s po-
etry challenges the reader when facing a poem and requires 
added dimensions of performance and aesthetics, of reality and 
hermeneutical interpretation.

This standpoint assumes further that Neto’s poems should 
not have fixed meaning or value, and that there should not 
be one single correct interpretation to be preferred because, 
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in the end, meaning is taking into consideration aesthetic re-
sponse theory that includes the transactional (Iser) and dialogi-
cal (Bakhtin) spheres, created by the interaction of the reader 
and the text (Jauss), which generates horizons of expectations 
based on past experiences of poetical language, prejudices and 
preconceived notions of what to expect from literature (Gad-
amer and Derrida). According to the theoretical background 
I am using for literary response, the meta-analysis applied in 
this context relies heavily on the theories of Robert Jauss and 
Wolfgang Iser, both students of Hans-Georg Gadamer, whose 
works defined a new paradigm in literary studies, moving the 
interpretative attention from the author (Roman Ingarden) to 
the reader; namely, focusing not on what the text means in it-
self, but what the text does to the reader. Criticism of Neto’s 
poetry will, therefore, be discussed within the concepts of the 
implied reader, instead of merely analyzing each reading of 
a certain poem. Sometimes, critics will have their text chal-
lenged and deconstructed in order to allow a better understand-
ing of their contribution to Neto’s reception.

The approach adopted in this study accepts that Neto’s po-
etry generates aspects of meaning to the reader in a space cre-
ated between readers and poems, and the readers and the po-
ems are, therefore, to be re-analyzed as part of the same literary 
conventions. However, one should bear in mind that the poeti-
cal narrative leaves great parts of its content unexplained and 
undisclosed to the reader—gaps, silence, sub-conversations 
(Sarraute, L’ère du supiçon, 1969), imagery—both in terms of 
narrative style as well as in terms of its formal structure, point 
of view, choices of poems to be interpreted and their world 
representation.

Since Jauss’s theory considers the work of art from the per-
spective of the reader or consumer and treats it as a dialecti-
cal process of production and reception (Aesthetic Experience 
and Literary Hermeneutics 1969), the role of the reader can 
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be diversified and one may encounter several viewpoints when 
facing a poetical output: the imagined reader would interpret 
the poem in the same light as the author; the intended reader 
would be one desired and dreamt by the author; the explicit 
reader would represent a type of fictitious addressee and called 
for in the actual text; the implied reader would challenge the 
interpreter for an encounter; the actual reader would be you 
and I in front of the text I am just writing; and the arch reader 
would stand for the collective mind of a society or a group 
(Iser, The Implied Reader: patterns of communication in prose 
fictions from Bunyan to Beckett,1974). The relationship of the 
different readers of Agostinho Neto among themselves—a crit-
ic reads a critic—and their relationship to the poet’s output is 
thus brought into interaction between the poetry and Angolan 
reality, between the poems and those sharing, or not, similar 
values, between the poems and mankind, as well as the inter-
nal historical coherence manifested in the poems’ content and 
form. For the discussion of the interrelations of production and 
reception, one needs to analyze the readers and Neto’s poetry, 
both from the literary production standpoint of the author and 
from the consumers’ viewpoint, reviewing each critic’s inter-
pretation and prejudices when dealing with Neto and his real 
and imagined society.

This standpoint for interpreting Neto suggests that poetry 
be understood as a process and finality in which the reader and 
the text can interact, and from where the poet and the revolu-
tionary actor can look and reshape history for posterior rein-
terpretation by the different eyes of the critics, independently 
of their nationality, ideology and interest, in Habermas’ sense. 
Aesthetic reception, however, does not imagine the freedom of 
the reader from the influence of power as an eventually domi-
nant factor when judging the poems; therefore, it contemplates 
the reader’s involvement with historical events, hegemonic 
preferences, as well as antagonism and refusal. 
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The real and/or imagined society portrayed by Neto is cir-
cumscribed within the universe of Portuguese language, which 
despite being spoken by one sixth of the world population, lies 
outside the mainstream of literary production, readership and 
criticism in the US. However, Neto’s poetry is even further re-
moved, occupying yet another displacement by its origin in the 
African continent, circumscribed within what is convention-
ally called African Lusophone literature. These circumstances 
represent an additional challenge to the reception of Neto’s 
work, and limit the spectrum of readers, as described by Jauss, 
especially when one is dealing with the reception of his po-
etry by the English-speaking academic community. American 
universities, however, which feature departments of African 
Studies, Latin American Studies and Spanish and Portuguese, 
and possess sophisticated library systems with vast collections, 
may be considered an example of what Habermas termed par-
ticipatory democracy, offering doors to diversity and special 
windows to the Lusophone and other worlds.

For the reception of Agostinho Neto in the United States 
it is relevant to mention, if even briefly, the significance of 
university programs in African Studies and the prominence of 
outstanding African writers, such as Nigerian Chinua Achebe 
and Wole Soyinka, both renowned novelists and poets with 
great prestige in the US, where Achebe is a professor at Brown 
University and Soyinka, a UNESCO Goodwill Ambassador. 

Born in 1930, Chinua Achebe is one the best known Afri-
can writers in the West, and is widely read in US universities, 
and his astute style and social criticism have been praised in 
all literary circles. Achebe’s works explore the impact of Eu-
ropean culture on African societies, narrating facts with great 
irony while conveying Nigerian traditions. Achebe taught at 
universities in Nigeria and US, and among his most popular 
novels are Things Fall Apart (1958) and Arrow of God (1964), 
along with Another Africa: Essays and Poems (1998).

Background to the Us Reception of Agostinho Neto
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Another Nigerian writer, equally illustrious, to be received 
and praised in the US is the poet, novelist, essayist and play-
wright Wole Soyinka. He was awarded the Noble Prize in litera-
ture in 1986—the first African to receive this distinction—after 
which his popularity and significance increased tremendously, 
along with interest in African literature, witnessed in the US 
and around the world. Soyinka was born in 1934 into a Yoruba 
family, and received his education at the University of Ibadan 
and University of Leeds, where he was granted an honorary de-
gree in English literature. He taught at the University of Lagos 
and the University of Ife, where he later became a professor of 
comparative literature. Soyinka played an active role in Nigerian 
political life and became a harsh critic of military rule and cor-
ruption; but, above all, his life in the US as a professor at Emory 
University, in Atlanta, President of Marymount Institute, and 
professor in residence at Loyola Marymount University played 
an important role and exerted impact upon the academic interest 
in Africa Literature and African Studies.

The reception of Soyinka in the US has been extremely 
ample with his novels, poetry, essays and drama published by 
several university presses. Among his various honorary titles 
in the US, he was granted honorary doctorate degrees by Har-
vard University and Princeton University.

Certainly the reception of Soyinka’s literary output has been 
influential for the aesthetic response to African authors, as well 
as the Noble Prize in Literature granted to West Indian Derek 
Walcott and the African American Toni Morrison. Aesthetic 
reception and readers’ response can only operate on the basis 
of literary quality and artistic production, accepted and stud-
ied by academic researchers, and all these authors produced 
top quality literary output that called for wider readership and 
response.

Additionally it is relevant to mention, even if briefly, a few 
other authors whose works paved the way for the positive re-
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ception of Nigerian, Angolan and other African national litera-
ture, and for the role African literature would play later through 
works by authors such as Soyinka, Achebe, Luandino Vieira, 
Bernardo Honwana and Agostinho Neto, to name a few. These 
forerunners include Frantz Fanon from Martinique, a writer of 
great intellectual prestige and an important voice in combat-
ing colonialism. His two most influential books, Black Skins, 
White Mask (1953) and The Wretched of the Earth (1962) are 
cornerstones in the study of colonialism and post-colonialism 
literature. They have received wide recognition and reception 
in US universities, being translated into all major languages, 
including Portuguese, thereby reshaping and shining new light 
upon the theories of colonialism and the political and intel-
lectual fight against it.  Writers who led the Negritude move-
ment include Aimé Césaire, Leon Damas and Léopold Sédar 
Senghor, all widely read, discussed and studied in American 
universities. These are but a few key players with highly ac-
cepted literary value and a large number of critical studies by 
academics at US and European universities. 

Fanon was born in 1925 to a middle-class family in the 
French colony of Martinique. He left his island in 1934 to join 
the Free French league during World War II and remained 
in France to study medicine and psychiatry. Before leaving 
France, Fanon had already written his first analysis of the ef-
fects of racism and colonization, Black Skins, White Masks 
which was originally entitled Essay for the Disalienation of 
Blacks, based upon his lectures and personal experiences in 
Lyon. The book is part manifesto and partially an analytical 
and detached account of his biographical experience, especial-
ly his daily conflicts as a black intellectual in a white environ-
ment. Fanon stresses the concept of conflict in a colonized/
colonizer mind and its implied psychology.

The linguistic turn discussed by Fanon is one of the central 
and conflicting questions for populations of African and non-
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African countries in their attempt to escape colonialist domi-
nation, for, as he asserts, to speak a certain language implies 
above all to assume a culture, to support the weight of civiliza-
tion (The Wretched of the Earth, 17-18) As will be discussed 
when dealing directly with Neto’s response, one is forced to 
accept the collective consciousness of that language, and that 
contributes to the alienation of a colonized population. Cul-
tural values are internalized into one’s consciousness creating 
a fundamental disjuncture between the black man’s values and 
his physical body, alienating one from the other. 

During Fanon’s stay in Algeria, where he went to openly 
join the struggle for the country’s independence from French 
colonialism while he worked as a psychiatrist and director of a 
hospital, he dedicated time to write two other seminal books: 
Toward the African Revolution (1953) and A Dying Colonial-
ism (1959), which have been very influential both for Marxist 
and anti-racist studies. These and all other Fanon’s books have 
been translated into English with a largely positive response in 
the fields of African and historical studies in US universities.

Fanon suggested a new paradigm in dealing with and fight-
ing against colonialism, and showed how difficult it was for 
the colonized mind to set itself free. This conflict is inherent to 
the Negritude movement, from its very origin, starting with the 
French intellectual participation in the debates, discussion and 
theoretical reception on this topic. Many of Fanon’s ideas and 
concepts became themes for the Negritude movement and its 
poetic body, and they also exerted influence on African poetry, 
novels, essays and thought. Colonialism, massacre, violence 
and injustice denounced in Fanon’s writings pervade African 
poetry, and Agostinho Neto dedicated a great number of his 
poems to these themes, concluding that “nobody will prevent 
the rain from coming,” as Russell Hamilton will stress.

Despite the later negative appraisal of Negritude by Soyinka 
and Fanon, there is absolutely no doubt that the fountainhead 
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that paved the way for their wide positive reception in the West 
was the Negritude movement led by the poets Aimé Césaire, 
Léopold Sédar Senghor and Leon Damas.  Though some crit-
ics suggested this literary movement was a response to Arthur 
de Gobinaeu’s racist theories which attained certain popularity 
at the end of the nineteenth century, it seems more appropriate 
to associate the movement with the prevailing consensus that it 
was derived and influenced by the Harlem Renaissance of the 
1920s in New York. 

The sisters Paulette and Jane Nardal enjoyed the friend-
ship, as well as poetry and writings, of Langston Hughes and 
Richard Wright, whose works directly addressed the themes of 
blackness and racism. After their stay in New York, the Nardal 
sisters returned to Paris and introduced the writings and ideas 
of these Afro-American writers to the group comprised of 
Césaire, Senghor, Damas and others. Paulette Nardal worked 
with them in founding two journals: La revue du monde noir 
(The Journal of the Black World), published in English and in 
French (1931) to become the official voice for the ideas pro-
fessed by Africans, Americans and Caribbeans; and the liter-
ary journal L’Étudiant noir (Black Student) led by Césaire and 
Senghor. Both journals proposed to denounce and fight against 
colonialism and racism.

As for the term Negritude, it was first used by Aimé Cé-
saire in 1935 in the third edition of L’Édudiant noir, where he 
published his first poems Négreries, attacking assimilation and 
establishing the word “black” as a positive term for the years 
to come, in contrast to its use with pejorative connotations up 
until that time. The poems reflect the ideology of the Negri-
tude writers calling for solidarity in a common black identity 
and overtly fighting French racism [I will return to this issue 
when dealing with Neto’s identity]. The movement established 
frontiers in their struggles against colonialism and racism de-
nouncing the European lack of humanity and their Eurocentric 
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views and interpretation of the world. It stressed the values of 
African history, beliefs, tradition and oral literature, and gave 
special attention to Marxist interpretation of human condition, 
adopting critical realism as a style and literary technique. 

The first positive literary response to the Negritude move-
ment and its poetry was written by the French philosopher Jean 
Paul Sartre, in 1948, in his famous essay Black Orpheus, elab-
orated as an introduction to an anthology of black poetry in 
the French language, edited by Senghor. Sartre’s introduction 
and his leadership in literary circles fostered positive response 
by other European intellectuals, and the term Negritude ac-
quired international dimensions, entering French dictionaries 
and reaching Angolan thinkers.

The term and some of the ideas were not fully accepted by 
all French and African intellectuals. Some refrained themselves, 
others were suspicious, and others were openly hostile to the 
idea, especially in the African-American community.  Sartre, 
however, recognized and praised the literary value of the poems 
of Senghor, Césaire and Damas, and linked their poetic expres-
sion to socialist ideas and combat literature, which commands 
commitment of intellectuals in their struggles to emphasize hu-
man values (Situations X 1976, 377). Within this context, one 
needs to register that the journal Presence africaine, created in 
1947 by Alioune Diop, with the participation of Césaire, Seng-
hor, Damas, André Gide, Jean-Paul Sartre and Albert Camus, 
received international recognition and praise for divulging the 
African cause and African literary expression, popularizing 
African poetry, the Negritude ideals and the works of African 
diaspora. In the preface for the journal, Sartre defined Negritude 
as a “negation of negation of the Black man”.

The dichotomy between fiction and reality, or between po-
etry and facts, necessarily implies that there must be a stance 
outside either, which would allow us to designate one partic-
ular instance as fiction and another as reality. Wolfgang Iser 
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defends that there is no such transcendental stance which al-
lows us to come up with these predicates. One can only say 
something about poetry or fiction by way of its manifestation 
and use. Fictionality in literature seems to be different from 
fictionalizing lying. The same proposal can be applied to the 
imagery used by Aimé Césaire in Notebook of a Return to My 
Native Country, where the actual and the possible exist simul-
taneously. Negritude poems denouncing colonialism and rac-
ism when viewed through the Marxist praxis aims to eliminate 
that dichotomy. Poetry, be it by Césaire, Damas, Hughes or 
Agostinho Neto, takes on a greater human function of imagin-
ing beyond the given constraint of the French or Portuguese 
oppression. Within this concept, the poet comments upon and 
criticizes the shortcomings of the hegemonic ideology and urg-
es for a constant reexamination of individual and social con-
ventions through a poetical reinvention and reinterpretation of 
anxieties.

The acceptance or rejection of the Negritude movement, as 
well as of Neto’s poetical output, is a mere question of judg-
ment and taste, as will be discussed in these pages. If a poetical 
text causes a reaction in its reader, it also simultaneously reveals 
something about him, as exemplified by Sartre’s reception of 
Negritude poetry. Thus literature turns into a divining rod, ac-
cording to Iser, locating our disposition, desires, inclinations 
and interest. The question arises as to why poetry has that call-
ing and to the relationship between poetry and anthropology, 
between the written and the oral expression. In all manners, 
the judgment to be more accurate needs distance from itself 
in order to see how the poetical language operates, how it is 
dramatically staged, expressing human existence, expressing 
Angolan experience.

The Angolan experience and its aesthetic reception went 
through diverse and complex moments and movements due to 
the long colonial Portuguese domination. Most Angolan lit-
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erature has been studied within the body of Portuguese expres-
sion, though there has been an Angolan flavor and expression 
from the very beginning which critics defend as Angolan lit-
erature, while others prefer to disregard this aspect and focus 
on modern times. Here there will no answer to the question of 
linguistic preference. Moreover, to properly deal with Agostin-
ho Neto, it is necessary to cover the background that pushed 
African literature and African author to the foreground. This 
brief commentary on the major African literary movements of 
the twentieth century, Negritude, principal authors and main 
ideas provides an exposé of the topics discussed by readers in 
their encounters with Neto’s poetry and their relationship to 
the Angolan revolutionary and anti-colonialist feeling.

It is important to remark that Neto had always been in the 
vanguard of the political-aesthetical leadership of the Angolan 
intellectual and liberation movements. His first publication has 
not been studied in depth in the US academia, though mentioned 
by Gerald Moser and Russell Hamilton, for instance. Neto’s 
early literary production includes the short story collection Nau-
sea published in Mensagem 2/4 (1952); followed by Quatro po-
emas (1957), Poemas  (1961), Con occhi asciutti (1963), Com 
os olhos secos (1969), Sagrada esperança (1974), Sobre a lite-
ratura (1978), A Renúncia impossível, poemas inéditos (1982), 
Poesia (1998) [Laranjeira in Barradas, ed. 2005, 134].

Pires Laranjeira adds that Poesia was comprised of previ-
ously unpublished collections of Neto’s poems. He also re-
marks that the Sagrada esperança was reedited and published 
in 1987, with the addition of more poems, presented in a better 
organized manner, while maintaining the titles of the poems in 
the original 1974 version (134).

His article lists the front cover of the translation of Sagrada Es-
perança in several languages, including the two English versions. 
However, he failed mention that a version of book was originally 
published in Portugal and subsequently banned, nor provide ref-
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erence to Marga Holness in conjunction with the 1974 version 
published in Dar es Salaam, by Tanzania Publishing House. Not-
withstanding, his is the best appraisal of Neto’s works.

Though Neto produced poetry between 1945 and 1960, in 
this brief background survey I will focus on the literary event 
of 1947-48, when a few writers formed the most native literary 
movement heretofore witnessed by Angolans, the Movement 
of Young Intellectuals (Movimento dos Jovens Intelectuais) 
which raised the slogan “Let’s Discover Angola!” (Vamos 
Descobrir Angola!). The aim of the movement, as defined by 
Viriato da Cruz (1928-1974), was both educational and liter-
ary: to educate the Angolan people on the history, geography 
and folklore of the country and to recuperate and enhance the 
fighting spirit of African writers. Furthermore, the movement 
overtly aimed to counteract the exaggerated respect for values 
of Western culture, promoting popular expression and genuine 
African views in national literature.

From a literary viewpoint, the neo-realism adopted by Neto 
was associated with the new Marxism and humanism by the 
time Neto arrived in Coimbra in 1947. Marxist humanism, 
neo-realism and existentialism maintained and nourished Ne-
to’s concept of literature and directly influenced his poetical 
output, defending those “without land, without language, with-
out country” (Laranjeira in Barradas, ed. 2005, 133).

In 1950, the Associação Regional dos Naturais de Angola 
[Regional Association of Angola’s Native Sons] commonly 
known as Anangola [from Kimbundu An’a Ngola—literally, 
sons of Angola] and the Sociedade Cultural de Angola [Cul-
tural Society of Angola] announced two major projects: a lit-
eracy campaign to be held in the musseques—shantytowns 
surrounding Luanda, and the publication of a literary journal. 
The literacy project did not materialize because the colonial 
system prevented it; however, the journal became reality. In 
1951 the first issue of a new magazine appeared entitled Men-
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sagem. It had a short life but represented an important land-
mark and featured a poem by Viriato da Cruz entitled “Mama 
Negra” [Black Mama], calling for African ancestral values and 
tradition, and universal black unity.

At the same time, in Lisbon, the Casa do Estudante do Im-
pério was founded and a group of students from Portuguese 
colonies in Africa, Goa and Timor published a literary maga-
zine also called Mensagem, and later anthologies and small 
volumes of poetry. Notable among these students were Ago-
stinho Neto and Mario Pinto de Andrade, from Angola, Amíl-
car Cabral from Cape Verde and Marcelino dos Santos from 
Mozambique (Hamilton1982, 322). In 1957 a more broadly 
based magazine entitled Cultura II continued the debate from 
the point Mensagem had left, promising to become an official 
voice for the literary production of Angolan writers. It re-
mained active until 1961, despite the challenging problems of 
limited resources and censorship. This new magazine played 
an important role in helping the local African and non-African 
Angolan writers and authors who would not otherwise have 
had the chance to be published in Lisbon because of their po-
litical activism with Marxist ideology, as was the case of Luan-
dino Vieira, who was furthermore associated with the Popular 
Movement for Angola Liberation (MPLA), a political move-
ment initially founded by intellectuals and those with ties to 
Kimbundu (Marcum, 1985).

John Marcum also analyzes Luandino Vieira’s participa-
tion in the movement, and considers that some reviewers have 
harshly criticized the participation of white intellectuals in An-
golan Liberation, alleging they do not understand the histori-
cal reality of class and race under Portuguese colonization in 
Africa, and have not fully perceived that by being absent from 
the colonies the Portuguese gave place to a creolization of the 
language and customs. This phenomenon is reflected in the 
literary world, in poetry’s content and in fictional characters, 
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as well as in the country’s aspirations. Marcum considers this 
creolization a positive sign for Angola today and in the future 
when diversity will be instrumental to development.

Galvanized by Marxist/Leninist ideals, Africans and non-
Africans intellectuals gathered to conceive a plan to bring 
about the country’s independence from Portugal, based on 
class struggle and ideas of solidarity. The plan transcended ra-
cial boundaries, though they were constantly called to address 
this issue; and in the planning, they continued discovering 
Angola. The socialist revolution in Portugal and the war for 
independence in Angola ended with the victory of the MPLA 
channeled post-independence literary activities towards a line 
of new patriotism. Many exiled writers returned to Luanda 
from prisons and along with guerrilla fighters formed a new 
cultural revolution. Previous works that had been completely 
suppressed from the general public or poorly distributed dur-
ing the colonial regime now appeared in print for the first time, 
in editions of thousand copies, distributed all over the country. 
It was indeed a new renaissance and democratization of the 
ideas to all Angolan readers.

The largest distribution of all was reserved for the writer-
hero symbolized by Agostinho Neto, outstanding Angolan 
poet and the new nation’s president, who stood in the van-
guard of the new cultural revolution. Agostinho Neto led the 
new movement in the arts creating the Angolan Writers Union 
in 1975, just one month after independence, and stimulated 
a post-colonialist cultural and literary atmosphere, bringing 
together and fostering debates on artistic production, both in 
terms of form and content. This post-independence momen-
tum constitutes in itself an open venue for researchers. In this 
study and brief background survey, there is no room for such 
an endeavor, as the scope here is centered on the aesthetic 
reception of this major Angolan poet within the environment 
of US universities. 
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While analyzing and discussing how US scholars received 
and studied the poetical work of Agostinho Neto, some as-
pects of aesthetics and reception will be considered because 
they draw upon many theoretical influences, among them the 
Russian formalists, the Prague structuralists and their use of 
semiotics in the interpretation of poetry, and Ingarden’s liter-
ary phenomenology which views literary output as schema-
tized structures full of indeterminacies, gaps and silence. As 
part of the theoretical basis to reinterpret the US scholars’ di-
verse reception of Neto, I am using Hans Georg Gadamer and 
his theory of fusion of horizons, prejudices and hermeneutical 
tools, which defines the nature of understanding. Additionally, 
I am using the contribution of Umberto Eco, both in semiot-
ics of the text and in his view that critics should have an open 
mind and open door to enter a poem as an open work. I would 
like to reiterate that this theoretical background also takes into 
account the works of Iuri Lotman, Roland Barthes, and Georg 
Lukács, which will be introduced when analyzing the stand-
point adopted by critics such as Russell Hamilton, Gerald Mo-
ser, Donald Burness and Phyllis Peres, to mention a few; and 
to contrast their text analyses with the presuppositions of aes-
thetic response theory as designed by Jauss and Iser.

The critical position derived from the background here de-
scribed leads us to a conceptual shift involving a de-emphasis 
of critical assertions on the relation between the author and the 
work of art, which in a more traditional view of criticism is 
taken as objective reality, and an entity in itself. Upon reread-
ing the critics of Agostinho Neto, I will provide an analysis 
on the effect his poems exerted on each of the scholars being 
studied. Aesthetic experience, as first pointed out by Aristotle 
in Ars Poetica, needs to be understood both from the sublime 
viewpoint and from its practical effect on the audience, pro-
viding a special moment and instrument for catharsis, which 
only comes into being by and through the act of reading and/or 
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partaking of the theatrical actions. After reviewing each anal-
ysis of Neto’s poems and contrasting and supporting it with 
the principles of aesthetic response by the readers directly in-
volved as well as by the reading being applied here to these 
texts and voice, the ultra-reader, not the scholars, not this text, 
will decode another perspective that, we hope, will provide 
a better understanding of the dimension and significance of 
Neto’s poetry in the Lusophone world, as well as his poetical 
contribution to world literature.

The reception of Agostinho Neto in US universities has been 
extremely important for opening the doors for his acceptance 
and recognition as a world literature poet, because major uni-
versities, among them Indiana, Minnesota, Wisconsin, Texas 
and Oklahoma, have among their faculty scholars who special-
ize in Angolan Literature, offering courses in which his poems 
are studied, thereby providing opportunities and exposure for 
his reception by younger generations and new scholars, and 
increasing the possibility of a continuing interest in his poetry, 
independently of his leadership as the founder of the Angola 
revolutionary state. 

These universities feature in their structure departments of 
interdisciplinary studies, which offers programs independently 
and simultaneously, facilitating the spread of interest in cor-
related themes, be it history, art, social sciences or anthropol-
ogy, as well as ethnic and geopolitical studies, interpretation 
and world phenomena and their correlation to arts and politics. 
Through these departments, students, researchers and artists 
collaborate and enhance their understanding about the world 
literary scene. Within departments of Spanish and Portuguese 
and Latin American Studies, the study of poets such as Pablo 
Neruda and Gabriela Mistral of Chile, Jorge Luis Borges of 
Argentina, Vargas Llosa of Peru, Gabriel Garcia Marques of 
Colombia, Carlos Fuentes of Mexico, to mention a very few 
Spanish speaking authors; as well as Jorge Amado, Graciliano 
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Ramos and Machado de Assis from Brazil and several Portu-
guese writers, led by the recent Noble Prize winner Jose Sara-
mago, who died in June 2010, has been extremely important 
for Angolan and Mozambique literary reception. Also signifi-
cant have been invitations by US university programs to guest 
lecturers that have brought Portuguese speaking authors from 
Lisbon, Brazil and African Countries to interact with scholars 
and students, thus increasing the awareness of the Portuguese 
language authors. It was through this program that Bernardo 
Honwana, for instance, came to Indiana University to join in 
discussions with professors and students who were studying 
and reading They Killed the Mangy Dog, as well as Luandino 
Vieira’s The Real Life of Domingos Xavier and Agostinho Ne-
to’s Sacred Hope, among others.

Finally, it is relevant to mention in this short summary of 
background to the study of Neto and his reception that Angolan 
literature has had two main doors of entrance at US universities: 
the first through Lusophone literature and the second through 
African studies, and there has been a third via through which I 
myself entered: comparative literature. The Indiana University 
at Bloomington Spanish and Portuguese Department offered 
in 1982, for the first time, an undergraduate cultural option 
course on the literature of Angola and Mozambique in transla-
tion, with endorsements by Comparative Literature and Afri-
can Studies, drawing a large number of students.  

It was in this context that I learned of Agostinho Neto’s 
poetry, of Luandino Vieira’s novel and Sarah Maldoror’s mov-
ies. At Indiana University, I met professors Heitor Martins and 
Darlene Sadlier, and with them I learned of Angolan literary 
reception. Entering US academic life after a graduate seminar 
on Lusophone literature with Martins, I submitted abstracts 
for Modern Language Association conferences on Angolan 
literature and had two of my papers accepted for presentation. 
The first paper, published in this study, dealt with the poetry of 
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Agostinho Neto as a response to Sartre’s concept of commit-
ment and literature, which was well received and generated a 
good debate; the second was a comparative linguistic analysis 
of Agostinho Neto’s poetical language and selected guerrilla 
songs in which alliteration, rhyming, and free verse technique 
were employed, approximating the songs to the tradition of 
poetry and to Neto’s technique.

Of course, my reading of Neto’s poetry has been shaped 
by an interest and a goal, when considering that a literary 
text, even when it appears to be new, does not present itself 
as something absolutely new, but predispose its audience to a 
very specific type of reception, be it revolutionary, be it lyrical, 
with overt or covert signals, familiar characteristics or implicit 
allusion, as proposed by Jauss (1982). In this reading process 
it was deconstructing Sartre’s theoretical text that provided a 
better understanding for the relationship between a literary text 
and a political proposal.
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When dealing with Agostinho Neto’s poetical output, most 
American scholars have linked his approach to political and cul-
tural liberation, as an attempt to respond to African and Angolan 
resistance to colonialism, and his portrayal of hope and revolution-
ary optimism as structural trope of his poetry and indictment of 
Portuguese domination in Africa. In trying to define Neto’s com-
mitment and identity, it is common to find him defined as a man 
of action, a man dedicated to combat, to the struggle of Angolan 
independence, with predominant emphasis on his political life 
and participation in the liberation struggles of Angola. In general, 
American scholars have thus analyzed the identity of the poet as 
equivalent to the identity of Neto, the political and revolutionary 
leader, and, by and large, read and interpreted his poetical voice as 
evidence of his individual political vision and commitment.

In covering some of these readings and clarifying that the 
readings by Russell Hamilton and Donald Burness will be 
treated separately in specific chapters, it seems necessary to 
step back, create some aesthetic distance, and proceed to a 
meta-reading of this reception, in order to attempt to provide a 
different view of Neto’s poetical voice. Other approaches will 
also be taken into consideration in order to illuminate the more 
enthusiastic interpretation of Neto’s political commitment, try-
ing to bring to the foreground those critics who have analyzed 
his language, rhythm, metaphors, symbolism and poetical evo-
cations which, I believe, will provide us with a broader under-
standing of his poetical voice and plural identity.

II
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While trying to interpret Neto’s identity, we will also at-
tempt to revisit his existence within the universe of Africa 
and Angola, as well as Portugal. The aim here will be to sur-
vey, even if briefly, Neto’s political engagement, his linguistic 
background, and his involvement in Angolan and Portuguese 
political and literary movements, as possible background to 
the interpretation and understand of his identity. It will be part 
of our presupposition that identity and context influence each 
other in a broader sense, and that this phenomenon may be 
relevant to address Neto’s political and poetical identities. Par-
menides was one of the first thinkers to ponder about identity 
and to claim that “thought and being are the same”, with a 
simplicity that has never been repeated, especially after exten-
sive reevaluation of Heidegger, and after all the discussion on 
identity and difference, or even more différance, as proposed 
later by Jacques Derrida.

What concerns our goal in this chapter is to analyze the 
relations between the writer, the author, and the social being, 
as well as the reader when apprehending them. The writer is 
examined in his endeavor of producing aesthetic meaning, 
and the social being in his anthropological and political un-
derstanding and interpretation of his context and the world, as 
well as in his judgment of aesthetic values.

The reader’s first and natural inclination is to look at the 
identity of the writer as equivalent to that of the social being, 
to imagine the identity of the author as an isolated and larger 
one. But further scrutiny reveals a deeper meaning, whereby 
both identities are actually characteristics of the same Being, 
and as such, subject to a diverse dimension.  Within this amal-
gamation, permeates the difference, which will be the dialogi-
cal subject to be viewed with and between the interpreters of 
Agostinho Neto in their critical and aesthetic response. If one 
could imagine the writer and the social being as two identifi-
able entities having nothing that could distinguish one from 
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the other, these two entities would indeed be identical and the 
same, as originally proposed by Nicholas de Cusa. This pro-
posal has also been formulated by Hegel in Philosophy of Law, 
and by Fichte when he claims that A=A and that I=I, as well as 
by Schelling’s philosophy of identity with the concept of indif-
ference between the subject and the object. All these premises 
would lead to the confirmation that Agostinho Neto’s political 
biography would be equivalent to his poetical voice.

Heidegger, however, proposes that there must be first and 
foremost a Being before I and an I before all existence, which 
cannot constitute its identity; thereby calling for an indiffer-
ence between the two Is. The principle of identity presupposes 
identity itself, but it also presupposes its difference; although 
part of the same principle. Identity and difference belong to-
gether; and here poetical voice and revolutionary leader coex-
ist: in the polysemical existence of Agostinho Neto, distinct 
from and larger than simply the writer or the politician.

What is meaningful in this context about this theoretical 
understanding of identity and its difference is that there is a 
relation between the two spheres, a relation that asks how and 
what is behind the deeper meaning of the identity; a relation 
of what is intended and how its originality is produced. One 
needs to accept that neither the writer nor the social being 
is a static dimension. It is not just a matter of knowing what 
they stand for, especially in the totality of the aesthetic work. 
Identity is belonging; therefore, both the writer and the social 
being of Agostinho Neto need to be placed in their aesthetic 
and political context, both in Africa and Angola as well as 
in Portugal and Europe. Only after analyzing the two identi-
ties  in relationship to their historical (political and aestheti-
cal) realities, the reader can come to face the real Agostinho 
Neto’s real identity, mediated after a synthesis of realities, to 
form a totality from which we can interpret the literary world 
under analysis.

Identity and Context
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Another aspect to be considered is Agostinho Neto’s sense 
of belonging and not belonging; belonging as a writer and so-
cial being to the African, Angolan and Portuguese contexts, as 
well as refusing to accept presupposed and pre-imposed cultur-
al and political ideological presupposition. These sentiments 
will hold the writer and the revolutionary leader together, yet 
without making them a single being, maintaining the principle 
of identity which creates a leap to the difference.

From the reader’s perspective, one needs to ask: Who is 
the writer? And we may explore some possible answers: the 
writer is whoever sits at a desk to produce a text—be it essay, 
poem, novel, play, biography, report or other. A poet is some-
one who produces a text within a certain aesthetic tradition, 
following some prescribed structural form and linguistic art, 
using verse, rhyming, alliteration, evocation, allusion, figures 
of speech, and other devices. The writer is also an individual, 
human being, with his/her strengths and weaknesses; a social 
being, father/mother, son/daughter, friend, etc. The writer is 
a political figure, progressive/conservative, realist/idealist al-
lied/opponent to this or that group/agenda; the writer is a col-
lective figure identifying himself with a collective content; and 
the writer may be any other symbolic/real character whose aim 
can be achievable or not, but in any situation he constitutes an 
identity who must be immersed in some form of context.

In the case of Agostinho Neto, that poetic identity may be 
represented as African, Angolan, Portuguese language, par-
ticular and universal, romantic, neorealist, socialist, negritude, 
symbolic, revolutionary; identity in its difference and similar-
ity, in its mosaic of all these traits and other traces [Mensagem, 
Cultura, Césaire, Senghor, Hughes, Camões, Pessoa, oral text, 
traditions and horizons of traditions, etc.] which all together, 
among others to be explored, constitute the writer, object of 
these considerations. The identity of the writer is as polysemic 
as the poetical language he uses. There are several dimensions 
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and sub-identities to be discovered, as many of his US readers 
have discovered and continue to discover.

Agostinho Neto’s context is as complex as his condition as 
a writer. He is African, Angolan, and poet, student in Coim-
bra, sharing and opposing views. He is faced with contra-
dictory elements of his Portuguese language tradition, the 
language he uses to express his poetic output. His poetry nar-
rates some of these phenomena. A good theoretical account 
of the type of displacement, of belonging and not belonging, 
of linguistic complexity and physical displacement can be 
illustrated by Franz Kafka’s life, and a theoretical interpre-
tation of this kind of existential situation is well treated by 
Jules Deleuze in his study of minority literature (Pour une 
littérature mineure, 1975).

Racism, exploitation, colonialism, dominance, hegemony, 
corruption, censorship, police, and persecution on the side of 
the oppressor; and contract workers [African victims of forced 
labor practices], victims, oppressed, prisoners, censored, per-
secuted, enslaved on the side of the Angolans are all themes 
forming the leitmotiv of African literature, systematically pre-
sented in Agostinho Neto’s poems and widely discussed in US 
academic reception.

Marx, Lenin, Engels, praxis, ideology, proletariat, libera-
tion, class struggle, anti-dictatorship, anti-colonialism, free-
dom,  solidarity, socialism, days after dictatorship, and days 
after independence are themes running through the works of 
Agostinho Neto, other Angolan and African writers, as well as 
in Portuguese progressive writers and anti-Salazarian voices 
also fighting for socialism and Marxist/Leninist ideals. Some 
US critics mention these relationships; however, in a lesser and 
more modest manner than the themes call for.

Agostinho Neto’s context comprises both dimensions; 
though clearly his focus and primary voice is reserved for the 
revolutionary scenario. The sense of context and contextual-
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ity as a means of belonging and further trying to understand 
both the writer and the social being in Neto also need to view, 
even if panoramically, the two situations. There seems to be a 
dialectical dialogue between writer and social being, between 
their identities and differences to the point that sometimes it is 
hard for the reader to separate the two components.

The meta-reading that we are pursuing of the aesthetic re-
ception and reader’s response to Agostinho Neto aims to help 
other readers, in the US and elsewhere, to discover and/or re-
discover in which way difference stems from identity, in which 
way poetic voices are answers to revolutionary cries, and how 
they are finally integrated, if ever, as an event of appropriation 
and endurance, as Heidegger suggests.

In his analysis of Agostinho Neto’s political and cultural 
contexts, Patrick Chabal begins by stressing political action 
and commitment and affirming that it would be natural to ap-
proach the poet by way of Agostinho Neto, the political man; 
that is, to read his poems as both evidence of his political com-
mitment and as an example of his political action (A voz igual 
1989, 93). According to Chabal, poets’ writings, whenever 
coming from political leaders are “always relevant to the un-
derstanding of the general context of their political action (93). 
As if reflecting on the role of the reader and reconsidering the 
aesthetic qualities of the work of art, Chabal ponders that this 
view can be reductionist, because as he points out, if on one 
hand it is not possible nor desirable to dissociate the man from 
his poetry, on the other hand it is “less desirable merely to de-
duce the poetry from the man’s action” (94). Chabal adds that 
one needs to analyze the poems independently from the politi-
cal action taken by the author.

In this reading of Agostinho Neto, Chabal states further 
that no writing should be limited to the political view of the 
composer and that the poems’ inspirations must transcend the 
political circumstance, as well as the political interest, of the 
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writer. This analysis presents two views of author’s identity: 
first, the identity of the poet as social being, the political man 
and his actions; and secondly, the author’s identity as an aes-
thetic builder; while at the same time recognizing the separa-
tion between the writer as a social being and the writer as a 
poet. There seems to be no reason to take the two positions, 
but for the aim of the study, it is indeed very illustrative that 
these two antagonistic views could be positively presented in 
the same context.

Chabal’s paper presents a good survey of the intellectual 
and political context which served as basis for Neto’s writ-
ings, and provides excellent commentary on the events, both 
in Angola and in Portugal, which coexisted at the time of his 
poetry, starting in 1947 and going through 1962, when Neto 
supposedly stopped writing. He clarifies in a footnote that his 
last poem may have been written in 1960, and Chabal’s dates 
indicate that Neto may have only written poetry during his stay 
in Portugal.

Referring to possible influences on Neto’s poetry, Chabal 
brings out the association between French and Portuguese-
speaking African authors surveyed in the background to Ne-
to’s poetical output and asserts that “cultural revindication 
was a prerequisite to political consciousness simply because 
the legitimating colonial ideology rested on assimilationist 
premises” (96). This assertion brings the reader to collective 
identity, since both poetries would appeal to broader images 
of Africa and patriotic independence feelings. In a later article 
entitled “Aspects of Angolan Literature: Luandino Vieira and 
Agostinho Neto,” Chabal maintains literally all his assertions 
and evaluations discussed earlier pointing out that Neto was 
a writer committed to expressing himself as a political lead-
er, fighting for and defending his political ideals, allied with 
Marxist ideology and struggling for Angola independence. 
Chabal defines Neto as a poet with a message, not a lyrical 
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poet, or a poet of intimacy (African Languages and Cultures 
1995, 40). Nevertheless, also in this article, Chabal finds room 
to allow that Neto seeks to fuse context and music, providing 
a possible different analysis of his poetry, and leaving to other 
researcher to pursue the suggestion and reread other African-
ness aspects of his poetry, associated with oral tradition, mu-
sic, rhythm and looking at drums as drums instead of always 
as a political calling.

Fernando Martinho in “The poetry of Agostinho Neto” ad-
dresses the question of political identity starting with his un-
derstanding that “political nationalism was preceded in An-
gola, as in other African areas, by cultural nationalism.” He 
conducts a thorough survey of Neto’s participation in the post-
war intellectual movement in Angola—the oft repeated “Let’s 
Discover Angola” group, and understanding that “this procla-
mation meant, among other things, that Angolan intellectuals, 
members of an assimilated African minority, felt the need to 
go back to the source of their culture” (World Literature To-
day 1979, 46). Martinho’s understanding is that Neto’s poetry 
calls for the negation of the colonizer’s culture and the refusal 
of the benefits of assimilation, indicating that there is an aim 
among Angolan intellectuals, and consequently in Neto’s po-
etical voice, to assert and to achieve what Mario de Andrade 
called the re-Africanization of the Angolan spirit.

Martinho gives one of the best summaries of Neto’s poeti-
cal output in what he calls the essential bibliography, com-
prised of Quatro poemas de Agostinho Neto (1957), Poemas 
(1961), Con occhi asciutti (With Dry Eyes), a bilingual edition  
in Portuguese and Italian which included the same collection 
from Sagrada esperança, taking its title from two of what Mar-
tinho’s appraises as Neto’s best poems: “The Tears of Africa” 
(And love/ and dry eyes) as well as the poem “Create” and the 
verses “create/ create love with dry eyes”. He also mentions 
the edition in Serbo-Croatian, Russian and Chinese, as well as 
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the Tanzanian edition of Sacred Hope (1974). Obviously, he 
was not aware of A renúncia impossível, and does not mention 
the short-story collection entitled A nausea.

Martinho makes a very short, but insightful, analysis of Ne-
to’s poetry, following the thematic lines proposed by Mario de 
Andrade in his anthology Na noite grávida de punhais (1976), 
according to whom Neto’s poetical work could be better un-
derstood and classified in the following scheme: classifying his 
poems into sections denominated as evocation, identification, 
Africanness and contract workers. Several other US scholars 
have pointed out the usefulness of Andrade’s divisions, includ-
ing Russell Hamilton, Gerald Moser and Donald Burness. 

For the interpretation of Neto’s identity and difference as 
a writer, his role as a poet and social being, this classification 
proves to be relevant and meaningful as well, because we are 
interested in Neto as a political leader, but also in his poetry 
within the context of African and Portuguese language expres-
sion. We want to overview these interpretations in the light of 
similarities and differences, as well as take into account the 
role of the reader before the text, and how the writer’s identity 
can be diverse and different, or even “différant,” in Derrida’s 
words (L’écriture et la différence, 1993).

Associated with Neto’s political identity, one aspect that 
has been stressed by the majority of his readers is the challeng-
ing tone in his commitment to focus on the theme of Angola’s 
independence (Africanness) and the internal ideological con-
flict with his professed Marxist views; primarily because the 
Marxist proposal aims at the establishment of socialism and 
proletariat regimes, not necessarily on independent nations or 
struggle for independence. Neto’s ideological interest in not 
centered on the proletariat, despite all his poems dedicated to 
the denial of contract labor, nor does it champion a socialist re-
gime; instead he focuses on the direct struggle of the Angolan 
people for their independence from Portuguese rule and colo-
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nization. Neto’s political identity is committed and identified 
with freedom from the colonizer. What Neto is stressing is not 
socialist literature for a global Marxist identity, but a national 
literary identity, a literature concerned with Angolan life and 
Angolan traditions. In this sense, the poetical language used 
by Neto seems to be responding to Antonio Gramsci’s Marxist 
view of literature and national life. As suggested by Gramsci, 
Neto tries to mobilize the masses through a comprehensive 
program of educating and organizing the entire population, 
brought about through poetical language. His poems introduce 
new values, new ideas and new metaphors necessary to gener-
ate critical consciousness and national identity.

Chabal is right in pointing out that “the orthodox [Marxist] 
view that, just as the Soviet Union was composed of many inde-
pendent republics, so the colonial empire should become federa-
tions of socialist states, was not at all attractive to most African 
intellectuals (1995, 36). From the Marxist, Soviet viewpoint 
what was in dispute should be Portugal and its colonies as new 
members of the socialist world; proposing that once Portugal 
became socialist, so should all its colonies become socialist re-
publics. This understanding of the Soviet ideal as a limiting fac-
tor for the interest of African nations and other countries under 
colonial regimes had previously been challenged and thoroughly 
discussed by Aimé Césaire, Senghor and other intellectuals.

Despite these observations, Marxist ideals and dialectical 
approach can be perceived in Neto’s poetical identity when he 
deals with the treatment of language—its form and content—in 
his writings. The poetic voice denial of assimilation proposes 
recuperating figures of speech and images as stressed by Sar-
tre, Adorno, Benjamin, and Engels in his letters to Harkness, 
proposing a double negative as a positive outlet. Neto works 
with the  negation of negativity imposed by the colonizer, the 
negation of the negative dimension and role of assimilation, 
negation of the negative and manipulated colonial and hege-
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monic intellectuals’ discourse; all with the goal to establish a 
new situation, a new positive dimension of freedom for Africa 
and Angola. Chabal, for instance, in this same 1995 article, 
analyzes a few poems by Neto in the light of demonstrating 
that his Angolan trait is not marked by language, but by histor-
ical facts, and maintains that Neto’s poetry serves his political 
identity and actions, his fight to establish Angolan conscious-
ness, with the overt aim to contribute to the freedom of the 
Angolan people from the colonizer as well as contributing to 
their goal for the Angolan liberation and independence. 

Certainly, material inequality is portrayed in Neto’s poetry 
as part of the ideological and cultural incompatibilities between 
Angolan popular culture, quasi-feudal, set in rural areas, and 
the Portuguese cosmopolitan view of the Eurocentric intel-
lectuals. These phenomena point to Gramsci’s application of 
concrete analysis of the local historical process, especially the 
stratified division of epochal and conjectural event sequences, 
which in Angola called for a dialectical appraisal and portrayal 
of national struggles. Furthermore, according to Chabal’s aes-
thetic response to his poetry, Neto is a writer with a message, 
phrasing also used by Donald Burness and Russell Hamilton, 
among others, and not a lyrical poet or a poet of intimacy; 
but nevertheless, he is a poet of quality (1995, 40). Despite 
several moments of content repetition, one perceives that Cha-
bal’s opinion contributes substantially to the apprehension of 
the diverse dimensions of Neto’s identity and his interaction 
with national, collective and cultural identities.

Referring directly to Neto’s relations with Marxist ideas, 
and their significance for his political identity, A. M. Khaz-
anov explains that Neto’s ideological, political and literary in-
fluences are complex to analyze, and that they underwent a 
varied process of formation. For this reason, he calls attention 
to a collection published in 1979 in the journal of the Writ-
ers’ Union entitled Lavra e oficina where, according to Antero 
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Abreu, during those years, Neto and his African friends read 
Marxist aesthetics as applied to the works of Gorky, Ehren-
burg and Sholokov, as well as the Marxist-oriented works of 
Jorge Amado and Graciliano Ramos. Neto was familiar with 
and read the works of the French poets Paul Eluard, Louis Ara-
gon and Jacques Prévert, and apparently he was an avid reader 
of the US writers associated with socialist ideas, such as Up-
ton Sinclair, John dos Passos, Sinclair Lewis, John Steinbeck, 
Ernest Hemingway, Erskine Caldwell and Howard Fast. The 
aesthetic reception of Jorge Amado in Angola is best exempli-
fied by his novel Jubiabá (1935), which deals with proletar-
ian heroes in the city of Salvador. The book tells the story of 
Antonio Balduíno, a black hero with socialist ideals fighting 
against oppression. According to Russell Hamilton, the Brazil-
ian modernist and mainly the socialist literature of the 1930s 
exerted demonstrable influence on Angolan poetry and prose 
fiction, as well as that of Cape Verde and Mozambique (Re-
search in African Literature 1982, 322).

Khazanov, consequently, is well impressed with Antero 
Abreu’s account of the Marxist influences upon Neto as a poet-
ical identity, and draws up a long list of socialist-oriented poets 
with whom Neto and the African students in Coimbra and Lis-
bon were closely associated. Among them, he asserts that the 
group enthusiastically read Portuguese poets, such as Antonio 
Nobre, Jose Regio, and evidently, Fernando Pessoa. They were 
also readers of the American Langston Hughes, the Cuban Ni-
colás Guillén, the Chilean Pablo Neruda and the Negritude 
poets, Aimé Césaire, Léopold Senghor and Leon Damas. Kha-
zanov dedicates several pages of his article to discuss Neto’s 
poetry and its association to the Negritude movement. After 
quoting Neto, according to whom his major influence derived 
from neorealists, he states that the influence of Negritude can 
be seen in Neto’s poetry written at that time he was in Portugal, 
studying medicine.
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In his attempt to asses Neto’s poetical work, Khazanov 
uses to support his argument a newspaper article written in 
1976 by Mario de Andrade, according to whom “in 1949 the 
young intellectuals of Portuguese Africa discovered Léopold 
Senghor’s Anthology of New Negro and Malagasy Poetry, 
with the famous introduction written by Jean Paul Sartre, en-
titled “Black Orpheus”. Khazanov sees echoes of a Césaire’s 
famous book [Cahiers d’un rétour au pays natal] in Neto’s 
poem “A Succession of Shadows.” According to Khazanov’s 
reception, Neto’s poems show intense influence of Negritude 
as described in the background chapter, defending feelings 
related to Black roots identity, and the revival of African cul-
ture and African identity. The author remarks that by the mid-
dle of 1950s, Neto became disillusioned with the Negritude 
aesthetics, realizing that calling for return to African culture 
was not sufficient to enable him and his colleagues to pursue 
African liberation and specifically Angola’s independence 
(Agostinho Neto 1986, 32).

The relationship between Lusophone literature and Ne-
gritude is not a central theme in this work. It is only brought 
into discussion as an element of influence for the develop-
ment of one aspect of Neto’s political, and especially poeti-
cal identity. The question per se has been extensively studied 
by many interpreters, among them Richard A. Preto-Rodas in 
his monograph Negritude as a Theme in the Poetry of Portu-
guese-Speaking World (1970); as well as widely dealt with by 
Russell Hamilton, Donald Burness, Phyllis Peres, and several 
others studying the aesthetic reception of Neto in the US, in 
both English and Portuguese languages. Historically, the most 
important literary analysis of the Negritude movement and its 
relation to Angolan poetry, which became a fundamental work 
for anyone who addressed the question, was written by Mario 
Pinto de Andrade, with the collaboration of Francisco Ten-
reiro, entitled Caderno da poesia negra de expressão portu-
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guesa (1953), regularly cited by US scholars who studied this 
and other theoretical aspects of aesthetic response of Angolan 
literature.

The most recent document written on this issue is Akiz Ne-
to’s book entitled Influência do neo-realismo e da Negritude 
na poesia de Agostinho Neto, where the author cites Victor 
Kajibanga who, by turn, claims that African poetry is char-
acterized by reflecting the everyday life of African societies, 
represented by its folklore and oral tradition (Akiz 2010, 2). 
According to Akiz’s interpretation of the poem “Ópio”, the po-
etical voice shows a true spiritual truth based upon Negritude, 
and takes the reader to the anxiety of returning to a new Africa, 
the Black Africa that fights for freedom from subordination 
and racism (62).

However, it is necessary to further clarify that Negritude 
was only one of several ways Agostinho Neto’s identity was 
manifested and interpreted. Phyllis Peres in Transculturation 
and Resistance in Lusophone African Literature (1997), dedi-
cates a section to Agostinho Neto and explores some readings 
relating to his political and poetical identities, and examines 
white Angolan writers’ participation in the development of 
Angolan literature. She asserts that Russell Hamilton attributes 
this participation to the peculiarities of Portuguese colonialism 
and postulates that these white writers were giving voice to 
the lower classes, associating themselves with other intellectu-
als in the attempt to revindicate the rights of the mass Ango-
lan population (Peres 1997, 8). Peres provides us with three 
further reasons for these white writers to associate themselves 
with the political climate and collective political identity in 
Angola: firstly, because they came from poor African neigh-
borhoods known as musseques before moving to Europeanized 
sections populated by the white population; secondly, because 
they were politically expressing an identity associated with so-
cialist liberation; and thirdly, because the fascist rigidity of the 
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Portuguese dictatorship forced them to alternative intellectual 
actions (9).

One relevant Marxist aspect of Agostinho Neto’s poetry 
is expressed in the metaphors and theme treatment of Marx’s 
notion of alienation. Though this theme as such has not been 
adequately studied in US reception, it is presented to the reader 
through different images and language. Peres’s understanding 
that Neto writes in the voice of a quitandeira (vendor) who 
sells not only oranges but herself—her labor and her life be-
ing taken by the colonial ruling class—and the conclusion that 
the vendor ironically gives her pain and her voice to the poet 
himself, so that she will disappear in the process, can be under-
stood as a poetic calling and denunciation of affirmation and 
loss of identity, and therefore, the poetic strategy to negate the 
negative feeling of alienation. In Peres’s words: “as part of cul-
tural contestation, these poems not only participate in radical 
critiques of imposed patterns of acculturated identity, but also 
seek to discover the borders of a collective Angolan selfhood” 
(10). Such a description suitably fits Sartre’s notion of existen-
tial alienation, a concept well known by all intellectuals in the 
fifties and often and fittingly applied to politically committed 
writings, as well as to literary criticism.

Another valuable example provided by Peres, which can 
also be associated with alienation referring to identity and loss 
of identity, is her comment that Portugal constructs a discourse 
and model of nation, as well as other strategies of acculturation 
as a means of domination, influencing the understanding and 
use of discourse in Angola’s own perception, confusing the 
growing cultural identity. She further illustrates with the Por-
tuguese term cafrealizado, used in a negative sense to describe 
the Africanized Portuguese settler, as “illustrative of the way 
in which the colonizers understood acculturation as a strictly 
one-way process” (10). Peres’ pages dedicated to Neto were 
illustrative of the complexity lived by the author in a moving, 
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territorializing and de-territorializing context in which the lib-
eration struggle is itself an act of culture, at least in terms of 
reclaiming cultural space. Deleuze proposes not only the re-
claiming of cultural space, but establishing a strategy of de-
territorializing oneself in order to re-territorialize with full 
force. Certainly, Neto played that identity role cleverly in his 
departure to Portugal and his return to his native country, de-
emphasizing any form of alienation to reach a full reencoun-
tering of his political and poetical identities, amalgamated to 
reach his goal. 

The precise boundaries, or what Derrida terms “borders.” of 
identity are complex and varied, especially when one consid-
ers identity and its difference, in its diverse expressions im-
mersed in a context, which can be rather intricate, as the case 
of Agostinho Neto (Aporias 1993, 32-49). The borders of his 
identity dialogue dialectically with his political experience in 
Africa, Angola and in Portugal—Coimbra and Lisbon, as well 
as interacting with the aesthetic influences infused by African 
literary movements and Portuguese literature and reception. In 
other words, the political, social, economic and aesthetic con-
texts are the basis for the definition of his identities. A good 
illustration of complex expression of identity is the movie I am 
not there by Todd Hayes, featuring Cate Blanchet and Chris-
tian Bale, in which six different actors are pasted together in 
the filmic narrative to portray six different identities represent-
ing and describing the diverse identity of the composer and 
singer Bob Dylan; these being an actor, a folk singer, an elec-
trified troubadour, Rimbaud, Billy the Kid, and Woody Guth-
rie. The sub-identity revealed by the character Jack Robin may 
have been the difference; that is, the closest to the authentic 
identity of Bob Dylan. Different from our meta-interpretation 
of Agostinho Neto, in Hayes’s movie the spectator is shown 
much less of Dylan’s social being, i.e. Robert Allen Zimmer-
man; instead, great emphasis his dedicated to his poetical iden-
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tity, one that from the very beginning is a persona made up of 
personae, apart from his real self and naming. Six identities of 
Dylan’s identity: 

There is extensive material written on Agostinho Neto and 
African and Angolan political and literary movements and 
registered in our bibliography for those interested in pursuing 
further the study of his context. Nevertheless, in addition to 
the discussion already covered, I would like to point out that 
while Neto was in Portugal close links were formed between 
the young African patriots engaged in an anti-colonialism 
campaign and the Portuguese Communist Party. As Khazanov 
illustrates, the Portuguese Communist Party organized mixed 
groups of Portuguese and colonial students to fight fascism to-
gether. By 1949 the illegal organization had a large number 
of members listed, including Agostinho Neto, Álvaro Cunhal, 
Mário Soares, Salgado Zenha and António de Almeida Santos. 
In early 1950s, the Portuguese Communist Party had estab-
lished a similar clandestine group in Luanda (Agostinho Neto, 
43). As Neto stated in a report to the central committee dur-
ing the first congress of MPLA, cited by Khazanov, (48), the 
Portuguese Communist Party played a significant role in mo-
tivating the fighters from the former Portuguese colonies. The 
Communists energy and heroism and their unflagging resolve 
inspired and gave confidence to those who were fighting for 
freedom in the colonies.

As Neto explicitly states, his context inspired the Angolan 
fighters, and among them Khazanov includes Lucio Lara, Ma-
rio de Andrade, Saydi Mingas, Paulo Jorge, Rui Monteiro and 
others, all bound together in the struggle for freedom for their 
native country, while also dealing with literary expression, as 
the case of Mario de Andrade, who denounced and rejected the 
theory of Lusotropicalism and became a major Angolan poet, 
literary critic and sociologist.  In the chapter on Neto’s back-
ground, we show that the sense of being engaged in the struggle 
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against colonialism was very strong in the whole Lusophone 
Africa. As Fernando Martinho states, prior to the launching of 
the liberation struggle, the MAC (Anti-Colonialist Movement) 
was founded in 1957.

Many were the foundations for Neto’s strength to fight for 
Angola’s independence, as well as grounds for his literary cre-
ation, among them: the dialogue with the Communist party; the 
dialogue with Negritude political and literary expression; the 
interaction and participation with other anti-colonialist lead-
ers in the liberation struggles in the Portuguese and non-Por-
tuguese colonies; the participatory life in the socio-economic 
super-structure and infra-structure of the decaying dictatorship 
of Salazar and Caetano; the anti-fascist atmosphere in Europe 
and in Portugal; the acknowledgement of all former colonies 
which had already become independent; the progressive cultur-
al atmosphere and literary expression; sympathy from around 
the world, expressed through Sartre’s and Camus’ campaigns 
for Neto’s release whenever he was imprisoned, the transcul-
tural resistance permeating Africa and a myriad of other re-
lated phenomena. The plurality and totality of this context that 
designed and formed Neto’s political identity as well as his po-
etical identity are also responsible for his social being and for 
his decisions as a human being, for his emotional and humane 
identity which will lead him to choose friends, political allies, 
literary sources, and family ties. The totality of this contextual-
ity is responsible for the plurality of his identities, and also for 
the totality of these identities, in his political life as well as in 
his literary output, his poetical text and short stories.

 As Manuel Ferreira states in the introduction to Neto’s 
A renúncia impossível (1987), it is a text that challenges us. 
How do these texts, in their ensemble, how does this macro-
text by Agostinho Neto, question us, provoke us? I believe that 
through revisiting readings by US scholars we will be able to 
propose answers to this challenging question. From the dia-
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logue between the readers’ text and Neto’s poetic output, not 
always simple and clear, there may yet arise another reading 
which possibly will join Ferreira’s ideal collective-reader and 
with him the meta-text. I am in full agreement with Ferreira 
that there should be as many meta-texts as there are readers 
(Introduction, A renúncia impossível, 7-28).
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