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Alda Lara viveu pouco tempo (1930 -1962). Nas palavras de Ana Paula Tavares, 
uma das suas sucessoras numa genealogia feminina de poetas angolanas, Alda 
Lara tinha um projecto poético que fi cou por cumprir (Ana Paula Tavares, 
Lendo Angola, 2008: 47), mas o pouco que escreveu em termos de quantidade 
– uma antologia de poemas, outra de contos, algumas conferências publicadas 
no boletim da Casa dos Estudantes do Império (Mensagem)[1] e alguns poemas 
publicados em diversas antologias – não é proporcional ao impacto que a autora 
teve no fi nal dos anos 40 e princípio dos anos 50. Alda Lara era reconhecida 
entre uma elite intelectual circunscrita, que é precisamente aquela que veio a 
ter um papel marcante nas lutas de libertação das colónias que Portugal tinha 
em África. Em Lisboa, na Casa dos Estudantes do Império, Alda Lara conviveu 
com líderes políticos como Amílcar Cabral[2], Agostinho Neto[3] e Mário Pinto 
de Andrade[4] (redactor da Présence Africaine[5] entre 1955 e 1958, e co -editor, 

1 Tanto o boletim da Casa dos Estudantes do Império, que se começa a publicar em 1948, como a 
revista de Luanda que era a voz do Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, se chamavam 
Mensagem. Esta coincidência de nomes tem gerado alguma confusão. Saíram 4 números da revista 
de Luanda e alguns dos colaboradores foram António Jacinto, Viriato da Cruz e Agostinho Neto. 
Ambas as ‘Mensagens’ publicaram textos de Alda Lara.

2 1924 -1973, ideólogo da luta de libertação da Guiné -Bissau e Cabo Verde, fundador do partido 
PAIGC. Formou -se no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, em 1950.

3 1922 -1979, Presidente do MPLA desde 1962 e presidente de Angola desde 1975 até à sua morte em 
1979. Esteve no CEI em Lisboa a partir de 1952, transferido de Coimbra.

4 Presidente do MPLA entre 1959 -1962, destacado sociólogo e activista. Viveu em Lisboa entre 1948 
e 1954, de onde partiu para Paris.

5 Présence Africaine começou a ser publicada em Paris, em 1947, e ainda hoje é uma conceituada revista 
cultural, publicada em francês. Representou um importante meio para a afi rmação cultural dos 
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72 JOANA PASSOS

com Francisco José Tenreiro, do Caderno de Poesia Negra de expressão Portuguesa, 
em 1953). Para se compreender a poesia de Alda Lara tem de se ter em conta 
este contexto, entre 1948 e os primeiros anos da década de 1950, e ter presente, 
em termos de espaço, que se trata de uma obra poética relativa à construção de 
uma identidade colectiva Angolana, mas que se dirige a um meio jovem, culto 
e politizado, que pouco ou nada terá a ver com a literatura de guerrilheiro 
que era então urgente escrever. Na subsequente viragem para uma escrita mais 
marcada por palavras de ordem decorrentes da doutrina marxista, a escrita de 
Alda Lara já não teria lugar, mas não foi esquecida, nem deixou de ser reco-
nhecida por posteriores estudos, reaparecendo também em várias antologias 
e websites sobre poesia angolana. Apesar de ser diferente do registo ideológico 
esperado a partir de 1950 na literatura angolana (claramente Marxista), a sua 
obra era interventiva e afi rmava o comprometimento com Angola. Por isso, 
Alda Lara faz parte da “geração de 50” da literatura angolana, com Viriato da 
Cruz, Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto e Luandino Vieira, e é, no con-
texto angolano da época, o único nome feminino com um estatuto reconhe-
cido. Para a história literária de Angola, a obra de Alda Lara é importante para 
diversifi car a visão que hoje em dia se tem da literatura criada pela geração 
de meados do século XX, a qual programaticamente procurou produzir uma 
literatura assertiva e de rotura, em articulação com um esforço de consciencia-
lização política colectiva, no caminho da preparação para as lutas da indepen-
dência. Mas numa fase inicial, entre 1948 -50, as diversas literaturas africanas, 
sobretudo francófonas, experimentaram várias tendências Pan -africanistas, 
inspiradas pela Negritude e pelo Renascença Negra americana (a este respeito 
ver Pires Laranjeira 1995[6] e 2000), antes da confl uência numa voz única, Mar-
xista, de palavras de ordem e de glorifi cação do guerrilheiro, registo do qual a 
escrita angolana só se começou a libertar outra vez por volta dos anos 80. 

estudantes de cor em Paris, reagindo contra a negação do contributo das civilizações africanas para 
as heranças culturais do mundo. Foi um importante orgão de resistência anti -colonial, tendo um 
papel interventivo e polémico. Esta publicação fi cará sempre associada à afi rmação da Negritude, 
movimento Pan -africano que no entender de Pires Laranjeira representa a convergência da Black 
Renaissance Americana (1920 -1930), do indigenismo Haitiano – que começa a ter expressão lite-
rária na mesma altura, com a revista La Revue Indigène (1927 - 1928) e do Negrismo Cubano (cuja 
publicação inaugural é a antologia Motivos de Son, de 1930, do poeta Nicolás Guillén, que afi rma 
uma estética própria, enraizada na cultura local, sem seguir modelos europeus).

6 Laranjeira, Pires, A negritude Africana de língua portuguesa (1995), Porto: Edições Afrontamento. Ver 
também, de 2000, Negritude Africana de língua portuguesa, Textos de Apoio (1947 -1963), publicados pela 
Angelus Novus. 
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73ALDA LARA, FIGURA FUNDADORA NA POESIA DAS MULHERES ANGOLANAS

Para situar a escrita de Alda Lara é fundamental ter em conta o apelo auto-
-assertivo da Négritude, com o qual a autora não coincide (por não investir 
numa noção essencialista de “raça”) mas dialoga, sobretudo na vertente vol-
tada para a afi rmação cultural e para a criação de uma consciência cívica e 
política centradas numa recriação/regresso ao país natal. É aqui deliberada 
a paráfrase do título de Aimé Césaire, Cahier d’ un retour au pays natal (1948), 
para refl etir sobre a poesia de Alda Lara. Este jogo de referências a regressos 
programados indica a proximidade entre aspectos da poesia de Alda Lara e a 
estética e ideologia da Négritude no que diz respeito ao comprometimento 
com um espaço territorial, identifi cado como projeto futuro, coletivo, e tam-
bém como horizonte de compromisso individual. Recorde -se, a título de 
exemplo, uma passagem de Césaire sobre as belas cidades a (re)modelar para 
além do colonialismo:

(…)
Eia por la joie
Eia pour l’ amour
Eia pour la douleur aux pis de larmes réincarnées

Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile
Que je n’entende ni les rires ni les cris,
les yeux fi xés sur cette ville que je prophétise, belle

donnez -moi la foi sauvage du sorcier
donnez à mes mains puissance de modeler
donnez à mon ame la trempe de l’ épée
je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue
et de moi -même, mon coeur, ne faites ni un père, ni un frère,
ni un fi ls, mais le père, mais le frère, mais le fi ls,
ni un mari, mais l’ amant de cet unique peuple.
(…)

Aimé, Césaire, Cahier d’ un retour au pays natal (excerto), 1939 

Tal como Césaire, que profetiza uma cidade bela a ser modelada pelas mãos 
do poeta, também Alda Lara advoga o regresso a Angola, Terra -mãe, a fi m de 
se criar uma nova sociedade. Veja -se o poema Rumo:
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74 JOANA PASSOS

RUMO
(ao J. B. Dias em 1949
à sua memória em 1951)

É tempo companheiro!
 Caminhemos…
 Longe, a Terra chama por nós,
 E ninguém resiste à voz 
da Terra!…

Nela,
O mesmo sol ardente nos queimou
A mesma lua triste nos acariciou,
e se tu és negro,
e eu sou branca,
a mesma Terra nos gerou!
 Vamos companheiro!
 É tempo…
Que o meu coração
Se abra à mágoa das tuas mágoas
E em prazer dos teus prazeres 
 Irmão:
Que as minhas mãos brancas
 Se estendam
Para estreitar com amor
As tuas longas mãos negras…
E o meu suor,
Quando rasgarmos os trilhos
De um mundo melhor.

Vamos!
Que outro aceno no infl ama
 Ouves?
É a terra que nos chama…

E é tempo companheiro!
 Caminhemos…

Alda Lara, in Poemas

XIV Coloquio de Outono1.indb   74XIV Coloquio de Outono1.indb   74 03-10-2013   15:31:3503-10-2013   15:31:35



75ALDA LARA, FIGURA FUNDADORA NA POESIA DAS MULHERES ANGOLANAS

Como se pode ler, o poema contém um apelo para se construir “um mundo 
melhor” nesse lugar de pertença de brancos e negros que é Angola. Onde Alda 
Lara se afasta de Césaire e Senghor, ou se quisermos, da agenda da Négri-
tude, é precisamente por não opor brancos e negros, numa união de raças que 
poderia ser interpretada como complacência em relação a continuidades colo-
niais. Por isso a poesia de Alda Lara foi menos estimada durante o contexto de 
guerra (de libertação e civil), porque é uma poesia de paz, não de rotura ou 
revolução, embora expresse um sentir coletivo e apoie a construção de uma 
renovada Angola pelos “novos”. Esta temática é precisamente a mesma do 
poema Regresso, também muito citado e tomado como exemplo emblemático 
da obra da autora.

Enquanto elite intelectual politizada, a geração de cinquenta que conver-
giu na Casa dos Estudantes do Império viu -se perante a responsabilidade de 
assumir um papel na transição histórica que desembocou num massivo pro-
cesso de descolonização. Verbalizar essa responsabilidade era de uma grande 
importância estratégica na altura, e é esse o valor e o impacto que teve e tem 
a curta obra de Alda Lara. No âmbito da revisão crítica da literatura angolana, 
Carlos Ervedosa afi rma no seu Roteiro da Literatura Angolana[7] que Alda Lara 
foi a “melhor expressão” da responsabilidade histórica dos jovens estudantes 
exilados da terra natal. Por isso os poemas “Regresso” e “Rumo” são, da obra 
de Alda Lara, os mais reconhecidos e reclamados pelos intelectuais angolanos. 
É importante dizer que Carlos Ervedosa também passou pela Casa dos Estu-
dantes do Império, em Lisboa, e viria a ser o director da revista Mensagem, de 
Luanda, publicada em 1951 e 1952, revista a que está associado o movimento 
intelectual e político “Vamos descobrir Angola”, aquele a que se atribui a 
consciencialização entre os intelectuais angolanos de que era necessário criar 
uma literatura angolana própria, para além das representações deformadas de 
Angola, ora exóticas ou completamente “higiénicas” e convenientes, que cir-
culavam na literatura colonial. Por isso o testemunho de Carlos Ervedosa tem 
grande credibilidade na canonização que propõe para a obra de Alda Lara. Da 
mesma forma e com o mesmo intuito, Luandino Vieira organizou em 2012, 
em Cerveira, na Porta XIII – Associação poética de todas as Artes, uma sessão 
sobre a poesia de Alda Lara, evento que contribui para a actual renovação do 
interesse por esta fi gura dentro do sistema literário angolano, recuperando -a 
de uma certo silenciamento a que foi vetada.

7 Edição original de 1979, 4a edição, s/d, publicada pela União de Escritores Angolanos.
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76 JOANA PASSOS

É pela justaposição da valorização do papel de Alda Lara por Carlos Erve-
dosa e Luandino Vieira, em articulação com o contexto de consciencialização 
de um projecto para o futuro de Angola que estava nas mãos dos jovens inte-
lectuais de meados de cinquenta que se pode compreender como “Rumo” 
é um poema tão importante e diz as palavras necessárias para essa geração 
se encontrar e assumir uma luta política com a dimensão histórica que hoje 
conhecemos.

Mário António (Fernandes de Oliveira), escritor angolano, cita Alda Lara 
na sua dissertação intitulada a Formação da Literatura Angolana (1851 -1950), 
(1985, posteriormente publicada em 1997). Ecoando as palavras de Carlos 
Ervedosa na recepção da poesia desta autora, diz Mário António que Alda 
Lara foi “Uma das vozes que melhor chegariam a esse desiderato [anunciar 
pela literatura um pré -nacionalismo]” (Mário António, 1997: 352), ao clamar 
pela terra angolana como missão e horizonte de um projeto futuro. Ao mesmo 
tempo, a poesia de Alda Lara assume uma identidade angolana como factor 
distintivo em relação a qualquer continuidade com Portugal. Essa visão está 
explícita em Regresso: “Não mais o pregão das varinas/ nem o ar monótono, 
igual/ do casario plano! (…) Os meus sentidos/ anseiam pela paz das noites 
tropicais”. A vontade de partir de Portugal para regressar ao lugar de pertença 
(Angola), separa os dois espaços, marcando pela rejeição o estar/ser portu-
guês. Porque afi rma então Laura Padilha que em Alda Lara “o regresso à Terra 
não signifi ca uma rotura com a metrópole” (in Voz e Letra, 2007: 172)? Por-
que a omitem Mário Pinto de Andrade e Francisco José Tenreiro do Caderno de 
Poesia negra de Expressão Portuguesa (1953)? Em primeiro lugar, e comentando 
a afi rmação de Laura Padilha, a questão não é encontrar -se na poesia de Alda 
Lara qualquer espécie de identifi cação com Portugal ou com o colonialismo. 
Aquilo que Laura Padilha lê como uma recusa da rotura é o facto de Alda Lara 
não apoiar a guerra como solução política, o que está aliás bem patente na obra 
da autora. Considere -se a título de exemplo o poema Apelo: 

APELO

Na outra margem do rio,
(e eu vejo -a!)
há campos verdes de esperança,
abandonados ao calor de um sol eterno…
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77ALDA LARA, FIGURA FUNDADORA NA POESIA DAS MULHERES ANGOLANAS

Na outra margem do rio,
onde não chega o inverno,
Há campos ondulantes de searas maduras,
Para os pobres matarem nelas 
Todas as fomes do mundo…
Na outra margem,
Tudo se começa de novo
E não há dias passados
Que amargurem os desgraçados…
Não há dinheiro,
E os homens dão -se as mãos,
Que pelo dia inteiro 
Ouvi as canções que os seus lábios entoaram…

Alda Lara, Apelo (excerto), 1949

Será este desencontro da poesia idealista e cristã de Alda Lara com uma 
agenda bélica ou mesmo revolucionária que pode explicar a sua não inclusão 
no Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa, justifi cando-se as palavras de 
Laura Padilha. Embora os poemas da Alda Lara representem a comunhão afe-
tiva com os irmãos negros e a terra angolana como mãe, a verdade é que a sua 
linguagem não evoca uma ancestral cultura negra, ou africana. Não há em Alda 
Lara o culto de uma identidade negra, nativista ou essencialista, e a sua visão 
de Angola une angolanos negros, brancos e mestiços (Alda Lara era branca), 
sem demarcar uma oposição binária entre negros e brancos, oprimidos e 
opressores que é afi nal o âmago da Negritude. É então a Negritude uma forma 
de racismo inverso? Sartre é bastante claro no seu “Orphée Noir”, a seminal 
introdução que escreveu à Anthologie de la Nouvelle poésie négre e malgache (1948) 
de Senghor:

Voici des hommes noirs debut qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir 
comme moi le saisisement d’ être vus. Car le blanc a joui trois mille ans du privilége 
de voir sans qu’on le voit; il était regard pur, la lumiére de ses yeux tirait toute chose de 
l’ombre natale, la blancheur de sa peau c’ était un regard encore, de la lumière conden-
sée. L’ homme blanc, blanc parce qu’il était homme, blanc comme le jour, blanc comme 
la vérité, blanc comme la vertu, éclairait la création comme une torche, dévoilait l’es-
sence secrète et blanche dês êtres. Aujourd’hui ces hommes noirs nous regardent et 
notre regard rentre dans nos yeux; des torches noires, à leur tour, éclairent le monde et 
nos têtes blanches ne sont plus que de petits lampions balancés par le vent. (…)

XIV Coloquio de Outono1.indb   77XIV Coloquio de Outono1.indb   77 03-10-2013   15:31:3603-10-2013   15:31:36



78 JOANA PASSOS

Nous voilá fi nis, nos victoires, le ventre en l’air, laissent voir leurs entrailles, notre défaite 
secrète. 

Jean -Paul Sartre, Orphée Noir, 1948

Eticamente, a Negritude é muito superior a uma mera inversão do sentido 
da agressão. Segundo Sarte a Negritude é a retribuição de um olhar, um mais 
do que necessário reequilíbrio do sentido de humanidade, um insulto justifi -
cado à desumanidade do colonialismo branco, que os poetas negros denun-
ciam, fazendo o ocidente “perder a face” perante o confronto com um olhar 
consciente de si e acusador.

O olhar de Alda Lara, fi lha de ricos colonos, não acusa a cicatriz de racismo 
que o olhar retributivo da Negritude cauteriza ao afi rmar o orgulho em ser -se 
negro, herdeiro de uma ancestral e elaborada cultura africana (entendida em 
termos de continente, como um todo). Alda Lara propõe um Rumo, mas não 
cativa fi leiras para a revolução, nem procura recuperar uma ancestral cultura 
negra. É outro o seu projecto, e compreende -se que não fi gure nas páginas da 
antologia de Tenreiro e Andrade. 

Mas hoje em dia, à distância de mais de cinquenta anos, a urgência e as 
demandas que pendiam sobre a escrita angolana já não se põem da mesma 
forma, e temos que rever a obra de Alda Lara pelo que fez e não pelo que não 
fez. Aliás, ironicamente, a marginalização da obra da Alda Lara segue o mesmo 
itinerário que o ocaso da popularidade da Négritude, num paralelismo surpre-
endente. Mas esquecer a importância que a Négritude teve a favor da apologia 
dos diversos nacionalismos é um grave erro conceptual. Os segundos são sub-
sidiários do impulso da primeira, algo que parece ainda não ter sido dito com 
toda a frontalidade, embora o trabalho de Pires Laranjeira seja um notável e 
pioneiro contributo na sua capacidade de ver o peso que teve a Négritude no 
mundo de língua portuguesa. Da mesma forma, no enquadramento da obra 
de Alda Lara – tal como na compreensão do impacto da Négritude – torna -se 
necessário valorizar a refl exão centrada sobre uma terra mãe que é uma alter-
nativa à continuidade do colonialismo. Pensar Angola já era pensar para além 
da lógica das chamadas “províncias ultramarinas”. Por isso um colonial cordão 
umbilical já não faz parte da visão do mundo exposta nos poemas de Alda Lara. 
Além do mais, os seus versos denunciam a pobreza, a fome, a exploração das 
amas negras e das prostitutas dos bairros pobres, desenvolvendo uma refl exão 
social que corrói a hipótese de qualquer apoio ao mundo colonial.
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Em C.E.I. Celeiro do Sonho, Geração da “Mensagem” – tese elaborada por Maria 
Rosa Sil Monteiro (2001), a autora fez algo absolutamente necessário para se 
compreender a obra da Alda Lara: estudou o boletim “Mensagem”, da Casa 
dos Estudantes do Império, como um fórum de discussão, profundamente 
formativo para todos os jovens intelectuais que ali se encontraram, alguns 
deles futuros líderes de vários movimentos nacionais (sublinho pelo menos 
Agostinho Neto e Amílcar Cabral, e recordo o papel de Viriato da Cruz e de 
Mário Pinto da Andrade no MPLA). É neste contexto colectivo, transnacional 
e deslocado em relação à cena literária em formação em cada um dos vários 
territórios nacionais que Alda Lara se revela fi gura central, num momento de 
“pré -nacionalismos” (como diz Mário António), que realmente é obliterado 
pelo advento de diversas literaturas nacionais de África, explicitamente empe-
nhadas no projecto de libertação nacional, o qual lhes confere uma dimensão 
épica e histórica que empalidece a tranquila voz de Alda Lara. Mas antes de 
se dizer “nação” ou “pátria” (e Alda Lara tem um poema sobre Angola que 
se chama Pátria, mas que fi cou inédito até à publicação póstuma em 1967 e 
1979[8]) foi necessário formar elites conscientes e comprometidas. E foi nesta 
parte do processo, como voz interventiva, que se empenhou Alda Lara. Num 
outro plano, e porque a Négritude partilhou com a obra da Alda Lara uma mar-
ginalização em relação a cânones literários africanos que hoje em dia não faz 
sentido, note -se que também foi essencial que as populações de África desco-
brissem uma identidade para além da de indígena ou assimilado para se enten-
derem como angolanos, ou por exemplo, guineenses, e foi a esta demanda que 
a Negritude tentou responder recuperando para a subjectividade das pessoas 
de cor o orgulho em ser -se negro. Se, com Rosa Sil, consideramos que a Negri-
tude reclama a noção de “uma cultura original, ou de culturas originais, que o 
colonialismo desviou do seu curso natural” (2001: 19) mas que importa tentar 
recuperar apesar das deformações, interrupções e fragmentação, então, um 
movimento cultural e fi losófi co como o idealizou Léopold Senghor foi impor-
tante para se começar a conceber uma identidade politizada, consciente de si, 
entre os intelectuais africanos. É precisamente esse o contributo de Alda Lara, 
no CEI, em Lisboa, escrevendo e declamando poesia aos seus colegas, mesmo 
se os termos da poesia da Alda Lara não coincidam totalmente com a estética 
da Négritude e muito menos com uma escrita marxista. No entanto, o intuito 

8 Respectivamente pela Imbondeiro e pela União de Escritores de Angola, e que reaparece depois 
em Portugal, em 1997 e 2005, em duas edições da obra completa.
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da sua escrita e da sua actividade cultural e pública, realizada no curto período 
do início dos anos cinquenta, sobretudo no CEI, foi intensamente formativo 
para a geração de estudantes africanos dessa época, e teve portanto um papel 
impactante junto de alguns daqueles que viriam a tornar -se fi guras históricas. 

Quando Mário Pinto de Andrade e Francisco José Tenreiro organizam em 
1953 a primeira Antologia de Poesia Negra de Expressão Portuguesa[9] incluem duas 
mulheres, Noémia de Souza e Alda do Espírito Santo, mas não Alda Lara. Mais 
tarde, Mário Pinto de Andrade publica uma outra versão, alargada, desta anto-
logia, em 1958, e Alda Lara não é novamente incluída. Creio que os intelectuais 
activistas do C.E.I., como Mário Pinto de Andrade, passaram muito rapidamente 
da consciencialização promovida pelo movimento da Negritude, de afi rmação 
cultural e de auto -descoberta da civilização negra, a uma visão mais pragmática 
da necessidade de organizar a luta armada. Num momento em que se pretende, 
a nível da criação de cânones nacionais (neste caso angolano) uma poesia que 
galvanize, que revolte, que incite a agir, Alda Lara escrevia “Presença Africana”, 
poema de 1953 que evoca o nome da revista parisiense cujas páginas deram a 
conhecer ao mundo os cambiantes do movimento da Negritude, e onde Alda 
Lara assume ainda a proximidade em relação a este movimento:

PRESENÇA AFRICANA

E apesar de tudo, 
Ainda sou a mesma! 
Livre e esguia,
fi lha eterna de quanta rebeldia
me sagrou.
Mãe -África!
Mãe forte da fl oresta e do deserto, 
ainda sou,
a Irmã -Mulher
de tudo o que em ti vibra
puro e incerto…

A dos coqueiros,
de cabeleiras verdes

9 A fundadora Anthologie de la Nouvelle Poésia Nègre et Malgache, organizada por Leopold Senghor, é de 1948.
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e corpos arrojados
sobre o azul…
A do dendém
nascendo dos abraços das palmeiras, …
A do sol bom, mordendo
o chão das Ingombotas…
A das acácias rubras,
Salpicando de sangue as avenidas,
Longas e fl oridas… 

Sim!, ainda sou a mesma.
A do amor transbordando
pelos carregadores do cais
suados e confusos,
pelos bairros imundos e dormentes
(Rua 11!…Rua 11!…)
pelos negros meninos 
de barriga inchada e olhos fundos…

Alda Lara, Presença Africana (excerto), 1953

A evocação de ancestrais culturas africanas é em Alda Lara substituída pela 
descrição da paisagem e sublinharia na última estrofe as notas de consciência 
social que denunciam os efeitos do colonialismo/capitalismo. Mas, como diz o 
crítico angolano Jorge de Macedo em Literatura angolana e Texto literário (1989), o 
que se pretendia em 1950 da literatura angolana era algo de teor mais agressivo:

Em Angola, o nacionalismo, expressamente proclamado pelo movimento Vamos Des-
cobrir Angola, faz da literatura arma de revolução, com todas consequências lógicas, 
tais como a preferência por tematário sobre o protesto, denúncia, lamento, miserabi-
lismo, a prisão, a tortura, o desejo de emancipação.

Jorge de Macedo, 1989: 31 

Num período posterior, nos anos 70/80, a escrita em português segundo a 
norma de Portugal terá sido um outro factor de alienação da obra da Alda Lara. 
Faltavam as marcas de apropriação da língua portuguesa, por exemplo através 
do jogo intertextual com a oralidade, ou pelo bilinguismo português/quim-
bundo, tão essencial à obra de Luandino Vieira. Também se festejaria o registo 
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da vida e do linguajar das camadas proletárias da sociedade. E no entanto, o 
estudo de Jorge Macedo refere Alda Lara como autora Angola que prefere, 
tal como outros escritores angolanos “a angolanidade literária no quadro do 
uso vernáculo da língua portuguesa” (1989: 63). Mais explícito em relação a 
códigos (não escritos) de marginalização de literatura que não servisse um 
projecto político é Pires laranjeira, que afi rma, na sua introdução à antologia 
Negritude Africana de Língua Portuguesa (2000: 13) que a Negritude tornou -se 
anátema para o movimento Marxista, que estava interessado numa escrita 
de propaganda dentro de uma lógica de “guerra cultural” tal como a defi niu 
Amílcar Cabral[10].

Passado o momento da luta pela independência, e afi rmando -se alguma 
distância entre uma visão Marxista e o papel utilitário a que esta reduzia a lite-
ratura, a poesia de Alda Lara encontrou o seu lugar. Desde a antologia No Reino 
de Caliban (volume II, Angola e S. Tomé e Príncipe, (1976) 1988), organizada 
pelo professor Manuel Ferreira, à antologia coordenada por Lívia Apa, Arlindo 
Barbeitos e Maria Alexandre Dáskalos (Rio de Janeiro: 2003), passando pelos 
estudos críticos angolanos, portugueses e brasileiros, a verdade é que Alda 
Lara não sendo fi gura central é fi gura constante. 

Uma outra dimensão da divulgação da obra da Alda Lara passa pela bem 
conhecida canção Mãe Negra, de Paulo de Carvalho, que tem por letra um 
poema da Alda Lara a que autora chamou Prelúdio. A partir da referência a este 
poema apontaria como Alda Lara efectivamente também canta a vida proletá-
ria de Luanda, neste caso, a partir da fi gura das amas.

Por fi m, para além da necessária discussão do lugar da obra de Alda Lara na 
história literária angolana sublinha -se uma outra vertente crítica da sua poé-
tica, focada nas expectativas sociais de género, no âmbito de famílias privile-
giadas. A educação tradicional e os correspondentes padrões de decoro são 
representados  por Alda Lara como um processo de estupidifi cação, de cas-
tração interior, para domesticar as mulheres. Dentro desta temática, cita -se As 
Belas Meninas Pardas, texto profundamente irónico, que desconstrói a validade 
de uma educação uniforme e limitativa:

10 Vejam -se as páginas XVII e XVIII da introdução ao livro Negritude Africana de Língua Portuguesa, Tex-
tos de Apoio (1947 -1963) de Pires Laranjeira (2000). Ver também “Libertação Nacional e Cultura” de 
Amílcar Cabral in Malhas que os Impérios Tecem, Textos Anticoloniais, Contextos Pós -coloniais, Manuela 
Ribeiro Sanches (org.), Lisboa: Edições 70.
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AS BELAS MENINAS PARDAS

As belas meninas pardas
são belas como as demais.
Iguais por serem meninas,
pardas por serem iguais.

Olham com olhos no chão.
Falam com falas macias.
Não são alegres nem tristes.
São apenas como são,
Todos os dias.

E as belas meninas pardas, 
estudam muito, muitos anos. 
Só estudam muito. Mais nada.
Que o resto, traz desenganos…

Sabem muito escolarmente.
Sabem pouco humanamente.

Nos passeios de Domingo,
Andam sempre bem trajadas.
Direitinhas. Aprumadas.
Não conhecem o sabor que tem uma gargalhada,
(Parece mal rir na rua!)
E nunca viram a lua, 
debruçada sobre o rio,
às duas da madrugada.
Sabem muito escolarmente.
Sabem pouco humanamente.

E desejam sobre -tudo, um casamento decente…

O mais, são histórias perdidas…
Pois que importam outras vidas?…
Outras raças?… Outros mundos?…
Que importam outras meninas,
felizes, ou desgraçadas?!…
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As belas meninas pardas,
dão boas mães de família,
e merecem ser estimadas…

Alda Lara, Poemas, 1959

Na voz, no olhar, nos sentimentos pré -determinados, ajustados ao pro-
tocolo social, descreve -se a educação da estimável mãe de família para a 
indiferença pelo que se passa para além dos limites do seu pequeno mundo 
super -protegido. A consciência dos limites descritos revelam na voz poética 
um outro “saber humanamente”, o qual demarca poeta e leitor para além dos 
estreitos horizontes impostos pela educação tradicional a essas “belas meninas 
iguais”. Em termos de género Alda Lara é igualmente importante por estabe-
lecer com a Moçambicana Noémia de Sousa e a S. Tomense Alda do Espírito 
Santo um outro tipo de paralelismo transnacional, que marca a sintonia dos 
movimentos de libertação dos países de África colonizados por Portugal. Estas 
três mulheres, fi guras fundadoras nas literaturas dos seus respectivos países, 
contribuíram, com os seus poemas, para uma tomada de consciência política, 
em rejeição do colonialismo e em rotura com ideologias racistas. Também por 
isso recuperar a obra de Alda Lara em paralelo com a poesia de Alda do Espí-
rito Santo e Noémia de Sousa constitui uma pertinente contribuição para estas 
histórias literárias, demarcando a voz feminina e suas genealogias.
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