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Passado, história e memória em movimento na poesia de Paula
Tavares

*AVILA, Mara Regina Avila de (mara-avila@bol.com.br)

VAZ, Artur E.A. Vaz

Palavras chave: Literatura angolana, reafricanização, poesia.

Introduçao:

As obras poéticas Ritos de passagem (1985), O lago da lua (1999) e Ex-votos (2003), da
angolana Paula Tavares constituem-se em ecos e vozes significativas dos movimentos
mundiais Pan-africanismo e Negritude que a partir da geração 80 em diante, em situação pós-
independência, busca reintegrar o homem angolano as sua raízes. Canto comum entre poetas
e ficcionistas angolanos, o diálogo entre passado (tradição) e modernidade pode ser observado
no regresso às fontes de reafricanização.

Descrever os objetivos da pesquisa de forma clara e indicar a relevância científica do
problema.

Metodologia

A organização metodológica para a realização desta pesquisa ocorreu em dois momentos bem
distintos: levantamento da fortuna crítica da poeta e historiadora em fontes de jornais, revistas
literárias, sites, entrevistas (concedida pela própria poeta) e a leitura das obras estendendo-se
num terceiro momento aos referenciais teóricos.

Resultados e Discussão

A fortuna crítica recolhida sobre vida e obra da autora revelou vários aspectos que relaciona
na poesia contemporânea nos países africanos de língua portuguesa a sistemas literários do
período colonial, onde a tradição oral significava, pois a escrita constituía patrimônio de minoria
e também por um comprometimento de criar uma nova consciência de pátria e de nação.
Aprofundando a fortuna crítica é possível perceber que a história se entrecruza com a literatura
na poesia de Paula Tavares, na medida em que é conferido um tratamento literário aos
costumes, tradições e principalmente ao resgate da oralidade do povo angolano que se
encontra em estado latente na memória dos mais velhos que é repassado de geração em
geração, fortalecendo o imaginário criado em torno da questão identidade cultural e nacional
que permite ao indivíduo o “pertencer a algum lugar”.

Considerações Finais ou Conclusão

Com base nas análises realizadas pode-se inferir que a invocação e a exaltação do passado
como símbolo de reconstrução e inovação tornou-se lema do sentimento de angolanidade. E
que assim mais espaço é dado, sob o ponto de vista humano, social-político e, até mesmo
filosófico a justa maneira africana de sentir e de pensar a realidade, entoada pelos ecos dos
tambores ancestrais.
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