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E o escritor, como componente de um colectivo,
contribui para arargar a 6rea em que pode expandir e comunicaqao exigido pela socieda.de que cons-
a sua produqeo truimos. Es[a diferJnti e intima capaciddde recep-

Temos em consideragS,o que as largas massas, tiv" ar" massas, aumentar6 necessariamente a res_ga.nhando uma conscidncia de classe e n6o estando 
"orrr"nifiCra" 

do 
"""iito".influenciad€s por formas alienat6rias da_ cultura, 

' 
Conv6m acentuar que nenhum escritor moQam_

conseguindo progressivo acesso b nova -literatuxa bicano d profissional e que, entre outras taiefas
moqambic_ana, se integrarS,o, em plenitude -f a sua e- que 

"j 
empenha, a pr^odug6,o de literatura na,opersonalidade, no livre processo ae entendimento repr6senta a aitividade irinciial. E por outro la.do,

1. Papel do Escritor na Sociedade

O escritor, para produzir literatura, rr;eo apenas
assiste e observa a realidade do lado de fora. Inte-
gra-se na realidade, nela participa. Constroi tambdm
ele a Sociedade libertada a que pertence, destruindo
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o pafs constituido em Republica Popular, conta
com apenas cinco anos de existencia. Mas hd um
passado de que o escritor vem, h6 um presente em
que actua, um futuro para o qual bonscientemente

Luandino vieira,  
se or ient t '  

. -^  ^^^-: t^-  c^:  ^^r^-- : -^r^ \
novetista No passa,do, s escritor f,oi colonizado. Escreveu,
e contista suport&ndo e sofrendo especificamente as formas
angolano, de opressS,o, humilhaQeo e repressdo a que a md-
de que tentos quina colonial-capitalista sujeitou o povo para man-podido ler 'lm
Moqambiqu" ler a ocypaqeo e a dominagSo. Procurou resistir a
varios tivros. imposigao politica de uma cuitura estrangeira mas
e de unr dos n6o deixou de ser marcado pelas suas influ6ncias
quais. dado que estava cercad.o pelo sistema. Todavia, sou-
"A vida serdadeir:
de Domingos 

t be estabelec_er, pela sua sensibilidade e pela sua
xavier,, 

- 
capacidade de percepgeo, os valores de cada fase

se extraru de evolugeo. Cumpriu a miss6o de; ne,o criando
o arsumento totalmente a realidade, sentir os seus efeitos, reali-
do eonhecido
rilnre zat atrav6s da criatividade, a antecipageo, pela
.Sambinzanga. denuncia, dos acontecimentos previsiveis. Transmi-
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tiu a sua mensagem, procurando a autentici&de
no valor da literatura como arrna por vezes t6,o
fr6gil e destrutivel como o seu portador. Aspim,
assumiu a resist6ncia, o protesto e aconfrontagd,o,
desencadeou g sentido da aspira,gS,o nacionalista.
Claro que neo deve fazer-se coincidir por completo,
com situagfl,o nesse passado, aspiragf,,o nacionalista
com conceito de p6tria. Algrrns foram movidos por
impulsos idealistas que, se tiveram fungSo titil no
papel catalizador da literatura, se mostraram depois
incompativeis com a definigfio pr6,tica de nacionali'
dade em termos de libertag6o real, Isto se refere b

"nna 
oeupada pelo inimigo. Mas desencadeou-se a

luta de libertagdo nacional organizada que escolheu
a via armada como a fnica possivel para expulsar
o colonialismo e conquistar a Independ6ncia.

E parece-nos oportuno relembrar ou dar a conhe,
oer algumas passagens de uma comunicagl,o intitu-
lada (O nascimento de uma nova Cultural que
a Frente de LibertagS,o de Mogambique (IIRELIMO)
apresentou no Semindrio sobre (A influ6ncia do
eolonialismo sobre o Artista, o seu Meio e s s€u
hibliqo nos paises em Desenvolvimentott realizado
em Julho de 19?1 em Dar-Es'Salaam, sob o patro-
cinio da UNESCO, comunicagS,o que 6 uma sintese
da nossa posig6,o, em tanto que j6 revolucioniria,
perante o antagonismo de culturas no contexto da
luta de classes:

Estamos a construir uma cultura que assume
as dimens6es geogrdficas e hist<irica de todo s povo,
uma cultura que est6 a fazet com que as massas
numa determinada regido assumam como seus os
valores de uma outra regi6o. As dangas de Gaza
s6,o conhecidas e dangada5 em Cabo Delgado, o
povo do Niassa comega a conhecer e depois a desen-
volver os ritmos musicais de Manica e Sofala e
Tete, a escultura maconde deixa de ser exotica e
estrangeira para se tornar nacional.

A heranga cultural que o povo sujeito il domi-
nag6o colonial recebeu no acto da Independ€ncia,
continha caracteristicas ainda profundas da tradi.
qao feudal mas estava praticamente isenta da in-
flu€ncia estrangeira que se exerceu ao nivel de uma
minoria em condiq6es de a assimilar. Os escritores

Mongo Bcti,
novelista
e romancista
eanrarort0s,
do qual o nosso
priblico P0de. ler
recententente
o romance

"O pobrc Cristo
de flomba"

50

rejeitaram-na mas n6o ficararn inteiramente imunes.
Das zonas libertadas pela luta armada nos vieram
as linhas de orientag6o e os resultados da sua pr6-
tica em situag6es limitadas que haveriam de ser
comprovadas em toda a 6rea nacional. O produtor
de literatura, que sempre esteve sujeito b repres-
sd,o do regime colonial, assumiu no pais libertado
o novo sentido de responsabilidade do seu papel
na Sociedade para a reconstrug6o nacional e para
a construgSo do Socialismo.

A produgEo literdria mogambicana actual d, de
maneira geral, da autoria de intelectuais, que se
identificam com as massas populares, embora surja
uma ou outra tentativa merit6ria por parte de
trabalhadores reprod.utivos. N6,o pode considerar-
-se esta situaqdo an6mala nem sequer estranha,
porquanto o pais, d, data da Independ6neia, contava
com mais de 90 por cento de analfabetos. Apesar
de todos os esforgos possiveis na alfabetizagl,o e
educag6o de adultos e do vigoroso impulso no cam-
po da educag6o de criangas e jovens desde que o
ensino foi nacionalizado, nd,o d ainda possivel que
a cultura de massas se manifeste pela nrodugS,o
Iiterdria escrita de operdrios e camponeses. Muitos,
pordm, serd.o os trabalhailores capazes de pensar
poesia e hist6rias segundo a nossa riquissima tradi.
q6o oral. E, nosso prop6sito criar-lhes condig6es
para os ouvirmos e escreverfiros a sua produgdo.
Tdm o direito de estar connosco na literatura, e €
dever do escritor levar o seu engajamento a n1"o
deixar perder-se esse manancial literdrio latente,
incapacitado para o revelagdo e que pertence ao
Povo e ao Pais. Reeorreremos h, .oralidads pars o
transmitirmos pela escrita.

Uma quest6o que se p6e desde jL ao escritor
mogambicano 6 a seguinte: como e para quem es-
crever?

Mas antes de tentarmos responder-lhe, citare-
mos a parte final da comunicagS,o que, como o titulo
<A questdo da cultural, os escritores moqambica-
ros &presentaram b VI Confer€ncia dos Escritores
de Africa e Asia, realizada na capital da Repdblica
Popular de Angola, de 26 de Junho a 3 de Julho
de 1979:

uOs escritores mogambicanos encetaram os
primeiros passos para se organizatem como for-
ea ao servigo da nova sociedade que estamos
a construir. A escolha 6 clara s imp6e-se porque
o escritor mogambicano participa activamente na
reconstrug6o nacional e sabe que para todos os
trabalhadores - e ele d-o tambdm usando como
ferramenta a palavra - a comparticipagd,o por
direito pr6prio no patrimonio universal exige
como condig6o brisica a realizaglo e consolida-
g5,o no nosso espaqo politico, econoinico e, sobre-
tudo,  cu l tura l ,  da verdadei ra independ6ncia.
Entendemos que a literatura tem o seu lugar,
o seu papel e a sua fungSo na frente cultural
do combate contra a burguesia, contra o capi
talismo e o imperialismo, pela dignificagdo do
homem e da personalidade nacional, pela felici-
dade, pela Justiqa, pela Solidariedade e pela

'
Paztt. '
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Gdrard Tchicaya Tam'si U, poeta congolOs

Isto, que subsrev€Elos colectivamente, man-
t6m-se como posigeo de principio do escritor perante
o P o v o e a R e v o l u g d o .

Dissemos i6 que o priblico, a quem se dirige a
produgSo literriria mogambicana, 6 ainda muito
reArziOo, pelas raa6es apontadas. Torna-se pordm
encorajador que as tiragens de livros que temos
editado depois da Independ6ncia, s6o rlo minimo
de 5 000 exemplares e que se esgotam em pouco
tempo, o que nunca aconteceu no ternpo colonial.

Mas n6o nos contentamos com esta panor0mica
minimamente optimista. Preocupamo-nos com a
captagd,o de mais beneficiSrios da literatura que
produzimos, indo os escritores, no langamento das
suas obras, e €rrl encontrog pro$ramados, bs em-
presas, cooperativas, aldeias comunais e outros
centros otganizados, para que os operd,rios e cam-
poneses e os trabalhadores de maneira goral' conhe'
ga* a nossa literatura e sobretudo o seu significado,
a interroguem, a discutam, a compreendam e nos
d€em as suas experiencias de que necessitamos.

Tamb6m poder6 o escritor ter um papel impor-
tante junto dos trabalhadores nos s€us locais de
actividade, acompanhando e participan'de na orga-
nizagdo e firncionamento de centros de interesse
titer6rio, contribuindo para o despertar da sua
energia criadora.

Ainda deve competir aos escritores a interven-
g5o activa na recolha de histdrias e poesia da lite'
ratura oral, de grande riquez& na tradigao moqam-
bicana, sua selecgdo e divulgagS"o popular- Neste
trabalho interessa explorar n6o apenas a criagS,o
transmitida do passado mas tamb6m as pujantes
fontes de criatividade que existem entre os comba-
tentes da luta armada de libertagl'o e os da resis-
t€ncia militante e nas populag6es que viveram e
vivern nas chamadas zon&s libertadas. Mas torna-se
firndamental estabelecer uma interligagd,o sistemil-
tlea entre todas as entidades que se prop6em o
mesmo objectivo, em especial entre os escritores
e os Circulos de Interesse Literdrio de loeais de
trabalho e das escolas.

fgualmente nos preoeupamos em contactar eom
os jovens nas escolas e nas OrgatizaQ6es Democr6'
ticas de Massas, para despertar o gosto pela leitura
de literatura, pela cria,q6o liter6ria. E tamb€m pro-
curaremos irnpulsionar a criag6,o de bibliotecas effi
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locais de trabalho e escolas a que ofereceremos os
livros gue escrevemos.

Nas nossas escolas existem Circulos de Interes-
se Cultural que, a partir do ensino secund6rio, in-
cluem actividades literdrias. Estas activid.ades des-
tinam-se a esr,imular a criativirlade literdria, analisar
colectivamente a produqS,o e dela dar conhecimento
aos companheiros da sua prdpria escola, promo-
vendo assim a oportunidade de integrag6o de ou-
tros elementos. Deste modo se v6o revelando novos
valores que atravds da Imprensa peri6dica. tambdm
divulgam mais amplamente os seus trabalhos.

Espera-se que numa fase mais adiantada, aque-
les Circulos de Interesse possam ter contactos com
escritores jfL firmados, numa dinimica colectiva
do ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo eles se
constituam elementos da ligag66 €scola-comunidade
no campo cultural e especificamente, no campo de
conhecimento da literatura.

Tamb6m est6 dentro das perspectivas eue &
Unii,o dos Escritores Mogambicanos proporcione e
oriente trocas de experidncias entre as actividades
literiirias dos nossos Cireulos de fnhresse e organi-
zaq6es identicas de outros paises.

2. Engajamento politiqo e estdtico

Quando se p6e esta questd,o, na literatura, po-
dem surgir equivocos que de reste foram sempre
suscitados nos periodos histdricos de transigi,o oll
transformag6o social.

Ora 6 escritor, ao procurar interpretar a reeli.
dade, observa'a e dela tenta reter a verdade a a
autenticidade. Desse modo, a literatura est6 inti-
mamente ligada bs aspiraq6es de um periodo, de
uma 6poca, de um povo. Citaremos aqui a resposta
de Jean Paul Sartre a uma pergunta sobre compre
misso da literatura: <Se a literatura n1"o 6 <tudol.
n6,o vale uma hora de sofrimento. f isso o eue que-
ro significar por (compromissol. Ela definha se a
reduzirmos ?r inocdncia, bs coisas ffteis. Se cada
frase escrita n6o ecoa a todos os niveis do homem
e da sociedade, n5,6 significa nada.. A literatura de
uma dpoca d a 6poca supgrtada pela sua literatural.

O escritor que nd,o suporta o contacto com a

i I i
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ffi
Bernard Dadl6, novellsta, contista e F)eta da Costa do Marflm,

ano lemos em Mogambique, o llvro de contos
nO Pano preto"

de quem este
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'ser{lade, que the vira as costas enfadad-o, repudia a
suil r*,zio de ser. Aquele que encara a vendade e
e$ui" tiisposto a capt6-1a, imediatamente depende da
sccieqade e se liberta na medicla em que a socieda-
de se liberta. E tambdm coritribui para que a Socie"
tlac{e dele dependa e com ele se liberte' n utn feno'
lrreno de osmose no processo da comunicag6o escri-
tor -- seu priblico, homem -- Sociedade. E isto e
s*itlrlre engajamento politico, em qualquer iipo de
Snciedade. E htravds dele que o escritor obtdm o
nlfi,teriai com que vai criar, o contefdo, ou antes,
vai, atravds das palavras, seu rneio de express6,o,
restituir o que recebeu. Devolve'o scb nova forma
enL que intervern a estdtica. O fundamento da lite-
rnt.*ra n'.icr d. pordm, a estetica" 6 a interpretagS,o
tla realidade. hfas nd,o podemos ignorar que a lite-
ratura existe como arte, processo de comunicaglo
que tende h perfeigfi,o formal. Portanto, conteuclo e
forma s6,o indissocidveis. A sua associag6o nd,o cons-
titui uin acto consciente, mas constitui-o a sua dis-
sociagdo. Coarctar deliberadamente o valor estdtico
que o escritor 6 capaz de emprestar a urna obra
q.lrt: prCICuu, para dar importfi,ncia cateqndtica ao
ccrnteri-clo, em nome de ttrgOncia d.e comunicaeen
rluma mensagem, pcde encontrar justificag6o pes-
soal, mas n6,o justifiea o escritor nem a literatura
perante a Sociedade, n6,o prestigia o autor nem a
obra nem serve quem os espera. O escritor far6
ent6,o di.scurso e nfl,o literatrrra. Tarnbdm tomar o
estdtico como factor supremo da produgS,o liter6-
ria, serve em geral para camuflar a incapacidade
de captar um contefdo na 6poca de viv6ncia ou
parfa. garantir a viv€ncia desprezando a convivdncia,
a incapacidaile de ajustamento total ou parcial eom
a realidade social. Ent66 e &f, o escritor abstem-se
e sd sobrevive como tal aparentemente. Num jogo
de cada vez maior e mais org&nica introversS,o, estd
demissiondrio.

Se deve ser ambigSo de todo o escritor, atingir
a perfeigS,o, utilizando a temdtica e manejando-a
pela forma, a enriquecer os dois dados num esforgo
paralelo e por fim fnico, nio poderd,, contudo, pro-

0a

clamar-se nobre arauto da arte de bem escrever
que serve varias outras actividades que usam a pala-

vra mas n6s se aparentam com a literatura: a advo-
cacia, a ci6ncia, a cronica, a historia, a politica.
A vsrdadeira grandeza de um escritor estti em pre-
tender atingir a perfeig6o artfstica n6,o subestiman-
do a importd,ncia da beleza rLa linguagem, seu ins-
trumento, fir€rs aprofundando tambdm e enrique-
cendo as suas relag6es com a realidade, atravds da
percepgao e captagdo do mundo objectivo na sua
bssdncia. Assim 5s r€cus& ao aristocratismo e ao
populismo, rejeita a padtonizagS'o.

Armado deste potencial de saber artistico, com-
plexe e que lhe atribui a responsabilidade n6o o
privilegio de ser um criador, o escritor assume-se,
quer saiba ou nd,o reconhecO-lo, testemunha e trans-
missor da verdade na sua 6poca. Estti engajado
permanentemente pelo cornpromisso, sem evasivas,
atento e n6,o contemplativo, com a vida dos Ho-
mens e da Sociedade.

E repudiamos o chamado <<conformismo revolu-
cionzirio>. Considerd,mo-lo uma atitude pelo menos
fraudulenta, que nega aparentemente o esteticismo
como fundamento mas, na verdade, o consagra, uti'
lizando a fisionomia natural - burguesa (e aristo-
crdtica) - na intimidade da criagdo e nos circulcc
familiares, e pondo a mdseara demag6gica na praQa
publica. Engana os eue de boa fd lhe consomem a
prod.ugS,o e atraigoa a arte que exige de nos fideli-
dade para que a cultura literdria seia verdadeira-
mente um instrumento da nossa personalidade e Ce
unive,rsalidade para os que queiram entenCer'nos
na identidade propria que possuimos.

3. Arte e propaganda

A literatura entendida como pretendemos no
subtema anterior, nlo tem preocupagflo imediata
de faze,r propaganda doutrin6ria oti artistica, por-
que n5,o serve nem proo6e directamente solug6es.
Comunica a sua vis6,o da realidade social necessa-
riamente apoiada ou violentada por uma ideologia,
e, por esse meio, influencia a sociedade que previa-
mente o influenciou e determinou a eriag6,o da sua
obra. Literatura d obra de arte, n6o 6 cattaz para

Ousmane Sembine
novelista,
contista c
cineasta senegalOs,
de que foi posto
i venda 'este ano
em Mogambique,
a novela
.Xala"
de que se extraiu
o argumento
do fl lme

"O feitigo", '

por ele pr6prio
reallzado
e tamb6nr exibido
entrc n6s

Chinua Achebe, novel is ta e edi tor  n igt t ' iano
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turismo nem planfleto para distribuigSo ao domi-
cilio. N6,o aceitamos nenhuma forma de indfstria
cultural

4. Frotesto e exilio

O protesto foi na literatura mogambicana do
tempo da colonizagSo, uma atitude vdlida para a
sua 6poca e precul'sora de outras fases que se
aproximaram da luta directa. Nos anos que prece'
dbram imediataments a fundag6o da Frente de Li-
bertaqao de Mogambique (FRELIMO), a poesia,
foi ganhando maior forga de conteudo e maior valo-
rizaqS"o formal, mais consciente adesS,o b causa
nacionalista que, uns pressentiam e outros estavam
jd certos, haveria, em breve, de confrontar-se direc-

l - : . v - t L ^ - f t _  _  g

Aspeeto da conler€ncia de Inlprensa concedida por eserltores
afrieirnos no final do Synrposium

tamente com o colonialismo para a conquista da
Independ6ncia. Atinge-ss uma situagfi,o tensa em
que se publicarn alguns livros, se publica em jor-
nais e revistas o que escapa b furia da censura, se
correln riscos perante a forte repress6o da politica
colonial-fascista. Criada a FRELIMO que proclama
desde logo a tegitimidade de todas as formas de
luta e dd prioridade b guerra de libertag1,o que se
desencadeia em 1964, a literatura assume novas for-
rllirs de expressS,o e contefdo, mais a$ressivas na
que se nao publica ainda ent6,o, de desafio e protesto
que aconrpanham e apoiam o esforgo nacional na
confrontaql"o imediata e irroversfvel com a cultura
imposta pelo invasor estrangeiro'

Alguns escritor€s n56 se acomodaram simples'
mente b perspectiva do protesto que constitufa uma
formula de diallogo com o ocupante estrangeiro.
Engajaram-se na clandestinidade, foram presos,
condenados a encarceramento nes csdeias da poli
cia polftica. Outros preferiram o exflio, n6,o em fuga
a responsabilidades e busca de seguro conforto, rn&s
para rnais consequentemente se realizarem, partici-
pando inteiramente na criaqS,o ou no desenvolvi-
mento do movimento de libertagl,o, como comba-
tentes.

5. Algumas breves considerag6es finals

Poderlamos terminar aqui o tratamento do tema
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proposto: <Literatura mogambicana e suas implica-
g6es politicasl. Mas gostarfamos de acrescentar
algumas breves considerag6es finais. E falo-emos
partindo de transcrig6es parciais do discurso pro-
ferido pelo Ministro cla Educagh,o e Cultura da^Re-
priblica Popular de Mogambique na sessho de aber-
tura do <Encontro de especialistas em estrutura
social, transformaqS,o- revoluciond,ria s cultura na
Africa Australu, patrocinado pela UNESCO e que
se realizou na cidade de Maputo, em Julho de lg?ti>:

<<A cultura mogambicana d o elemento de con_
solidag6o da unidade nacional e parte integrante
da personalidade mogambicana. A personalrdade
mogambicana d produto da resist6ncia desde sem-
pre oposta por todo o nosso povo b ocupagd,o,
b, exploragdo e b opressS,o estrangeiras. Ii esta
resist6ncia fundamentalmente cultural, que em
dado mornento assume a forma polftica, aimada,
economicamente, para depois se transformar
em guerra popular revoliicioniria. E nesta trans-
formagSo que a personaiidade mogambicana as-
sume novos valores: os valores da classe oper6-
ria e camponesa. Por isso assume igualmente
a dimengdo internacionalista da luta. ( ... ) Com
a definigSo da nossa cultura em termos de revo-
lug6o - ou da revolugAo em termos culturais
- foi definido tambdm, claramente, que os valo-
res culturais estrangeiros no nosso pafs, sd,o
todos aqueles valores culturais das classes domi-
nantes do colonialismo, do capitalismo, do impe-
rialismo. Teorias como da negritude ou da auten-
tipidade africana nada mais s6,e do que teorias
das classes dominantes do neocolonialismo, do
irnperialismo. A cultura moQambicana, anti-impe-
rialista e antineocolonialista, afirma-se em ter-
mos de ruptura violenta contra essas teorias
racistas, burguesas e, portanto, reaccion6rias.
S5o teorias que visam apenas desviar as massas
trabalhadoras dos seus objectivos de luta, e ser-
vir os rroVo5 exploradores, apesar de historica-
mente desmascaradasl.

Estamos presentemente desenvolvendo um pro-
cesso de transformagS,o permanente na consolida-
96o da democracia popular para a construgdo do
Socialismo. Mas, a quatro anos de distA,ncia, o que
transcrevemos, mantdm a forga da validade origi-
nal. A literatura 6 componente da cultura revolu-
cioniiria, arma na luta de classes que no nosso Pais
se agudiza. A Republica Popular de Mogambique,
que tanto beneficiou do dever internacionalista
durante a luta de libertaqS'o do seu Povo e continua
a beneficiar no esforgo de reconstruqdo nacional,
assume-o para com os povos ainda oprimidos, as-
siste-os com solidariedade e apoio its suas justas
aspirag6es da luta pela liberdade. Tamb6m a nossa
nova literatura n6o ficard, encaixilhada pelas fron-
teiras e tenderS, a corresponder-se com a literatura
de vanguarda dos paises que marcham na via revo-
tucionrilia ou que lutam contra a opressdo, incluindo
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a cultural.


