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EJm texto que era uma proposta,ao debate foi
{} que publicfi,mos na <<Gazetu56>, da autoria de Ana
Itfiafatrda Leite. Intituli,mo-lo de <<IJma Aproximagio
& Rfioqarnbiaanidacle> porque, na verdade outras exis-
tem, como esta que F6,tima Mendonga escreveu e
ncs publicamos neste nfrmero.

F6,tima Memdonga, pnofessora tle Literafura lllo-
gambiaana,, de quem dilrrlgimos ainda recentermente
ulm estudo sobre a, <11l.ogambieanidade> ern Jos6
Cnaveirinha, F&rri Knopfly e S6rgio Vieira, diseorda de

Ana IYLafaIda onde ela privilegiou um& po6tica afri-
garla como ponto de refer6neia face i, heterogenei-
dade das propostas po6ticas que a,qui aconteciram.
['. M. fala em Literariedade e Mogambicanidade ten-
do em linha de conta que a literatura moga.mbie.ana
escrita em {ngua portuguesa (se constitui a partir
de uma tradigfi,o [ter6,ria europeia em eus /s6/ es-
poradicamente int,erv6m elementos decorrentes de
um corpo po6tico enraizado em alguns g6neros da
Iiterafura oral do Sul de Mogambique).

O texto de Ana Mafalda Leite,
publicado na ediqdo de 26 'Ce Maio
da Revista <<Tempo>r, provoca, tal
como 6 sugerido na apresentaglo
que dele faz Luis Carlos Patra-
quim, um nfirnero infindivet de in-
terrogag6es que, equacionadas, po-
der6o num futuro contribuir para
que, eom algum rigor e pouco es-
pontaneismo, se definam alguns
dos critrSrios orientadores de uma
formula46,o, cada vez mais preci-
sa, d0 qua,clro em que se rnove a
Literatura Mogarnbicana escrita
enn lingua portuguesa.

A nossa <r6plica> assume pois,
0 car6cter de contribuigdo para
uma reflexf,.o, eujo crit6rio de va-
Iidade 6 manifestamente precS,rio
e provis6rio, dada a fatta- de dis-
tanciamento temporal que ques-
tdes desta natureza necessaria-
mente exigem.

A. Mafalda Leite aborda no re-
ferido artigo alguns aspectos que
nos parece interessante clestacar,
e que pol raz6es de ni€todO, pas-
samos a enumerar:

1. Necessidade de <elaboragdo
de urnal teoria po6tica africana,
difereneiada da tradiqIo das po6-
ticas ocidentais tamb6m interve-
nientes no processo de eonstitui-
gdo das literaturas em causar, eo-
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mo meio determinante para ca,-
raeterizar a especifieidade de uma
literatura nacional em alternativa
ao estabelecimento de t6picas re-
gional/universalizantes, com vista
a essa caracterizagdo.

2. Exist€ncia de uma heteroge-
neidade po6tica em Mogambique,
justificada, em parte, pela perma-
n€ncia de virias culturas, para
al6m da europeia <anteriormente
e durante a 6poca da colonizag5,o>,
nomeadamente <o islimico e o
oriental>.

3. PresungSo de qus essa hete-
rogeneida'Ce po6tica <<de certo mo-
do define os eixos fundamentais
da literatura mogambicana)> que
ss continuarflo a, revela1 ?p6r a
publicagfr,o do numero unrco de
MS AH O (Lourengo Marques.
L952), a s&ber: uma po6tica de ca-
riz social, ligada is cbrrentes neo-
-realistas, cuja dirmlgagio se de-
marca em torno de figuras como
Augusto dos Santos Abranches,
Afonso Ribeiro, Virgilio de Lemos
e outra de feigdo mais universali-
zaite, marcada pela est6tica pre-
sencista. de que seriam represen-
tantes Cordeiro de Brito e Reinal-
do Ferreira.

4. SugestSo de que o caso mo-
gambicano se apresenta rodeado

de tragos originais que dificulta-
riam a imediata formulagdo de
um conceito como <<rnoQs,rnbicani-
dade literiria>, oposto a iC6ntico
eonceito quando remetido, por
exemplo, a Cabo Verde ou Angola.

5. E por riltimo, a primeira e
fundamental quest6o de se saber
como dimensiorl&1 & produgio lite-
r6ria surgida em Mogambique a
partir da ddcada de 40 (excluindo
a autora o periodo anterior, ta}-
vez por nele se destacar apenas a
produgio isolada de Rui de Noro-
nha,", exclusS,o que achamos dis-
cutifel).

Parece-nos que estes aspectos se
podem agrupar em tr6s quest6es
funCamentais, susceptiveis de po-
sicionamentos virios, abrindo por
isso.o-campo a uma discussdo po-
tencialmente geradora de novos e
pol6micos elementos de anilise.
Reduziremos essas questdes a tr6s
6reas:

- relagdo entre as marcas na-
gionais ou nacionalizantes e
&s marcas de uma po6tica
africana, distinta da euro-
peia, presentes na literatura
produzida em Mogambique at6
1975.

- identificqgflo do substracto
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cultural que forja a literatu-
ra escrita em lingua portu-
guesa, em Moqambique du-
rante o mesmo perio'do.

- demarcagio das linhas de
forga.

Procuraremos problematizar es-
tas quest6es conjuntarnente, por-
que, longe de se afirmarem auto-
nomamente, elas sg interligam em
relag6es de ordem vhria, que, em
riltima an6.lise nos poderdo condu-
ar i percepgf,o dos tragos mais
significativos que or.ientaram a
literatura escrita em Moqambique,
ao longo de meio s6culo.

A s s i m, surgem-nos imediata-
m_9n-te algumas drividas quanto i
eficicia do procedimento qus con-
siste em pnorizatr rLa definigio do
conceito de <literatura mogambi-
cana> escrita, o estudo da po6tica
africana. Farece-nos eue A. Ma-
falda Leite subestima e facto de
a estrat6gia do cclonialismo por-
tygu6s, atravds de uma politica
deliberada de assimilag6o, t1r tra-
va.Jo o processo natural de desen-
volvimento das linguas africanas
ds Mogambique que - veiculo de
uma divcrsificada cultura de orali-
dade -, se poderiam ter transfor-
mado, num processo de desenvol-
vimento comparivel ao das nag6es
europeias, no, suporte inevit6vel de
diversas' literaturas escritas. Tal
nd,o aconteceu, c como consequ6n-
eia, a lingua portuguesa tornou-se
o elemento privilegiado do acesso
iu escrita, ao saber, i, cultura eu-
rcpeia - transformada em cultu-
ra de prestigio - de uma camada
social produzida pelo Estado co-
lonial, no quadro de um objectivo
bem definido: obter servidores
para o aparelho Ce Estado e mais
tarde fornecer m6o-de-obra para
as empresas capitalistas. E dessa
cama'la sccialmente hibrida que
emerge uma produc6o literSria
que se demarca, eh muitos aspec-
tos, do conjunto de outra produ-
cdo que com ela coexiste. (6 esta
frltima produqflo que surge no tex-
to de A Mafalda como a gerado-
ra Cos <eixos fundamentais> da
literatura mogambicana). Por es-
saraz6.o n6o nos parece fundamen-
tal a entrada de uma po6tica afri-
cana no estabelecimento do con-
ceito em causa. 56 em casos mui-
to particulares de que Jos6 Cta-
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veirinha 6 quase o finico exemplo
- o que A. Mafalda Leite de-
monstrou de forma extre.mamente
criteriosa na Tese qe Mestrado re-
centemente apresentada na Uni-
versidade Clissica de Lisboa - a
literatura escrita em lingua por-
tuguesa integrou na sua estrutu-
rag6,o componentes 'Je uma po6ti-
ca enraizada na literatura oral.

Colocariamos a quest6,o de for-
ma totalmente inversa, conside-
rando que a literatura rnogambi-
cana, escrita em lingua portugue-
S&, se constitui a partir de uma
tradiglo literiria europeia em que
esporadicamente interv€m eiemen-
tos decorrentes de um corpo po6-
tico enraizado em alguns g6neros
da literatura oral do Sul de Mo-
gambique.

. Parece-.ros po,s apressada e pe-
rigosa uma opg6o Ce estudo que
enverede por justaposig6es do ti-
po Lterariedade + africanidade,
se entendermos por <africanidade
literiria> o eonjunto de c6digos
est6ticos pr6prios da literatura
oral africana, que, pelas raz6es ji
apontadas n6o foram transporta-
dos para uma literatura escrita.

Ao tentar precisar os lirrrites
que Cefinem a mogambicanidade
da nossa literatura, parecc-nos
mais adequado e rentS.vel justapor
literariedade e moQambicanidade.
Embcra cor'rendo alguiis riscos,
tahez desta forma possamos ques-
tionar corn miior pertinOneia o
conceito em causa.

Perguntamos; o eue rros p€rmi-
te, por exemplo, afirmar que Afon'
so Ribeiro (citado por A. Mafal-
da Leite, lado a lado com Virgi-
li6 de Lemos?) 6/toi um escritor
mogambieano ou que, pelo contr6-
rio, nunca o foi/n6o 6?. Servimo-
-nos Co caso extrerno de um escri-
tcr portugu€s, qus tendo residido
em Mogambique, tem toda uma
obra profundamente ligada ao
neo-realismo portuguds, escritor
que 6 reivindicado pela pr6pria
literatura portuguesa como seu.
Ant6nio Jos6 Saraiva e 6sear Lo-
pes n6o demonstram ter qualquer
drivida quanto i, inclusdo deste es-
critor no movimento neo-realista
portuguds.

Em contrapartida quem se in-
terrogou alguma vez sobre a legi-
timidaCe da inclusio da obra de
No6mia de Sousa, Jos6 Craveiri-

nha e Kalungano ila (e apenas)
Literatura Mogambicana? A auto-
ridade cientifica dos criticos cita-
dos que, em pleno fascisrno nio
hesitam em considerar estes tr€s
poetas como escritores moganrbi-
canos, legitima o gue o senso c0-
mum estabelece: n5.o he df vida,
6 literatura mogambicana, reconhe-
cida como tal pelos diferentes con-
sumidores, desde o leitor comum
aos criticos, professores, investi-
gaior"es, no presente e no passado.

A partir daqui outra qr:est6o
surge: o que distingue precisa-
mente estes dois conjuntos de mo-
do a que nfr.o seja possivel inte-
gr6,-los num s6 ?

(M()QAfrII3ICANIDAI]E)
A LUTA ARMADA

E neste ponto eus pensamos ser
indispensivei introduzir um outro
elemento, sem o qual todo o ques-
tiorramento que se possa farer
deste problema, se tcrna, estamos
convencidos, Iiouco produtivo.

Mogambique foi, at6 1975 urri
territ6rio colonizado" A literatura
produziCa neste espago manteve
os seus limites circunscritos i. re-
lag5,o colonizador/coloni_zarclo, re-
lagd.o que sg manifestava em to-
dcs os niveis da sociedade e da
sua organizagSo. E esse facto que,
quanto a n5s, determina a hetero-
geneidade referida por A. Mafat-
da Leite. E esse facto que decisi-
vamentg contribui para que se tle-
finam, desde o inicio, os eixos
fundamentais da literatura mo-
qambicana ou, se quisermos de
te4d€ncias ou correntes. (Ou se-
rfld literaturas paralelas?). E es-
se facto que torn& o ca.so moqam-
bicano original relativamente n6,o
a outras jovens literatur'as nasci-
das da mesnia situacdo particular
que foi o colonialisrno portugu€s,
mas e apenas i,s litcraturas- for-
ma,das atrav6s de um lon.eo pro-
eesso de trestaqio, como 6 neste
mcmento j6 o easo da literatura
brasileira.

Corren'Jo o:-rtro risco que 6 o
de ficarmos dt:finitivamente inclui-
dos no grupo c, que recentemente
o eritico (mogambicano, portu-
gu6s ?) Eug6nio Lisboa se referiu
como <antrop6logos de senriqo
pera inventarem e venderem ao
preqo da uva mijona a falsa mito-
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togia unificante que nlo estir de
facto . no inconseiente da tribu>
(Sic) (Comunicagio aPresentada
ao Col6quio sobre Literaturas
Africanas de Lingua Portuguesa,
Paris, Novembro, 1984) destaca'
remos agora o elemento que con-
sideramos determinante Para uma
efectiva aproximaqdo ao conceitcl
de mogambicanidade em Litera-
tura: 6 o Movimento de Liberta-
gflc Nacional o forjador, Por ex-
cel€ncia, do conceito de moqambi-
canidade porque 6 atrav6s dele
que a pr6pria nag6o se, comega a
Construir. Pretender isol6-lo, igno'
16-lo quando se tenta caracterizar,
ou peio tnenos Problematizat os
trag-os que Poder6o dar forma a.
umi literatura com caricter na-
cional, difereneiada das outras
que se estmi'umm a. Partir do
tituu*o mate-r:i.al linguistico, 6 nflo
ter ainda entendido o caricter
eornrllexo, eontradit6rio e dramfr'
tico da formagfio das novas na-
gdes africanas e neste easo da na-
qdo mogambicana.

fl nos escritores que rnais forte*
mente reflectem & eoncePQflo do
mundo produzida Pelo universo
ideol6gico determinado pela opc|-
sig6o colonizado/colonizador que

este conceito se manifesta de for-
rna mais marcada ou, Pelo con-
tr6rio, se dilui ou se ausenta. N6o
nos ocup&remos aqui dos escrito-
res veiculad.ores cla ideologia co-
lonial, em que esse conceito 16 ne-
gado, por n6o caber essa reflexdo
no imbito deste trabalho, embora
consideremos ser um campo de
estudo a n6o desPrezar.

Por essa taz6o, n6o foi dificil
no passado, identificar escritores
como No6mia de Sousa, Jos6 Cra-
veirinha, Kalungano como auto-
res pertencentes a uma literatura
estnrturada ji em torno clessa mo-
gambicanidade cuja definiqdo nos
preocupa agora. Tendo embora a
sua obra surgido num periodo an-
terior i, acg6o organizada do Mo-
vimento de Libertagflo Nacional,
ela capta-lhe as possibilidades,
anuncia-o, profettza-o, d6-ihe corpo
no espago de um imaginirio que
condig6es objectivas viriam a tor-
nar real.

As grandes interrogag6es come-
gam a surgir quando nos move-
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mos no corpo flutuante Que oscila
entre este extremo e o de um
Afonso Ribeiro, escritor .neo-rea-
lista portuguOs, que, em dado mo-
mento, solidS,rio com um povo o
fez protagonista de um dos seus
livros, o eue, em nossa opinido
s6 o fari entrar na literatura mo-
qambicana a titulo honorifico.

(A CL[9'AGDM>

'Onrde surge a clivagem? 0 que
a caracteriza? Quem estabelece
ccnjunto homog6neo ?

Na sequBncia do que temos vin-
do a. expor, atrever-nos-iamos a
contrapor n proposta de A. Ma-
falda Leite, referida no ponto 3,
a gue resulta da nossa pr6pria Po-
sigflo face e relagdo imaginirio/

/real e que esti na base de toda
a, argumentagflo anterior.

A clivagem nflo se proCuz pela
oposigf,,o de uma por6tica ligada is
correntes neGrealistas contraposta
a outra esteticamente aparentada
conr a Fresenea. EstabelecSla
desta forrna 6 transpor, de forma
muito linear a. dinimica do fe-
n6meno literirio portugu€s, para
o mogarnbieano. O faseismo por-
tugu€s foi o pano de fundo do
confronto neo-realistas/presencis-
tas. Mas em Mogambique o poder
n6o era s6 fascista: era tamb6m
colonial. Este faeto determina
aquilo que nos pareee fundamen-
tal para estabelecer L inevitivel
oposiq.6r:: por um lado uma cor-
rente orientad& no sentido da mo-
gambica.nirlade - tal como a pro-
curimos definir e que s,p&fecs ro-
presentada - com variagdes e
graus de intensidade diversos em
Rui de Noronha, No6mia de Sou-
s&, Jos6 Craveirinha, Kalungano
e mais tande Jorge Rebelo e 56r-
gio Vieire. Por outro lado uma
conrentd - esta sirn heterog6nea,
representada por poetas que, ora
se aproxinoam deste nficleo ora
dele se distanciam. Incluiriamos
provisoriamente no primeiro grupo

poetas como Jodo da F'onseca
Amaral, Rtry Knopfly (parte da
sua complexa obra), Virgilio de
Lemos, Orlando Mendes e Sebas-
ti6o Alba. Integrariamos no se-
gundo gmpo Reinaldo f,'erreira,
Gl6ria de SantAnna e Lourengo
de Carvalho.

Nf,o atribuimos iu nossa propos-
ta outro valor que n6o seja o de
hip6tese de trabalho, pista para
estudo, base para discuss6,o. O es-
tudo da literatura mogambicana,
como literatura aut6noma iniciou-
-se timidamente h5, dez anos. Mes-
mo assim ela surge em virios cen-
tros universitarios ainda integra-
da na Literatura Portuguesa ou
quanto muito nas Literaturas (a) i

Africanas (a) de Lingua (Expres-
sio) Portugues-a. Isto significa
qus fundamenfalmente se estudam
autores de forma isolada, com
incid6ncia para aqueles que tive-
ram maior divulgagdo.

Tal como & experiGncia brasi-
Ieira ji provou, conceitos como o
caricter nacional de uma litera-
tura exigem distanciamento tem-
poral e pesquisa aturada de modo
a reduzir-ss & entrada do subjec-
tivismo na anilise. Esse tempo
ainda n6o chegou, principalmente
para n6s outros, sujeito e objec-
to simultineo de esfudo de uma
hist6ria de que somos os pr6prios
protagonistas. Este seri sobre-
tudo., um tempo de estudo, refle-
x6o, 

' 
discussS,o, de pol6mica, de

alargamento de campos de vis6o,
de dtvidas e de interrogag6es. Se-
16, esta atitude que perrnitiri que,
dentro de alguns anos, se eome-
cem a estabelecer com maior rigor
crit6rios qus hoje ainda se afigu-
ram 'como nebulosos, vagos e por
vezes contradit6rios.

Esperamos contudo ter contri-
bufdo de alguma forma para alar-
gar uma diseussio que nos pos-
sibilitari eompreender melhor o
que fomos s o que Eomos €turo
Literatura' 

f,.itirna rf,endongo


