
O destino de construir uma literatura
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POR DULCE TUPY

Ilnr Margo passarlo foi ta.ngada no Brasil uma
antologla dr literatura dos oa.ises a.frlcanos dc lin-
gua oticial portrrguesra. Ns altrrra, vS,rios escritores
dessqs p^ises desloca.re",-se ao Brasil (recorde-se
que de illogambique foram Albino ltlagaia, ltlie Couto
e Ungulani Bs Ka Khosa). O artigo que aqui publi-
c&mos fala dos candnhos dp nossa Litcraturan dos de-

I

bates quo s€ levaatarq.'r\ em torno {a tlesign:r4lg
qcrtltura uegraD e reproduz arguns depoimcntlrs dos
esciitores efricanos que participaram nos debates.

O texto, da, autoria ael Oulce Trpy, foi llublic:ulr
no nfimero de Setembro d.a revista <Terceiro ll1ul-
dor. Pela sua importincia e optlrtunidad,e, resolvr:-
foos tranrrcrevG-lo na integra. 

'

A falta de informaqlo sobre a
Africa-, errr todos os niveis, foi
runa coo-stataqS,o desesperadora

para os escritores"africanos Ant6-
nio Cardoso, Manuel Rui e David
Mestre, de Aagola, Albino Magaia,
Mia Couto e Ungulani Ba Ka'Kho-
sa, de Moqambique, e Corsino An-
tonio Fortes, de Cabo Verd,e, em

visits ao Brasil, a couvite do Trs-
tituto Nacional do Liwo Tnfgate-
-Juvenil.

A desinformagS,o sistem6,tica,
promovida pelos meios de comu-
uicagio em geral e pelas ag6ucias
norjciosas estrangeiras, deixou os

visitantes at6nitos.
l€ nos jornais uma
sobre o que se est5.
Africa.

uma plateia totalmente desinfor-
mada sobre o assunto.

.CTILTURA NEGRA>

Foi realmente um choque o que

conud com estudantes e profes-
sores. Embore ficassem fascina-
dos com as camisetas estampadas,
com_.poemas at6 de Maiakovsky,
vendidas pelos alunos, os escrito-
res africanos foram recebidos no
audit6rio com letras garrafais es-
critas na lousa: <Cultura Negra>.

Em vez.da apologia da .cirltu_
re neg"a) - esse conceito at6
certo ponto esliguatizante e t5,o

Aqui nd.o se
linha sequer
passando na

Por outro lado, a mitif icacdo
da Africa como <terra-md.err, ,,ftie-
ro materno> e outras met5.foras
passa muito mais pelo uso das
trancinhas, inspiradas no movi-
mento rastafari jamaicano, do que
em informaq6es verdadeiras. A
confusS.o entre <cultura negra> e
literatura afrieana rendeu um de-
bate acalorado na [aeuldade de
Letras da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ),  onde os
escritores se encontraram com
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usado nas Am6rices -, os africa-
Dos revelaram gg disggts{, Eadu-
ro sobre as. quest6es que p,ermeiam
a luta de classes e o racismo. Ne-
Bros, brancos ou mestigos, (somos
todos yitimas do imperialismo lin-
guistico>, proclamou o escritor e
advogado angolano Manuel Rui.
E foi adiante, sentenciando: (O
gueto foi a invengS,s mais diab6-
lica do opressor>.

Para lvlanuel Rui, essa nomen-
clatura <cuitura negra) esti equi-
vocada. <l) preciso nao assrrmlr o
guelo que tentam nos impor. O
opressor diz: voc6s, negros, sEo
os melirores no'futebol e na mir-
srca. se um negro ent5.o quer ser
o melhor nos computadores, nio
pode ! Portanto, nd.o devemos as-
sumir o gueto. Temos que avan-
gar, porqlue, no fundo; o que exis-
te 6 um processo de luta de clas-
ses. Existem, srm, a casa grande
e a senzala. Se o negro quer eu-
trar na casa grande apenas para
ocupar espaqo, lsso 6 oportunis-
mo. E preciso entrar na casa
grande, mas para acabar com a
casa grande e com a senzala. pre-
crsamos acabar com lsso, porque
n5.o podemos ser livres enquanto
houver um homem que nd,o se;a
llvre. E preciso que os escritores
brasileiros negros entrem nas as-
sociagSes de escritores, nos sindi-
catos. e seJam grandes escrltores
brasileiros e nd.o escritores (ne-
gros), senio seria assumlr o gue-
to ! A literatura de Angola t a
nossa literatura, literatura de ne-
Fros, hrancos e mestigos afigola-
los. N6s integramos a ideologia
da vitoria e n6.o a ideologia do
derrotado. E conseguimos eisa vi-
f5ria - negros, mes€igos e bran-
cos - com armas nb. mi.o>r.

Nurir pais carente de informa-
g5,o sobre a Africa, onde cada vez
mais se mitifica 6'tirano Hail6 Se-
lassi6, um ditador fascista que ati-
rava os inimigos aos le6es,'seria
importante degcobrir o processo a
que os brasileiros - negros e
brancos - estSo sujeitos, subli-
nhs,m os africanos.

<Eu gostaria de ter vindo Bo
Brasil dos brasileiros e n6o ao
Brasil dos negros ou dos braneosr,
lamente o mogarnbicano Mia Cou-
to. E verif ica em sua primeira'-
viagem ao Brasil: <Disse-ram-nos
que o Brasil 6 um pais em busca

de sua identidade e que a Africe
pode ajudar muito nisso. Por6m,
parece-rDe estranho una pessoa
querer coohecer seu pr6prio cor-
po atrav6s do corpo do outro e
u6o atrav6s de si mesuo. Acho
que o Brasil deveria se voltar
mais sobre si. Mesmo a comunl-
dade negra brasileira tem um
grande desconhecimento da Afri-
ca. Dai essa mistificagdo de certos
valores superficiais africanos, es-
ses estere6tipos como as tranci-
nhas, onde sobressai apenas o la-
do folcl6rico do nosso cbntinente>.

Perplexo com a confusd.o insta-
lada no auditorio, o jornalista e
poeta Albino Magaia explica co-
mo essas_ quest6es foram supera-
das nas lutas de libertag6o. cAn-
gola, em 61, Mogambique, em 64,
eniraram na luta armada e isso
nos obngou a uma reflexd.o muito
profunda. EstS.vamos lutando por
um pais s6 de negros? Um pais
de negros_ e brancos ? Um ilais
mestigo? Verificamos que, por-im-
perativos de luta, tivemos que
criar um novo humanismo naqie.
la zona da Africa. N6o lutamos
corrtra os brancos. Lutamos conlra
a exploragio do homem pelo ho-
Inem. O ANC - Congress6 Nacio-

- David Mestro

nal Afric&no - nio luta contra os
brancos. O que esti. em causa 6 a
Iibertagio do povo sul-africano
que 6 composto, de negros, de in-
dianos, mestigos e brancos. O Che-
fe do Estado-Maior do ANC 6 um
branco. O branco, na Africa do
Sul, tamb6m n5.o 6 um homem li-
vre. Ele tambEm tem as suas liber-
dades cerceadas. Entd,o, temos que
libertar esse hosrem branco tam-
b€m>.

<Se vamos crer nessg Africs
mitica que estamos vendo aqui -
prossegue Magaia -, entio vamos
recriar o racismo no Brasil. E ja
temos um exemplo disso com a
guetizagio d.os negros nos Esta-
dos Unidos, embora 16 muitos gru-
pos j i  tenham avangad.o nesse
sentido. Hoje, eles ni.o lutam pa-
ra serem reconhecidos como 'ne-

gros' mas sim pela-cidadania. Lu-
tam para serem reconhecidos co-
mo norte-americanos- Nao deve-
mos mandar os negros para a
Africa e os brancos l)ara a Euro-
pa. O 'boer' (sut-afncano de ori- '
gem europera) 6 cidadio africano
tamb€m. N6o vamos atiri.-lo no
oceano. Temos que superar essa
vlnganqa sobre a escravatura>.

Na complexa sociedade brasiiei-
ra onde o branco 6 o invasor, o
negro r-e o escravo e o indio, o in-
vadido, como defender uma posi-
gd.o ortodoxa? E o que se pergun-
ta Manuel Rui e complementa:
<Hoje, nd.o tem sentido uma des-
forra do negro devido i. escravi-
d6o. A luta do negro fci a iuta da
resistencia cultural no Brasil. O
Brasil 6 um pais sui-generis na
Am6rica Latina. l i  um pais que as-
sumiu a sua diversidade. B o pais
que mais assumiu sua idiossincra-
sia. Como foi que o portugu€s ni.o
conseguiu impor aqui o bacalhau
com batatas e sobreviveu n fei-
joaCa ? No restante da Am6rica
Latina, isso n5.o ocorreu e a gente
esbarra o tempo todo com as 'tor-

ti l las' espanholas. O importante ti
desvendar esse Droeesso>.

TRACANDO
O CAMINHC

' 
Durante quinze dias, no Rio de

Janeiro, os sete escritores africa-
nos de expressS.s portuguesa em
visita ao Brasil debateram v6.rios
assuntos literirios e extra-literi-
rios com estudantes, professores e
jornalistas brasileiros.

Na rtgorosa programagS,o cum-
prida no pais, que incluiu visitas
is universidades de S5o Paulo.
Campinas, Brasil ia, Rio de Janei-
ro e Salvador, nlo feltou tempo
pars urn encontro e troca de livros
com o Presidente-e tamb6m es-
critor - Jos6 Sarney. Como saldo
ficou o embriio de um maior in-
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Mia Couto

tercimbio entre os paises da co-
munidade de expressie .portugue-
sa. Afinal, por estarmos t6o uni-
dos na lingua e tio dispersos na
vida, ainda se confunde no Brasil
literatura africana com <cuitura
n€$f&r, psra constrangimento ,{e
todos.

NACIONAL, NAO RACIAL

Negros, brancos ou mestigos, os
escritores africanos ultraoassa-

Tm, na pri,ticE, E esferg do ra-
cismo em seus paises. Independeu-
tes desde meados dos anos 70,
teudo vivido irn processo de luts
ermada, os africanos n6-o revol-
vem as cinzas de um passado lon-
ginquo.e nem se fixam no triste
capitulo da escraviddo. Talvez por
isso, segrmdg alguns deles,-trazem
uma vantagem, Por ser relativa-
mente recente, a literatur.a africa-
na n5.o tem uma trad.iqio muitcr
pesada a romper e nlo'cairegu
tantos preconceitos.

Por outro lado, os escritores as-
sumem a dificil tarefa da unifica-
g5.o nacional. atrav6s da lingua e
a partir do rastro da mis6ria, fo-
me e barb6rie tragado por s6culos
de colonialismo. No caso' de Mo-
garnbique e Angola, a situagio 6
Llnda mais grave. Ambos t6m si-
do vitimas dos ataques terroristas
da Africa do Sul. Mas, apesar dis-
so, os escritores africanos resis-
tem e est5.o ai, com o vigor de ugra
literatura emergente. ,, !

<Liberdade, fraternidade, igual-
dade,rnas asas do Mirage a li'ratt-
qa,zcultural/enciclop6dia do Sena/
/as 6,guas nlo se turvam/de san-
gue e os poetas,'podem falar da
lua/ao som d.e acordeon as asas/
/do Mirage a Franqalcortando o
c6u com elegincia / 'd' na van''a,
gem /dg bombardear escol4s/ir dis-
tincia>, diz .o verso ceiteiro de
Manuel Rur. 

' l

Poeta, ficcibnista e letrista an-
golano (tem. uma composiqS.o gra-
vada no Brasil pelo compositor e
cantor Marttnho de Vila), Rui fol
traduzido para o espanhol. russ<J,
checo, romeno, franc€s, ingl€s e
sueeo, mas s6 agora chega de fac-
to a()s brasilerros.

Tomando de assalto o tema da
guerra, transforma a reflexd,o so-
bre si mesmo, enquanto genese li-
i.er6ria, num autEntico <ser ou nd,o
serr africano e acusa: <Quando
chegaste, os mais velhos eontavam
hist6rias, T\rdo estava no seu lu-
gar. A 5.gua. O som. A luz. Na
nossa harmonia. O texto oral. E
s6 era texto, n6,o apenas.fala, por-
que havia 5.rvores, parrelas sobre
o crepitar de bragos da floresta.
.O era texto porque havia gesto.
Texto porque havia danga. Texto
porque havia ritual. 'Texto falado,
ouvido e visto. E cerfo que podiar
ter pedido pars ouvir e ver as his'

t6rias que os mais velhos cr.rnta-
varn quando chegaste ! Mas ne.o !
Preferiste.d.isparar os cauh6es. A
partir dai, combcei a pensar que
tu n5.o eras tu, mas outro, por me
parecer dificil pceitar que da tua
identidade fazia parte esse pro-
jqcto de chegar e bombardear o
meu texto.  Mais tarde, 'v i r ia a
constatar que detinhas mais outra
arma poderosa, al6m do canhao.:
a escrita>, reflecte Manuel.. sobre
a oral idade .e a escr i ta, 'na resis-
t€ncia cultural contra o colonialis-
mo portugu€s.

Mais adiante, explicaria o uso
do portugu€s como lingu4 de uni-
ficaglo nacronal, que convive com
as chamadas linguas <origina-

Ungulani  Ba Ka Khosa

riasr: quimbundo, umbundo, kt-
ckoo, kuaiama e outr&s.

NA TRINCHEIRA LITERARIA
Preso em 1961 pela Pide, a fa-

migerad.a policia politica portu-
iuesa, Ant6nio Card,oso escreveu
a maior,parte de sua obra nos 14
anos em que esteve no campo de
concentragdo do Tarrafal, em Ca-
bo Verde.. Integrante da geragd.o
<\Iensagem), urna revista que pu-
blicava- Agostinho Neto, Ant6nio
Jacinto,  Luandino Vieira,  entre
outros, Card.oso lembra eu€, nB-
quela'6poca, Ier era um privil6gio
a que poucos tinham acesso>.

<Noventa por cento cla popula-
g5,o n5.o sabia ler antes da inde-
penddncia. Hoje, g inqfyuqio avan-
oa Os jovens estio todos alfabe-

-,
J

Manuel  Rui



tizados, a neo ser n:ul zonas de
guerra>, diz o autor de c21 poe-
mas da cadeia>, <Baixas e musse-
eu€gr, <Lig6o de coisasr e outros
Uvros publicados em Angola, Por-
t-ugal e Brasil.

Os l ivros de Antonio Cardoso
se esgotam rapidamente nas livra-
rias, como se esgotam a maioria
dos livros em geral. Cumprindo
6ua fungd.o social, os l ivios sd.o
mais baratos que cigarros, que
cerveja. Al6m disso, n6.o se impor.
tam livros estraugeirbs, portanto
nao hi concorrdncia. Sem lalar na
sede intelectual que flui, quando
todos t6m acesso i leitura.

O livro de relatos da pris5.o, Yo
Mabalane, do jornalisti, e poeta
Albino Magaia, director da revista
<Tempo>, o mais importante se-
man6.rio de Mogambique, 6 um
desses casos record,es de venda-
gens. Langado em 1983, com uma
tiragem de 20 000 exemplares, yo
Mabala.ne esgotou em menos Ce
um mes, num pais onde formam-
-se fi las para tudo, inclusive nas
portas das l ivrarias .-.

vocAQAO OTrcA

A literatura africana je nd.o
bate apenas na tecla da africa.ni-
dade. A tem5.tica se aprofunda e
se amplia. Isso poderia ser c4li-
cado pelo facto de je ser cabo-
-verdiana desde o movimento d.os
chamados <claridosos>, que edita-
vam a revista <Clarid.ade>, no fi-

nal d.a ddcada de 30, em Cabo Ver-
de. e angolana desde o primeiro
poema que continha a essencia da
angolanidade, o amor pela p6tria,
no s6culo passado. E mogambica-
na desde que akgeragio de Cra-
veirinha e No6mia tle Sousa -
uma rara presenga feminina na
literatura africaba - proclasrou a
harmonia da marimba e a forga
dos tambores. Essa especificidade
literS,ria eparece tamt€m na lite-
ratura guineense e etD S. Tom6 e
Principe. E .rfi espago de cons-
ci€ncia gu€, cristalizado no na-
cionalisuo pr€-independ€ncia, pas-
sa hoje pelo prinma das mais ma-
tizadas tend6nclas.

SONHA
MAI.{ANA AFRICA

Com a presenqa dos sete escri-
toreg africanos, foi lanqado o l ivro
<Sonha Mamana Afr ica> (Ediq6es
Epop6la, 564 p6ginas, 3b0 cruza-
dos),  u l t imo de uma tr i logia or-
ganizada pela professora eremil-
da de Araujo Medina, docente da
I IFRJ, sobre a l i teratura contem-
porAnea em lingua portuguesa.
__O pr imeiro volume da l r i logia,

<Viagem A literatura portuguesa
contemporanea>, langado no Bra-
sil em 1983, reuniu 52 novos es-
critores portugueses. Dois anos
depols, o segundo volume, <A pos_
:9 da terra>. lanqou, em portugal,
54 novos brasileiros. Agora ihe-
gou a vez das cinco jovens repu-

blicas africanas - Angola, lvlo-
gambique, Cabo Verde, Guin6-Bis-
sau e S. Tome e Principe - entra-
rem nesta ciranda que compoe a
cornunidade linguistica de expres-
sEo portuguesa.

Sio 41-scritores africanos, jo-
vens e veteranos, in6ditos ou con-
sagrados, poetas, ficcionistas e en-
saistas, reunidos na antologia
<Sonha Mamana Africa>. Na sua
maioria desconhecidos dos leitores
brasileiros, os escritores africanos
sd.o.apresentados pela autora, que
garimpou durante dois meses no
solo fecundo de manra.na Africa.
Apesar do uso comum do portu-
gu€s, a colecti.nea descortiria um
caldeamento linguistico extrema-
mente enriquecedor e at6 um poe-
ma e um conto do cabo-verdi'ano
Tom6 Varela da Silva em puro
crioulo, sem traduglo.
_ Trilhando o caminho dos escri-
tores africanos - do inicio do s6-
culo aos dias de hoje -, Cremilda
capta o sentimento nacionalista
que norteia, as lutas de liberta_
96o nacional, nos anos 60. Depois
da independGncia, a militi.ncia ti-
ter6,ria africana tende a se d,eslo-
car para a trincheira da lingua.
No edificio da'moderna literafura
africana, descobrimos que cada
escritor 6 um pouco bi.rro, um
pouco ferro, um pouco tijolo. E
todos apontam psra um uo-vo uni-
verso em construgeo.




