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l. Os critdrios

Importr agora comentar os di-
versoa crit6rios que @em eer to-
mados para a definigdo da nacio-
nalidade liter6ria.

H6 certas exig6ncias gerais a
que os crit6rios devem obedecer.

Os crit6rios devem ser objecti-
vos_, isto 6, devem poder eer apli-
cadoa {e modo inviriivel. Se dlfi-
nimos um crit6rio e depois temos
que o violar para abranger egte ou
equele caso- particular, significa
que eBse crit6rio 6 inconsiitente,
foi mal definido como crit6rio.

Os crit6rios devem ter l6gica e
ser efica,zes. Se um crit6rio cinduz
e situa,gdes absurdss ou inexplicri_
veis: deixar de fora ca"os iln"sa-
velnente pertencentes i literatira
mogambicans, ou o inverso, signi-
r-rc& que meis uma vez est6 mal
definido como critEri,o

As m&is das vezes o que acon_
kry..6. que se procura foriular um
c-nterto a partir dum caso particu-
lar e para justificar esae meamo
caso. Isto 6, procede-se Eo corrrr&-
no e assin aparecem oe critErios
defeituosos. 

-

Obeervemos alguns dog critcrios
IrcAalvels.

af. O orlt4rlo do rntor

_A _forur mals etmples d€ Bolu-
Cio do probleme gerd aet€rminar:
Irert€nceE I lltcretun mogambi-

.|

cena todos os tutoreg que F)ssuem
passaporte mogembicrao.

Mas sebemos que h[ todo um
perrooo em que o passaporte mo-
gembicano nio existia. E a partir
da sua existencie hi autorei que
entretanto deixeram de o possuir.

Ora, estar urn autor a enirar e a
sair da literatura mogembicana,
com efeitos retroactivoe sobre
obras que ji publicou, tomandu
como crit6rio a mudenga de pas-
saporte e que pde vir a readqui_
rrr, alem cle s€r rrm crit6rio Douco
liter6riro, darie ir l iteraturi mo-
gambicana um caricter provis6rdo
em cada momento e cada autor s6
poderia ser proclamado escritor
mogambicano g tltulo 1rcstumo,poie so ent6o se poderie 6r a cer-
teza de que ele uio irie mudar de
pSsslpoTte, porque oe homens n6o
a&o rmut8veta cono oe deus€g. E
se trrcrventura a algu6m ae reco-
nhece egsa inut^sbuirtade. essa 6
uma apreciagio lrclttics 6 ndo li-
ter6ria.

Noutros casos pretende-e€ deci-
dir sobre r nacionalidtde literfria
com base no conhecinento que o
autor posEua ou nio do universo
cultural mogambicano. Serie pre-
cirso encontrar ent6o os tituleres
desse unlverso todo, a quem 8e
atribulss€m ee compet6nciss e oe
poderes de docrem a cads autor
ume cotegio de moganbicautdade.
Rezerlemos, entretento, para que

eeses titulares fosaem versados em
literatura.

4.2. O criterio do conterldo

A <literatura genulnamente mo-
gambicanar 6 aquela em que esti
presente e 6 narrada a cosmogonia
do homem mogembicano, o seu
universo cultural.

O resto estaria obviamente des-
qualificado como literatura mo-
qambicana.

Esta 6 uma vari:ante do tema
anterior: o conhecimento desse
univereo por parte do autor.

Este crit6rio poderia servir se
porventura fosse possivel ftzgr
uma definiqio unlv6ca do unive'r-
so cultural mogambicano.

56 que transparece al por vezes
o equivoco de pretender reduzir a
identidade culfural mogambicana
i concepgEo do mundo-inspirada
no culto doe espiritos dos r;ortos
e na magia (numa palavra: n& su-
perstigio). Isso 6 eem dfivida uma
rice fonte de inspiragio literiria,

Yes n6o perte-ncem menos &o
unlvergo cultural mogambicano: o
passado colonial e seus efeitog to-
dos (desde o racismo at6 ir inci-
piente indrutrializagio e i cons-
trugdo 4e cllades <europeiesr); as
migragdes, no Sul. pari as minas
eul-&fricanaa e os- r:eflexog desgeg
contactos; e notivel acgio trens-
formgdora do homem mogambica-
4o reslizada pele FRIilLIMO du-
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trntc r Lutr Armade de Liberta-
glo Necionel; as vlvGncies de par-
tictpegio popular ns ectividade
doe Grupoo. Dinemiadorea e nea
eleig6ea para es Assembleirs do
Povo; es cheges de deatruigio e
do horror disseminsdes pelo ban-
ditlsmo ermado (e que, ali6s, pe-
lo genocldio que eet6 cometendo
e pela colocagS,o de grandes gru-
pos de populaglo na situagd.o de
deelocsdos de guerra, est6 a cons-
tituir a mais perigosa emeaga ir
preservagio das tradig6es sociais
e familiares); o impacto consu-
mista do PRE (Programa de Rea-
bilitagdo Econ6mica), acompanha-
do da colecgS,o de csmbalachbs dos
que pretendem afogi-lo nas 6guas
turvas dos PRIs (Programas de
Reabilitagd.o Individual) : o domi-
nio das tecnicss de manejo de
equipamentos militares ou indus-
triais modernos e sofisticados.

E tudo isto e muito mais consti-
tuem outras tantas 6reas tem6,-
ticas possiveis para a rliteratura
genuinanrente mogambicanar.

E natural que par& estudiosos
e observadores externos tais evi-
d6ncias passem despercebidas ou
sejam de menor importdncia.

A vis6o idilica e mitica do afri-
cano de tanga ou do <bom selva-
g-emr na,da tem de novo, 6 velha
de s6culos e s6 quem a nio co-
nhega pode ainda deixar-se iludil
pel-o .brilh_o da bugiganga.

Tal vneo nao passa duma pro-
jeeqdo do homem das sociedaCes
industrializadas, em busca do re-
torno i. natureza, do reencon,ro
da- espiritualidade, do regresso i.s
ortgens, a partir da sua cultura
universit6ri& e sem abdicar das
inegiveis vantagens da tecnologu
de abundincia.

Estr' vis6o tamb6m eparece as-
sumida por alguns aut6ctones com
vocegdo de intermedi.irios, dado
s€r esta uma fungeo geralmente
lucrativa.

Mas se cultivarmos o nosso sub-
desenvolvimento para sermos oL
Jecto de estudo, 6 bom para ou-
tros, o8 que nos estudam, mas ndo
6 bom para n6s que s6 como sdei-
to da hietoria poderemos conquis-
tar os beneficios do progresso.

N6o seri pois o contefdo da
obra (os Beus personagens e in-
quietag6es deles, os lugares onde
decorre a est6rio, o tipo de acon-
tecimentos) que pode servir de
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brre pn determinu I (mog8tn-
bicrnlleder dr obrr.

Se o critdrio foese esee, i liters-
tura Dogonbicana estaria vedada
r porsibilidade de incluir uma obre
de ficgio cientffica, asein como
nio caberie nels a moderna poe-
sie lirica de Armendo Artur ou a
rica poesia de mriltiplas refer€n-
cias temfticas de Filimone Meigos.

Do mesmo modo que Ee um au-
tor mogambicano editrr sgore um
livro cuja eet6ria se passe no Je-
p6o, isso n6o o faz entrar na li-
teratura japoneea, ainda que a
obra venha a ser traduzide para
essa lingua.

4.3. O crltdrio dr llnguagem

Repete-se squi o equivoco Co
criterio anterior. Mede-se a mo-
gambicanidade pelo modo como o
autor <ahoje desconsegue de apre-
ciar a agrura das micaias, porque
os esplrito que veo nB sua tris lhe
obrigam de correr nraninguer.

Em termos talvez mais acad6-
micos dir-se-ia: o modo como o
autor utiliz& uma linguagem ins-
pirada na oralidaCe efricana.

A ser assim, Asc0ncio de Frei-
tas seria ttlvez o meis legitimo
representante da literatura mo-
gambicana, enquanto L.B. Ho-
nw&na ocuparia nela um lugar se-
cund6rio, jf que nio usa tsis re-
cursoS.

Curiosamente tamb6m neo tem
vindo a ser essa a opg6o estilistica
da grande maioria dos autores
mogambicanos que t6m vindo a
publicar obras desde a Independ€n-
cia para c6. Pelo contririo. E de-
ve haver algum motivo para isso.

Na literatura oral h[ um con-
junto de elementos que simples-
mente desaparecem e s6o intrans-
missiveis na escrita e que s6,o: o
uso da voz com aa suas infinitas
variag6es, o uso de p&usas e sua
dura46o e tudo o que pode acon-
tecer Curante esees intervalos de
sil€ncio, como seja as express6es
do olher e do rosto do narrador
e oa seua gestos.

Na literatura oral a comunica-
96o tem cer6cter imediato e & re-
cepgio em geral 6 colectiva.

E tudo isto afinal acabe colo-
cando s lit€ratura oral muito mais
pr6rima dt trt€ drr,mldce do que
de literrtura escrita.

O registo escrito da literatura
oral tem mais uma fungio de

coneerweg[o penciel do que de co-
Tuni,cageo. N6o e€ podri tnnsmi_
tir plenamente por tecrlto o qut
naEceu prra ser comunicrdo *lr
vou e aeua reiCunEos rdlcionsi&

Do neemo modo nio pod- ser
transmitida fielmente por eacrito,
e muito menos ntt-e oirtrg Unsua.
urna cosrnogonia de exnrcJgeo
oral. O uso da escria e de tingur
portutuesa altera completeurente
essa cosmogonia, porque tanto
uma como outrs t6m c6digoe pr6-
prios que por um lado excluem c
por outro lado incorporam ele-
mentos que respectivamente per-
tencem ou estio eusentes nos-c6
digos Ca oralidade africana.

De modo nenhum ee nega aqui
a legitimidade da tranefoimeq-io
da lingua portuguesa por influ6n-
cirr das linguas moqambicenas
(orais e escritas). Nio 6 elils uma
questio de legitimidade pois se
trata dum processo social inevitl-
vel e espontineo. Pretende-se ne-
gar apena.s duas coisas: a primci-
ra, que essa muCanga se realize
por ditame ou voluntarisnro, ge-
rando toda a esp,€cie de distorq6es
forgaCas e artificiais; segunclo, que
se faga da ignordncia (da llngua
portuguesa) um valor est6tico (da
mesma).

Conv6m notar, por exemplo,
que ss tentativas de transposigio
par& a escrita de certas formas
orais da lingua portuguesa falaCa
em Mogambique t€m resultado
nalguns c&aos em vocibulos ou
estruturas sinticticas por vezes
pouco inteligiveis (quando escri-
trs), gerando ambiguidade e con-
fus6o Ce sentido. Hi mesmo ca-
sos de um autor num& meSme
obra, na fase de original j[ pron-
to, usar diferentes ortografias pe,-
r& um mesmo vocibulo colhido da
expressio oral, o que reflecte e
inconsistdncia dessa via.

Esses tentativas sio no entrn.
to perte legitima do processo cria.
tivo e t€m grande valor como ex-
perimentagdo, mas nio o valor de
modelo ou de totslidade.

De resto, neste momento, cm
termos de literctura mogambice-
na, talvez meia urgente do que
pretender acelerar artificielmente
aa trsnsformag6es de llngur por-
tuguesa, aejr o desenvolvimento
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& ptodugio litcrl,rh tamb6m nes
hsxrrr mogublcrarr.

& O cdtsrfo dr obrr

Conforae fol Jf referido, a li-
tonture msterielize-se atrav6s de
pubXcegio ou edigio dos tertos li-
tcdrta.

Pode dizer-le que a literatura
cd$c aocirlmente na forma de
objecto, que geste caso s6o pigi-
us (&.ioraeis. de revistas, de li-
vror).

Erees obi'ctos s6o sempre da-
tedoe e loceliados.

(Ao fdar-se aqui em local de
edigio n6o se exclui os casos em
que a produgio gr6fica por ra-
r6es econ6micab. tenha sido enco-
nendada a outro p+fs, mas tendo
oono fim o langamento neste
psb).

Seri este entio o primeiro cri-
t6rio a tomrr eomo pbnto de nar-
tlla e que 6 dotado d-e objectivida-

de: constituem i literetura mo-
gembiceua todoe oa tertos ltter6-
rios edibdos origiDsriamente em
Mogambique, tento em livro como
n.ry nigrnas dos jornais e das re-
vlatas.

-. h eonsequCnc\ pertencem d
Iteratura mogambicana oB auto-
res desses textos.

Dificilmente se poderf corrside-
rar como pertencentes i literatu-
ra mogambicans e quant&lade de
obres eujo conterido se refere a
Mogambique e que estio eendo pu-
blicadas em Fortugal pr"incip'al-
Eente, que t6m como autores
Guilherme de Melo ou Lidia Jor-
ge (ou mesmo que fosse ou venha
a Ber Noemia de Sousa) e des
quais s6 ouvimos falar.

Admitindo que a nossa indristria
grifica se desenvolve at6 ao nivel
de poder editar autores estrangei-
ros, certamente que haveria mui-
to interesse em publicar aqui essas
oDras, o que no entanto ae nio

ferirr muder de Dshrrldrd.. dc
luger de nesclneuto, pob aic e
un fen6meno quc qcorr rconte-
ee umr ver. A obrr nrroc uur 16
vez, num tnbo lwrr.

E e obra editrdr-oAdnrrlroo-
te na Rcptbllo Popu-lrr & Xo-
gFnDrque, 1nr rutor e*reng'etro?

Se se edmite que o crltlrlo aqut
expocto 6 obJectivo, elc deve rer
aplicado. Em prlnclpio tort havi-
do rrzdes mogamblcrnes que levr-
ram a que isso acontsoe$e. A li-
teratura 6 um fen6meno loclrl

{.6. O crlt6rlo hbt6doo

Os textos editedoe originarie-
mente em Mogemblque pertencem
a diferentes perlodoe, consoant€ a
dats ds sua edigio. Deate modo,
cada autor pertence I nm detcrmi-
nado perlodo dc histfrir ds lite-
retura mogambiceaa, podendo ha-
ver autoreg que pertencem e vd,-



1o1 perfoda o outros r um s6 pe-
rfodo.

A p€rtodir&io da literatura 6
um dos rspectoa do criterio histo-
rho.

O outro aspecto consiste em
ter em conts o papel historico
deaempenhado po; determinadas
obras Do deaenvolvimento da lite-
raturr e da consci€ncir necionais,
o que- por reries politicas ou ou-
tras duma€poco concrets, tenham
aido edihdss fora do peis, como
pode eer o caso dos t€itos-literi-
riog de Luta Armade de Liberta-
g5o Nacional. mas entretanto i6
reeditados, ou como 6 o caso da
obra <Godjdor, de Jodo Dias, tam_
Ueg j{ editadd em Mogambique.

Seri temb6rn egae o ca{lo. Dor
exemplo, da Antologia <poetas de
Mogambique>, editada em Lisboa,
em 1902, pela Casa dos Estudan-
tA do.Imp6rio e que decerto jus_
tificeri8 ectualmente 

"mn ediqio
em lf,ogambique, para que as .io.

vens geragdee conhegam rrrnt ptr-
te ds Hist6ria e asslm se recoihe.
g8m.

46. O critdrlo est6dco

Em conjugagio com os outros
crit6rios-, esje 9, em riltime anilise,
o crit4rio decisivo.

Em qualquer parte do mundo,
nem sempre a edigdo duma obra 6
razSo-suficiente paro que ele pae-
8e & f&zer parte da literetura.

H[ obras que podem n6o ter lu-
8g na literatura dum pals pele
simples raz6,o de se enContraiem
longe do nlvel artistico liter6rio.
. Isto- 6, a literatura, como arte,
tem determinadas caracteristicag
est6ticas, quer quanto ao contet-
do, -quer quanto d, forma, d Gcni_
ca do uso da linguagem. E se es-
ses elementos n6o estio presentes,
n6o h6 motivo nenhirm para eatar
a inscrevC-la como partd da litera-
ture.

-Agui ein, eatl eE crusr o ce-r&chr unlvemal dr obra. ou seie.
em gu9 medide re exprimem neia.
e partir duma situegio perticul#
9opryts, rs angristias C e pleni-
rude do homem como aer biol6gico
e sociel e c,orno indivlduo.

E tamHm eet6 em qtuse emque medi<la o lutor consegue BuB-
citar-emog6ee atrav6s ao"n,"jo
que faz dss p8lavrtE, etrrves deconstrugEo de linguegem. atrav6sqa_eau.utura da narratlva.

soDre todos estes crit6rios em
ff5d, i.p.o$" dlzer que nenhunqgres-.conaideredo isoledsmente 6srtnurcativo. Eles devem eer to-
medoe no reu conjunto.

. ror outro lado, quaisquer crit€-
rros t€m cerfcter histolico. Niog€rvem para gempre. Num outr.o
momento higt6rico eles modificam--se.. Mas cada fase exige ter aii_
t6rios porque eles cunprem uma
rungeo metodol6gica.

(Continur)


