
A Literatura mereceu tambd,m
na Reuniio Nacional de Cultura
uma palestra e um debate sobre
o assunto.

Tambdm esta palestra n6o foi
ao que pensamos a iralestra ideal
para gerar debate, uma reflexd,o
c_onjunta mais ou menos aprofun.
dada sobre o assunto. Dela publi.
camos a seguir grande parte.

Da sua leitura 6 f6cil compreen-
der o que pretendemos dizer
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quando dizemos que n6o pre
dispunha ao debate. De um
modo geral a abordagem do
?ssun to  e  vaga  e  d ispersa .
Quando o autor pretende apiesen-
tar um problema de fundo - a
questS,o de aliteratura de parti.
dol - n6o so n6o o aprofunda
suficientemente ( como foi frieil
perceber no debate o assunto era
novo para a grande maioria dos
participantes) como, como se cos.
tume dizer, alanqa a confusiol.

A determinada altura, quando
se prop6e explicar que devia se
fazet Literatura de partido, o au-
tor diz que os criadores literdrios
se deveriam nrecusar a fazet aqui-
Io que n5o querem apesar da ins-
piragd,o, aquilo que n6o corres-
ponda aos principios ideol6gicos
porque sempre temos lutador e
que a guestfio 6 apelarmos para
o nosso cpodcr gelectivor.
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A poesio i uma forma de literatu.ra usada e qt t .e rer :ehe t tormalnt .entc as ot t t rus formas.n'Lal,s

Parece-nos que a solugeo n6o
d essa. E parece-nos que a ques-
t6o est6 onde ir buscar a inspira"
gao. Se formos trabalhadores en-
gajados no processo produtivo e
na Revoluqd,o est6 largamente ga-
rantida a fonte de inspiragdo. Se
formos intelectuais revoluciond-
rios 6 mergulhando no seio desses
outros trabalhadores que iremos
encontrar a unica fonte de inspi-
rag6o.

Se formos intelectuais de ori'
gem burguesa que apesar  de
acheios-de-boa-vontade l continuar-
mos a procurar inspiragS,o nos
nossos gabinetes ou nas nossas
cabegas traumatizadas e cheias
de quistos, n6o hd, auto-censura
capaz de nos fazet servir as clas'
ses trabalhadoras e a Revolugdo.
(Nos jornalistas sentimos muito
agudamente esse problepa ).

O documento de sintese d a s
ideias saidas do debate que se
seguiu b palestra sobre Literatura
tambdm n6,o foi aprovado na ses-
s6o de encerramento. Dele extrai'
mos no entanto alguns pontos que
correspondem ao que se concluiu.
56o os seguintes:

rtNa literatura Mogambicana
as diversas fases da nossa Hist6'
ria j6 se reflectem, principalmen'
te, na nossa poesia.

Assim, antes da luta armada,
havia autores, que atravds da de
n'incia da explorag6,o foram-se re-
v: ltando contra a opressd,o colo"
r,'rl-fascista existente no pais.

Durant.e a luta armada, nas zo
nas ocupadas, esta revolta mani
festava-se atravds da literatura
clandestina, enquanto que nas zo
nas libertadas floresce uma litera
tura de cardcter novrl. Esta litera
tura passou, ihicialmente, por
uma fase de nacionalismo, posto
que correspondia a uma necessi
dade de revolta contra o colonia-
lismo e a uma mobilizaqS,o para
a luta.

Depois, quando a luta pela Inde
pend€ncia se tranformou numa
luta revoluciondria, imediatamen
te este a\ranqo qualitativo do pro
cesso se reflectiu na literatura.

Apos a independ€ncia, todo o
povo escreve. Difunde'se a expe-
rir3ncia das zonas libertadas, cri
am-se novas experiencias.

Actualmente a nossa poesia e
fundamentalmente uma poesia de
mobilizaqe,o - reflecte todas as
transformag6es que estamos a so
frer e para as quais nos estamos
a mobilizar.

A forma liter:iria que agora tem
sof rido utrr grande impulso e a
poesia; a poesia tem sido, por nor-
ma, o gdnero liter6rio que antece
de os outros.

E preciso acompanhar todo es'
te surto cultural que est6 a flores
cer, tambdm atravds da literatura.

A nossa experi€ncia da luta ar
mada est6-se a perder.

E necessario, pois proceder'se
a uma recolha sistemeitica da nos-
sa experi€ncia de luta com as po'
pulaq6es de Cabo Delgado e Nias'

sa e com as Forgas Popuiares de
Libertagdo de Mogambique qus
viveram essa experiencia.

e importante tambdm, fazer-se
uma reco,lha da literatura de dc
nuncia da ipoca colonial espalha
da pelas diversas publicaq6es dri
dpoca.

f urgente a criagao de revistas
literdrias, quer a nivel nacional
quer a nivel provincial que incen
tive e dinamize o entusiasmo cria
dor que existe.

Ser6 atravds destas revistas li.
teriirias que se poder6,o promover
conculsos liter6rios e trocas dr:
experiOncias.

.,A Rddio tem um papel a cle
sempenhar nessa criaeao literdria.
Atravds de sess6es literdrias l)r)
derse-6o divulgar poesias, con
tos de modo a suscitar o ciesr:i*.r
de escrever

Apelamos para um grande es
forgo para incentivar as poptrla.
g6es para escreverem noutros ge
neros liter6rios.

O nosso povo 6 um arsenal dr:
contos. r portanto, fdcil inu:nli
var a sua produg6o. Que as 1:es
soas ganhem capacidade de escrc
ver o conto tradicional ou conl
formas novas.

Devemos incentivar a populagrro
paraescreveremsobre as suas ex
periOncias de organizaqdo nas Al
deias Comunais, nos conselhos de
produg6,o. Sd depois de as pes
soas se habituarem a escrever d
que as poderemos encorajar para
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entralem no'Mundb da Flca6o. os poetnss pubucados n6o'eram e convengionadas como corre('S€rie important€ a feitura e poesia por.que neo tinh8m mdtri- tas) foi aconselhado a incentiva
tradugeo de bandas des€nhadss ca, rima, e!c. Essa viseo foi rejei- geo da critica literdria, como ac
tendo como objectivo a divulga' tada categoricamente. O consenso Ceo educativa (e n6o iepressiva).
96o de factos hist6ricos e como foi de que, com um conterido cor- (A situeceo actual foi comparada
foma de aumentar a conscien- recto, reflectindo o esforco dos tre L da formagao da rRELIMO, e jd
cializageo politica do nosso Povo. balhadores no processo de edifi' descrita em relagao as dangas),
Por exemplo: podemos t€ntar vi' ca,g6o da base msterial e ideol6- Foi ainda aconselhade a recolha
sualizar em banda desenhada, o gica do Eocialismo, reflectindo do rico cancioneiro que o nosso
documento do Conselho de Minis' o intemacionelismo prolet6rio as- Povo jd tem sobre a luta do Povo
tros: (Como Age o InimigoD (fim sumido pelas largas massas, em' do Zimbabwe, sob o risco de se
de transcrigeo ). bora ainde neo tivesse uma foma perder quendo, runa vez expulsos

Deb8tida a poesia que estd sen acabada, essa d a nossa Poesia. os colonialistas do Zimbabwe,
do feita pelo povo e divulgada pe' Pare o melhoramento do contefdo transferirmos a nossa mobiliza-
los 6rgeos de infomaqdo surgiu e da forma ( que poderd atd vir 960 pera o apoio de outros povos
na discussao uma vis6o de que a ser diferente das jd exist€ntes ainda oprimidos.

PALESTRA SOBRE UTERATT'BA (EXTRACTOS)
A palavra aacrib ou imprsaaa ost6 na rair da rrtaior partg m6ria do int6rprsto c.a fnaca. . quando glo ciagava so s€u

da Hist6rb da Hunranidade visto qus toi, € ainda 6, alrav6a dc dcstlno i6 neo ac lombrava bam do cont€0do dr monsagan,
tlrtos quc 3e t"ansmitsm continuamorio ds gotageo !m 98ra' Muitas vcrca como 6 t6cll dc imaginar, isro g$ava grands con-
g5o, 03 conhsckn€ntos quc o Homom pouco, a pouco. a custa fus6o.
do onormaa e inum€r6vgia sacritieios toi conq4stando. Por osta Mas Gsto 6 um pogugnino cxornplo, ro4r€ntg para colocarmo-
rarao, rnuitos iovoatigadorea roconhgccm qus o rcstudo da Li- -nos parant o problgrt|& da linguagom slsrnontar g ds nscassi-
te.atrra to.nou-ao ngo apsms ligado i Hist6ria da civiliragio dade do intorvangio do hgmam no procoalo de continuidada
ntas vordad€iramgnts identaticado conr olaD. fonom€nol6gics, lsto 6, €m pahvras limplca _ o Homern cona_

Hore podomos talar da palavra Bdioditudi.ra, tolevisionada, tr6i o sou pr6prio dcrtino sqm iotorvan!5o do forgar qus lho
cinggrafada, etc. r5o ostranhat m6gicss ou rcligiotaa,

Podemos relembrar a lingrngem dos tambores, dos n6s, a
linguagem registada em pedra, papiro, placas de cora, perga-

minho, cour'o, papel, etc.

Assim, podemos ir dos meios de comunica$do social dos
rnais elementares como por oxemplq, o estabelecido pelos sons
dos tambores nas florestas at6 aos mais poderosos e sofisti-
cados proc€ssos de comunicagio simultinea corno por exemplo
r6[io quo permitem milhOes de ouvintes de Moscovo, Pequim,
Havana, Conakry, Roma, Berlim, Maputo, etc., ougam simulta
neamente o mesmo programa radiof6nico transmitido pelas

emissoras mais potentes.

Mas h5 um elemento que 6 comum a todos os processos

de comunicagSo, um elemento imprescindivel para que se esta
belega qualquer tipo de linguagem, qualquer tipo de comuni-
cagdo social, Esse elemento 6 o Homem. lsto 6 elementar, sem
dtvida, rnas referenciamo-lo para situarrno-nos perante toda a
fenomenologia que se equaciona no processo evolutivo do Uni-
verso om que todos n6s estamos situados. O Homem 6 a
medida de todas as coisas e 6 atrav6s do seu inesgot5vel poder

criador e transformador que v6o sendo removidos todos os
obst6culos que surgem no caminho para uma humanidado me-
lhor, para um humanismo socialista.

Portanto, se nos permitem, tomaremos a liberdade de exgm-
plificar modestamente o que acabamos de afirmar.

Peguemos no exemplo da linguagem dos n6s.

Ensina-nos M. lline na sua apaixonante obra aO Homem e Li-
vro)) que os t6rtaros, os persas, os mexicanos e os habitantes
do Peru utilizavam este procosso de enviar mensagens. Usavam
uma corda grossa, i qual amarravam cordelinhos de cores, com
cumprimentos e espessuras diferentes. Cada um destes cordeli-
nhos, conforme estavam ma:g acima ou mais abaixo. mais curto
ou rnais comprido, com uma ou outra cor, correspondiam a uma
palavra ou a'uma frase ou a um n0mero.

ora ler uma carta escrita assim n6o era uma tarefa f6cil.
Por isso, €ra necess6rio enviar a msnsagem com um mensageiro
que iria interpretS-la junto da pessoa a quom era enderegada.
At vezsr acont€cia qrre a viagem era longn, acidentada, a me-
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Assim, o Homem estabeleceu uma linguagem que o permite
comunicar cotn os geua semelhantes.

Este processo de cornunicagio pode ser verbal ou atrav6s
da palavra escrita. Todos aqui j6 tiveram oportunidade de ou-
vir urna palestra sobre literatura de tradig6o oral e todos sabem
tamb6m que existe a literatura escrita.

Alguns estudiosos dizem-nos que a tradigao oral s6 pode
considerar-sq literatura depois de passar por todos os proces-
sos de decantagEo verbal a que 6 sujeita como sejam, por
exemplo, a gravagSo ou registo escrito, o apuramento da verda-
de factual hist6rica, a tradugio da lingrngem diatectal para uma
lingua de ampla compreensSo, etc., at6 se chegar i redac96o
final:  escri ta.

sem considerarmos esta questSo de saber se devemos aceitar
ou n6o a tradigiio oral, enqtnnto tal como cabendo dentro do
conceito de literaturar ,portanto antes de ela se nos apresentar
escrita e depurada do6'eventuais elementos alienat6rios, conclui-
remos, de qtnlquer rnaneira que a Literatura tomada neste senti-
do assim t6o amplo ultrapassa o dmbito das preocupag6es des-
ta reuni6o.

Agora interessa-nos sim a Literatura escrita, considerada co-
mo um produto acabado, isto 6, em que o contetdo e a forma
se fundem o rnais harmoniosamente possivel, atingindo esses
textos emocionalmente merc6 duma captagio do real quotidiano
ou do nosso mundo intervia em termos que consideramos ar-
tisticos.

De maneira nenhuma gueremos minimizar a importdncia do
papel desempenhado pela tradigio oraL em todas as sociedades
na sua fase 6grafa, ou soja, enquanto a escrita n6o se pudesse
considerar como um elemento dominado socialmente.

Ali6s disse-se na palestra sobre tradigSo oral que num pais
rec6m,independente como o nosao a tradigSo oral continua a
ter um paoel importantissimo a desempenhar, visto que necessi-
tamos de reconstituir a nossa Hist6ria e grande parte dela est5
ainda por escrever, arrecadada na mem6ria dos nossos anciios,
verdadeiras bibliotecag vivas e em riscos de se perderein, Po-
demos asslm dizer que o prlmcho livro aparecido I face da terra
foi o Homem.



A sua mem6ria, o seu poder descri t ivo, diferenciava-o ontro

os demais. Uns sabiam transmitar,.r numa linguagem rica, viva,

aliciante, as suits experi6ncias ou as quo lhe tinham sido trans-

mitidas tamb6m por outro corrpanheiro.
Todos n6s, Cada um de n6s 6 uma pequena biblioteca am-

bulante, m6vel, em pgrrnansnto movimonto, influenciando e sen-

do influenciada.
Um centro difusor de ideias= Boas ou m6s conforme a forma-

gio ideol6gica adquirida, conforme a posigSo assumida pelo

interlocutor.
Mas n6s. como i6 diss6mos, falaremos hoje de literatura es.

crita e tamb6m se p6e perante n6s o problema de que todos
podem escrever, desde que tenham aprendido essa t6cnica,

mas, assim como na tradigSo oral diferenciamos os que nos sa-

bom contar daqueles que nio o sabem, na linguagem escrita.

Tamb6m h6 os {ue conseguem transmitir-nos nos seus textos

mais. pnzer que outros. A esse prazer chamamos prazer est6tico

e 6 oobre os textos que nos proporcionam este prazet est6tico
que iremos lalar hoje. Esses textos, organizados segundo

v6rios tipos de esquemas liter5rios, em prosil ou sm poesia,

constituem no seu todo a literatura. Portanto 6 nesse sen-

tido, de textos que se l6em que consideramos a literatura.

TITERATUR,A DO PAR,TIDO
Um problema crucial se nos p6e em relagEo i literatura -

vamos servir o nosso Partido. Literatura de Partido.

Eis uma concepgio que suscitou grandes controv6rsias quan'

do ela surgiu no panorma do permanento o salutar conflito de

idsias.
Lenine no seu c6lebre tsxto: aA organizaglo do Partido e a

Literatura do Partidol, publicado em 13 de Dezembro de 1921

diz-nos que a literatura deve tornar-se numa literatura do Partido.

Em 
'oposigio 

aos h6bitos burgueses, em oposig6o A imprensa

burguesa mercantil, de empresas, em oposi:6o ao arrivismo e

ao individualismo liter5rio burgu6s, dr sede de lucro, o proleta-

riado socialista deve proclamar o principio da literatura de Parti"

do, desenvolver este principio e aplic6-lo. da forma mais com
pleta e integra que for possivel.

Em que consiste este principio da Literatura do Partido? Ndo

consiste somente em que a literatura nio pode ser, para o pro-

letariado socialista um meio de lucro de individuos ou grupos

nem pode ser obra individual independente da causil prolet5ria

comum.
Diz Lenine:
r<Literatura deve ser uma Darte da iausa prolet5ria, fazer parte

de um 6nico e grande mecanismo partid6rio posto em movi-

mento por toda a vanguarda conciente de toda a classe ope

riria.
O trabalho liter6rio deve ser parte integrante do trabalho or'

ganizado, coordenado e unificado do Partido>.
Mais adiante diz-nos que: <€ evidente que n6o 6 necess6rio

dizer que esta transformag6o do trabalho liter6rio pode aconte-
cer subitamente. Estamos longe da ideia de preconizar um siste-

ma uniforme ou uma solug6o do problema mediante umas
quantas disposigoes regulamentaros. N6o, o quo menos tem

cabimento a esto respeito 6 o esquematismo.
Como? Dir5 certamento algum intelectual, atdente partid6rio

de certa concepg6o de <Liberdade> - ttPretendeis oprimir na

colectividade algo t6o delicado e individual como a criaeSo li-
ter6ria? Pretendeis que os oper5rios resolvam por rnaioria de
votos, os problernas da ci6ncia, da filosofia e da est6tica? Ne-
gais a liberdade absoluta da criagio ideol6gica, absolutamente
hdividml?

aTranquilizem-se Senhoresll - Gontinua Lenine.
Em primsiro lugar trata'sG de Literattrra do Partido c da sua

subordinagio ao controlo do Partido, Cada um 6 livres.de escre-

vor o de falar no quo quiser. sem o nrgnor ontravs, Mag toda
a livre associag6o (incluindo qualquer Partido) 6. tamb6m rivre
de expulsar do seu seio aqueles dos seus mombros que utilizem
o nome de um Partido por difundir pontos de vista contr5rioc
a este)). .

N6s tamb6m somos pela Literatura compro.ietiOa com as as-
pirag6es das massas trabalhadoras, comprometida com o partido
que reflecte essas mesmas aspirag6es.

E estamos com Mao Tse Tung que nos diz: aO que n6s exi
gimos 6 a unidade da politica e da artg, de conterido e forma,
e do contefdo politico revolucion6rio aliado ao maior grau pos
sivel de perfeigdo na forma artistica. As obras de arte, por
muito progressistas que sejam politicamente, sdo importantes no
caso de carecerem de qualidade artistica)).

N6s damos o primeiro i politica em todos os novos actos
humanos.

Mas a politica tem a suit exprossio especifica atrav6s dos
meios de propaganda de que so disp6e.

Num obra de arte. embora nos preocupemos cssencialmente
com o conte0do politico que a caracterizarfl, nilo podersmos de
maneira nenhuma desprezar o apuro t6cnico.

Para comunicarmos uma mensagem artistica 6 prcciso quc a
mesma seja elaborada em termos artisticos. lsto 6 elementar,
claro. Mas muitos intelectuais levantam o problema da liberdade
de criagSo artistica que, perante as exig6ncias partidSrias, fica
muito reduzida, alguns afirmam at6 que liquidada.

N6s nio aceitamos esta interpretageo.

N6o vamos alargarmo-nos mais sobre estes assuntos de na-

tureza te6rica. 56 vamos alertar por mais um ponto s6. Sobre

o problema da utilizagSo da Beleza.

<Enquanto as classes reaccion6rias S6o obrigadas, para mantor

o seu dominio, a deformar os iactos, a embelez6-los, as classcs

revolucion6rias t6m necessidade de conheoer a realidade a fim

de poder transform5-la. Toda a Literatura revolucion6ria' voltada

para o mundo exterior, repousa necessariamento na an6lise ci

eltifica, enquanto que a Literatura reaccion6ria eyade-se no

idealismo ou na religiiorl.

E parar rematar esta parte do nosso trabalho vamos falar no

poder de opg6o do artista face i inspirag6o'

E h6bito afirmar-se que o artista 6 um ioguete da stra pr6pria

inspirag6o. Que esta o subluga. Para n6s, inspiragao 6 sobretudo

transpiragSo.
Consideramos o acto de criagao artistica como acto cOnsCisn-

io. 
':

P o d e m - n o s d i z e r q u e n 6 s n 6 o p o d e m o s c r i a r t u d o o q u o
queremos, ndo atingimos quase nunca a meta idealizada'

E verdade, E muito raro conseguirmos realizar urna obra quc

nos satisfaga comptetamente mas h6 algo que, como revolucio-

n6rios podemos nos dominar a nip pr6prios'

Recusar fazer aquilo que n6o queremos, aposar da inspilaglo,

apesar de nos ter surgido uma ideia f6cil de ser vertida om

termos liter6rios fnas qus n6o corresponde aos principios ideol6-

gicos Porque sompro temos lutado,

N 6 s e s c r e v e m o s o q u e q u e r g m o s . T e m o s p o d e r s e | e c t i v o .
Temospode rdeopg6o .Devemosse roonsc ion tesdonossopa -
pel na Revolug6o. Se acoitamos servir o Povo' as nrassas tnN-

bathadoras,devemosrepudi ras ido iasperegr inas 'devemo3a8.
sumir as directrizes ideol6gicas do Partido que dirige ossas fi6-

sas populares segundo os seus pr6prios interesses'

Esta assungao n6o devg ser dogm6tica' antes pelo contr5-

r i odeve responde rd ia |ec t i camen te i soc iedadeomquoscon -
conta inserida em pennanonto mutagao I medida quc dO apli-

cadas novas directrizes do Partido' '"

o
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