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Literatura mogambicana

Entrevlsta
com um professor de portugu6s

Dois jovens, ambos com apenas 20 anos, gostam
de literatura e, dando os primeiros passos, produzem.
-na tamb6m. Edmundo Manhica vem colaborando na
p6gina Didlogo do Not ic ias da Beira e na rrTeff ipo,r
com poesia e contos. Onairda Sacate (pseud6nimo)
publica poesia naquela p6gina do jornal beirense.

Luis Coelho, cooperante internacionalista portu-
gu€s, 6 professor da nossa lingua oficial na Escola
Secund6ria Francisco Manyanga. Seus alunos, entSo
na | 0." classe, os dois jovens, sabendo que ele, a16m
de ensinar a disciplina, se interessa por l i teratura co-
mo leitor e estudioso, pensaram p6r-lhe um certo
nrimero de quest6es. Questoes que os preocupam
pessoalmente e s6o preocupagSo comum de nnuitos
jovens que pretendem corthecer a problem6tica es.
sencial da l iteratura e em especial da l iteratura mo.
gambicana na fase que o pais atravessa e a impor-
tAncia dos valores l iter6rios que surgiram ap5s a
Independ€ncia.

Luis Coelho acei tou a proposta dos seus alunos.
E assim nasceu a in ic iat iva,  que ju lgamos in6di ta,
de dois jovens que nui lca f izeram jornal ismo, colo-
carem um di6logo em forma de entrevista que resul '
tou t rabalho de m6ri to muito apreci6vel .

Publ icando a entrevista,  registamos o desejo,  que
nos manifestaram os entrevistadores, de que os te'
mas apresentados e as cpinioes expressas possam
constituir pontos de partida para outros se pronun'
c ia rem.

P - O tema da nossa entrevista € litera-
tura. Iflas antes disso, senhor Luis Coelho, gos-
tariamos que se referisse b importflncia da mes-
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m a n a c o m u n i c a g e o d a s m a s s a s n a a c t u a l c o n -
juntura social do nosso P'ais'

R - A actual conjuntura social da Repf-

blica Popular de Mogambique caracteriza-se por

.r*u grinde percentagem de analfabetismo' o

qrr" ,Jdl-,, .orriid"tn.rel*ente a importAncica da

literatura como forma artistica de comunicagito

de massas. Nessa med'ida, a l iteratura ainda 6'

infelizmente, compreendida e praticada por um

numero restrito de pessoas, porquanto existem

outras formas de art-e, como por exemplo a mu-

sica,  a escul tura,  a pintura e o propr io c inema'

que v5o mais directbmente ao encontro das ca-

racteristicas sensoriais da populaqSo, em geral'

Verif icamos que mesmo entre os nossos jo-

vens esiudantes se nota uma ausencia gritante

de habitcs Ce leitrira, ausencia essa agravada

tanto pelo preqo proibit ivo de bons l ivros como

pelo facto de eles,  por vezes, nem sequer,se en-

contrarem a venda; o proprio nfmero de biblio-

t rs publicas n5o 6, de modo nenhurn, satis-

f e. rorio.

Agora que a i i teratura 6 importante,  d isso

nao podetttot ter drividas. Os sentimentos' as

aspir iqoes, os sof : : imentos de um Povo podem

" 
i i",r.nt ser perspicazmente veiculados pela i ite-

ratura.  ' r  re i t ia id" d.rr"  ser captada'  refundida

pcla pena cio escr i tor  e,  f inalmente,  t ransmit ida

io le i tor :  este.  c laro,  n5o pode ter uma funqSo

de simples receptor mas. ao ler ,  de'" 'e faz6-1o

com o nccessa; ' ib espir i to cr i t ico,  apreendendo

aquiio que lhe e veiculado.

I}IFOIT.TANCIA DA LITERATURA

minados extractos sociais da populagSo portu-

guesa. . .
Recordo-me de <A Mde> de Maximo Gorki,

escritor russo contemporAneo de Lenine, que

nos permite viver a 6poca conturbada da Rfssia

pouCo antes da revolugdo.. . ;  das obras de Luan-

dino Vieira que nos situam em Angola coionial,

mais tarde em Angoia em luta e, por fim, em

Angola independente. . . ;  de <O Recurso do M6-

todor, de Alejo Carpentier, escritor cubano, com

a sua visdo-prot6tipo de um ditador latino-ame-

r icano. . .
E tantos,  tantos outros exenrplos' . .

FUf'IQAO DE VANGUARDA
DA LITERATURA

P - Sendo literatura modo d; conhecimen-

to da sociedade, cairiamcs na ailbiguidade sc

dissdssemos que ela assume funqio de van-

guarda?

R - Para mim, essa questio e complera'

Porque a l iteratura so pode assumir funqSo dc'

vanguarda se estiverem criadas as condiqcles

parJ que issso efectivamente aconteqa. Se con-

diqOes ndo existem (e estou a referir-rne agora

ao analfabetismo, b falta de hribitos de leitura,

etc.) ,  entSo a l i teratura deixa campo a outras

formas de arte que melhor se aciaptem as carac-

teristicas mais marcantes do Povo. A culturit

musical (letra-musica-danqa) e aquela que me

parece desemp,- 'nhar um papel  preponderante,

neste momento, em N{ogambique.
A l i teratura,  no entanto,  e se assim ihe

podemos cltamar, sintese e genese. de . toCas as

butras formas de arte:  uma obra l i terar ia pode

ref lect i r  rodos os sent imentos que um escui tor

pretende imprimir  a sua peqa (e estou a lcm-

Lrut-*"  de um trabaiho escr i to real izado com

as turmas de 10."  c iasse na base de uma pega

Qe escui tura maconde retratada no l ivro de le i -

tura;  devo dizer que surgiram textos de prosr '

e mesmo poemas muito imaginat ivos);  yTa obra

l i ter6r ia pode reproduzir ,  em certa medida, uma

tela;  o teatro e o c inema apoiam-se, na maior ia

das vezes, na l i teratura:  a canqao necessi ta da

l e t r a ,  e t c . .
Claro esta que the fai ta a imagem visual '

mas se o escr i tor  manejar convenientemente as

palavras,  se ele for  realmente cr iat ivo,  podu'

superar essa lacuna, obr igando o le i tor  a ima-

ginar mentalmente aqui lo que pretei lde t rans-

mit i r .

LITERATURA E LIBERTAqAO

P - Concluimos que a l i teratura tcm uma

pecul iar  import incia na cen'a social '  Ora'  o que

julga o senhor da manifestaqSo da mesma no

per iodo Ca luta de l ibertaqSo?

R - A l i teratura n6o pode ser t ' isuai izada

acima cia sociedade especi f lca em que ela esta

P -  t r  soble a import incia da l i teratura'

em geral?

R -  Em parte,  creio que a resposta fo i  da-

cia.  Pcnsr c lLte,  contr ibuinoo para o aproxima-

nto enire Povos, tambeur a l i teratura nos faz

cunl iccei  a real ic lade social  de outros pafses, as

contradiq-es,  as angust ias,  os anseios dos Povos

desses parses. r \ t raves de obras l i terar ias,  c:  pos-

sivel  tanbem a aquis iqao de novos conhecimen-

tos c luer histor icot  qr" t .  at6 '  geograf icos'  Cient i -

f icos eln geral .

Esrcu a lembrar-me do romance portentoso

que e . . rOs Subterraneos da Liberdade> do es-

cr i tor  brasi ie i ro Jorge Amado, que nos reporta

a uma ceterminada ?poca histor ica v iv ida pelo
po.. ,o brasi le i io e piat icamente desconhecic ia

entre ncs.  creio que muitos le i tores desse ro-

mance ioram levados a procurar dados histo-

r icos que lhes permit issem perspect ivar melhor

as  causas  da  Segunda Guer ra  Mund ia l ,  o  que

foi  a propr ia guer.a c iv i l  de Espaeha'  como

actuam os  reg imes fasc is tas  e  fasc izantes" '

Lembro-me das obras do escr i tor  portu-

guOs Soei io Pereira Gomes'  que nos permttem

Io*r,  contacto com a real idade cruel  de deter-
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inserida. Ela ndo se pode desligar da luta de
classes que se trava continuamente no seio das
sociedades. Sem pretender cair num intelectua-
lismo oco, direi que a arte, toda a arte, faz parte
da superstrutura de uma sociedade. Se a base
econ6mica se modifica ou se comeqa a modificar,
logicamente que toda a superstrutura comeqa
a transformar-se tamb6m.

Ora, a luta de libertaqSo constitufu urna
etapa para uma mudanga qualitativa que se
veio a operar. Logo, a literatura acompanhou
e correspondeu totalmente a essa fase decisiva
para toda uma s6rie de transformaqOes politi-
cas, econ6micas e sociais. Aiguem disse que (a
paiavra 6 lume aceso>). Outro acrescentou isto,
no que d poesia concerne, que ela <6 uma arma
carregada de futuro>. Penso que estas citag6es
dispensam coment6rios pois s6o, por si s6, signi-
ficativas.

P - Em termos gerais, neste contexto, Po-
demos distinguir dois grupos de escritores: um

,ntificou-se com o regime colonial; outro, com
as aspiragdes do povo, portanto, constituiu o
que designxmos por (guerrilheiros da retaguar-
da>>.

Quais foram, em seu parecer, os escritoref,
que tiveram maior relevo nesses grupos?

R - Aqui comegarei por citar o Senhor
Presidente da Republica quando ele diz que
<quem produz a cuitura d o Povo>. Ora, f6cil
e Cepreender que engiobando a literatura na
cultura de um Povo, os coioniaiistas n5o <pro-
duziram> escritores. Efectivamente, aqueles que
se colocaram abertamente ao serviqo da burgue-
sia colonial n6o passaram de bajuladores, de
vendedores de elogios f6ceis, virando a arma da
paiavra contra o Povo, tornando-se eles prd.
prios simples marionetas dos exploradores. Es-
ses ndo podem, verdadeiramente, ser rotulados
de escritores porquanto se inseriram no meca-
nismo da exploragSo do homem pelo homem.

Agora, aqueles que voctis designam por
<<guerri lheiros da retaguarda>>...  Eu ndo os de-
signaria assim pois muitos deles participaram
at6, activamente na Luta Armada de LibertaqSo
I.{acional. outros na luta subterrdnea nas zonas
ocupadas pelo colonialismo usando, simuitanea-
mente, a arma da poesia, principaimente.

Terei de destacar IVlarcelino dos Santos.
S6rgio Vieira, Jorge Rebelo, por um lado; Rui
Nogar, Lufs Bernardo Honwana, Josti Craveiri-
nha e mesmo Orlando Mendes, por outro. Isto,
em minha opini6o, claro.

LITERATURA EM TRANSFORITAQAO

P - A independ€ncia do pais foi marco de
transformaq6es politicas e sociais que hoje se
registam. Estard a literafura sofrendo alguma
transformag6o?

R - Claro que sim. Com a independ€ncia,
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com a l ibertaqSo, novos valores desabrocharam,
outros safram do seu hibernar tempor;,ir io, ou-
tros ainda consoiidaram as suas posig6es.

Neste aspecto concreto, temos de voltar
atr6s, reiembrando que a l iteratura n6o se porle
desligar das etapas que uma sociedade atraves-
sa. Refiram-se o Renascimento do s6culo XV,
depois o Classicismo, o Romantismo do seculo
XVIII, o Reaiismo do sdculo XIX, movimento;
cuiturais incluindo a l iteratura, l igados a pro-
fundas transformaq6es polit icas e sociais.

No que a Mogambique diz respeito, a trans-
formagSo na literatura oFera-se visiveimentc
embora com as l imitagdes ja apontadas. Mas
nota-se um desenvolvimento progressivo, prin-
cipalmente no que concerne a poesia. Novos va-
lores vdc sendo apresentados, ainda que dumr
forma dispersa, na medida em que. em minha
opinido, o que falta fazer 6 uma recolha de ori-
ginais, quer de prosa quer de poesia, e incen-
tivar cada vez mais os nossos jovens b prdticu
da leitura, por um lado, e e pri it ica da escrita,
por outro.

LITERATURA, t rNSII \O DE PORTUGUES
E TNCENTTVAqAO

P - Na incentivaqio do gosto pela l itera-
tura, a disciplina de Portugu6s nas escolas estd
jogando um importante papel, nio e?

R - Nem sempre. Devia realmente de-
sempenhar um importante papei. Mas o que
acontece e clue isso depende muito do professor.
E muitos professores l imitam-se a ensinar aos
alunos as regras bdsicas do Portugu0s sem, por
vezes, aconseihar um bom autor, um born l ivro.
Bem, eventualmente at6 o proprio professor n6o
tem esse gosto e ate, nern sequer formagdo que
Ihe permita fazer isso.

Como nota.  b margem, direi  que programas
para a disciplina de Portuguds, atri a data, ndo
fizeram referdncia a esse tipo de incentivagSo.
Na 9."  c lasse, por exemplo,  actualmente,  deve
estudar-se o conto <N6s matamos o cdo tenhoso>
de Lufs Rernardo Hoirrvana. Mas, afora isso,
o resto tem ficado praticamente ao critdrio do
professor.  Porque ndo indicar a pequena obra
de Oriando Mendes, <ProduqSo Com que Apren-
do>, colecqSo de poemas didact icos e pequenos
contos,  para ser estudada na 9.u c iasse? Em mi-
nha opiniSo, essa obra quase desconhecida 6 de
um didact ismo a toda a prova e at6 parece ter
sido elaborada a medida para o nosso ensino
com a vantagem dos respect ivos poemas e con-
tos se referirem a presente etapa historica.

P - Nlo existirSo outros meios de incenti-
vag6o i produqio l iterdria?

R - Existem e registo as iniciativas leva-
das a cabo quer peio <Not ic ias> de l laputo quer
peia (Ttr[,IPO>. Mas entendo que tudo isto e
muito esporadico e que, mesmo a nivel de esco-
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poes.a e peque.nos

las  (abs t ra indc-nos  a te  das  au ias  de  Por tugues) ,
n5o houve ainda todo uin t ipo de organizaqlo
plani f icada que nos pudesse encaminhar parc
uma recolha sistemat ica de tocio o mater ia l  in6-
di to existente.

Por outro iado, creio (embora, f r iso,  n io
com conirecimento piofundo do problema) ndc
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ent idades responsaveis.  Lembrc- ine de un ai l t i -
go  a luno meu que rne  most rou  un l  c i ig i i la i  seu .
romance com algumas i in i tac6cs, In i : ls ,  na mi-
nha op in i5o ,  bem es t ru tu rado.  bem cons i ru idc
(al ias,  um excerto desse romaiLce aparecet l  na
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antiga pdgina literdria do <Notfcias> e foi reco-
thido para figurar na colectAnea de textos que
integra o liVro da 10.u classe); o que acontecr:
6 que esse jovem se movimentou para que esse
trabalho aparecesse publicado; o que 6 certo d
que nunca mais ouvi falar dele nem do romance.

Creio que o INLD poderia ter um papel
a desempenhar nesse campo de divuigagSo lite-
rdria, editando, mesmo que em tiragens reduz:.-
das, originais de jovens escritores, jovens poe-
tas, ou mesmo editando colectAneas de trabalhos
literdrios produzidos pelos nossos jovens.

LITERATURA NASCENTE

P - Estes meios ..irnpulsiVos>r como pode-
mos considerar, afluem a uma quest6o que hoje
e controversa: a <<Iiteratura nascente>>. O que

.ra das suas potenci'alidades?

R - Em geral, a cultura mogambicana hi-
bernou, na medida em que foi amarfanhada,
durante o coionialismo. Tambem no caso parti-
cular da literatura, penso ser v6iida esta asser-
g5o. Claro estd, refiro-me d produgSo realizada
por pessoas que viviam sob a censura coloniai.
Raros casos furaram o bloqueio censurador. No
entanto. continuou a haver produgSo liter6ria.
So que destinada b gaveta ou a clandestinidade.
E mais do que altura de toda essa produgdo vir
cd para fora.

N5o, ndo estou a fugir ir quest6o colocada.

Quero eu com isto dizer gu€, assim como n5o
se pode afirmar que a cultura mogambicana est6
a nascer porquanto eia sempre existiu, assim

nbdm se me afigura errado dizer gu€, final-
rrr€rrt€. hii uma <literatura nascente>. H6 novos
valores, isso sim. Que estSo a contribuir poten-
cialmente para o desenvolvimento da literatura
correspondente a esta fase da revolugSo mo-
gambicana.

P - Na presente fase, a literatura deve ser
antes de tudo, s6cio-diddctica, isto deve dispor
de um cardcter educacional e mobilizador das
massas. SIas isto n6o restringird o exercicio li-
vre no campo do nascimento do acto literdrio,
isto 6, da produqio l i terfr ia?

R - Pelo contrario. Na minha opiniSo, esta
etapa iristorica abre ampias perspectivas i cria-
g5o l i teraria. Ao colocarem esta questSo, creio
que estSo a fazer referdncia ao velho problema
de como encarar a forma e o contefdo numa
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obra artfstica. O facto cle a l iterafura ter <<um
cardcter educacionai e mobii izador> n6o inpli-
ca que formalmente tenha um baixo valor ar-
tfstico. Conjugar a forma e o conteudo harmo-
niosamente, isso sim. E aqui parafrasearia 56r-
gio Vieira quando, numa recente paiestra sobre
teatro, disse que <tudo o que 6 humanc 6 pro-
fundamente revolucionario>. Entdo, eu posso
tomar como tema de uma obra o Amor, por
exemplo, sem que isso impiique a aus€ncia do
tai  <caracter educacional  c mobi l izador,  que

voc€s apontam para a l i teratura.

Pablo Neruda, o grande poeta chi leno. no

seu i ivro de mernor ias <Confesso que Viv i>,  d iz
que declamou poemas seus (alguns dos quais

de diffci i entenciimento e que fala.ram de amor,

da natureza, etc.)  para os mineiros quase anal-

fabetos das regi6es desoladas do ser- i  oafs e que

eies o ouviram atentamente, primeiro, e o apiau-

diram vibrantemente, depois. Que 6 isto seniu.r

mobil izaqSo peia poesia? E isso ndo restringiu

o exercfc io l ivre da produgdo po6t ica de Ne-

ruda.

P - Que futuro garante cste <<embriio> tIa

literatura de um l\{oqarnbique independente?

R - Se por (embrido> entendemos os no-

vos valores que despontam, eu direi  que o oe'r i i

e promissor.  Al ids,  outra coisa n5o ser ia de cs-

perar.  EsiSo cr iadas tod.as as condig6es Dara

isso. Necessar io e impulsionar,  e incent ivar cada

vez mais.  E apoiar,  tambdm, necessar iamentc '

P - Por rl l t imo, o que pensa da possivel

cr iagio de uma associaqio de escr i tores?

R - Bem, eu sou professor,  nf lo Sou pro-

pr iamente um escr i tor .  Essa quest io de' , ter ia

ser posta mais a um escr i tor  do que a mim.

Eu sou apenas um interessado pela l i teratula

e gostai ' ia de ver Moqambique progredir ,  neste

aspecto part icular.  Por isso, assim como e:<istem

associagbes para outras act iv idaCes cul turais,

creio que sera ut i i  uma associaq5o de escr i tores.

: r  semeihanga do que ja se fez na Repribi ica

Popular de . i .ngoia.  Ut i l  na medida ern que isso

permit i ra equacionar em conjunto os problemas

referentes b cr iagSo e produqao l i terar ias e ! 'a-

lor izar cada vez mais a act iv idade l i terar ia.

Entrevista conduzida por:

Edmundo i l Ianhica e Onairda Sacate
t :
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