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Carlos de Oliveira, no poema «Descrição 
da Guerra em Guernica» (1971), onde 
reconhece uma poética de «testemunho 
e participação» (p. 211) também porque 
é poderosa e insistente a figura do anjo 
camponês e da sua memória milenarmente 
insubmissa e silenciada.

A plêiade de ensaístas reunidos em Li-
teratura e Cidadania no Século XX desafia-
-nos a interrogar as «vicissitudes, retro-
cessos e conseguimentos», para citar a 
nota das organizadoras, de escritores que 
tomaram partido pela escrita nos assuntos 
da pólis. Ganham por isso notoriedade as 
figuras do homem de letras ou do cidadão-
-escritor com que se identifica o friso de 
autores estudados nos capítulos III e IV 
do livro: Junqueiro, Brandão, Pascoaes, 
Aquilino, Gomes Ferreira, Miguéis, Tor-
ga, Carlos de Oliveira ou Manuel Alegre. 

Não se esgota naqueles nomes ou se-
quer no diálogo entre literatura e cida-
dania a realidade ampla e complexa da 
literatura portuguesa desta conjuntura. 
Ainda assim, seria impossível falar dela 
com propriedade sem ter em conta o as-
censo do papel social do escritor, cons-
trangido pela longa opressão das liberda-
des cívicas, pela fragilidade das estruturas 
culturais e literárias e pelo isolamento em 
relação à esmagadora maioria dos seus 
concidadãos, privados do acesso à escola 
e aos bens culturais. Ao longo do século 
XX foi contínuo e contraditório o diálogo 
entre literatura e política; dele resultaram 
formas díspares de inventar literariamen-
te a comunidade chamada Portugal: seja 
na busca de linguagens novas que disses-
sem a História e até do que na aparência 
é invisível e mudo na sociedade; seja na 
vontade de chegar sem peias aos leitores, 
a ponto de fazer da literatura um espaço 
de partilha democrática e emancipatória 
dos indivíduos.

Carina Infante do Carmo

Nota
1 Este texto tem função similar em Literatura Por-

tuguesa e a Construção do Passado e do Futuro, 
coordenado por Helena Buescu e Teresa Cristina 
Cerdeira (Caleidoscópio, 2011), onde é reprodu-
zido a abrir o volume.

POÉTIQUE DE L’ÉCRITURE D’UNE 
EXPÉRIENCE DE GUERRE
LA LITTÉRATURE POSTCOLONIALE 
EN LANGUE PORTUGAISE
Coordenação de Olinda Kleiman, Anne ‑Marie Pascal 

e Philippe Rousseau

Publications de l’Université de Saint ‑Étienne / 2010

 
As comunicações que tiveram lugar em 
15 e 17 de março de 2007, nas Universi-
dades de Lyon 2 e de Lille 3, no quadro 
das atividades do Centro de pesquisa LCE 
— Langues et Cultures Étrangères — e 
dos Centros de Língua portuguesa do 
Instituto Camões que funcionam nestas 
Universidades, deram origem ao presen-
te volume. Aqui se reúne um conjunto de 
oito ensaios de investigadores franceses 
e portugueses, precedidos de um prefá-
cio, escrito pelos coordenadores da obra, 
sobre as literaturas da guerra colonial em 
língua portuguesa, num jogo duplo de 
olhares, «regards sur soi et regards croi-
sés, du Portugal sur l’Afrique, de l’Afrique 
sur le Portugal» (p. 7).

Apresentando e justificando a obra, o 
prefácio constitui um texto ensaístico de 
minuciosa e sistemática análise do concei-
to de escrita da guerra colonial/guerra de 
libertação de povos, amplamente docu-
mentado com citações dos oito artigos que 
analisam obras de autores -guerrilheiros, 
como Carlos Vale Ferraz, Manuel Alegre, 
João de Melo, Fernando Assis Pacheco, 
António Lobo Antunes, Pepetela, ou dos 
que estiveram na retaguarda da guerra, as 
mulheres dos oficiais, como Lídia Jorge, 
num diálogo fecundo que se deseja mais 
amplo, em trabalhos futuros, com um con-
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junto mais representativo de autores afri-
canos (p. 9) e feito num quadro transdis-
ciplinar e transcultural. Reconhece -se que 
outras obras, outros escritores poderiam 
legitimamente reivindicar um lugar neste 
volume, muitos deles citados na antologia 
Os Anos da Guerra, de João de Melo, e nos 
estudos de Rui Teixeira que refere mais de 
150 autores que publicaram sobre o con-
flito bélico textos de ficção, obras poéti-
cas, testemunhos e diários (p. 11). Identi-
fica com clareza aspectos importantes da 
escrita da guerra colonial: a desacredita-
ção do discurso imperialista da ditadura, 
o testemunho vivencial contra a amnésia 
pública, a exorcização do trauma bélico, 
a impossibilidade de esquecer, a solida-
riedade com os povos africanos, a elabo-
ração de um pensamento sobre o desastre 
imperial. A partir da interseção das inter-
rogações sobre as imposturas do regime, 
da necessidade de dizer e do talento de 
escrever, o romance encontra na figura-
ção da guerra a ocasião de um verdadeiro 
renascimento, depois de décadas de sono 
que a censura do ditador tinha feito pesar 
sobre o género (p. 11).

Olinda Kleiman, professora, investi-
gadora e codiretora do Centro de Língua 
Portuguesa do Instituto Camões da Uni-
versidade de Lille 3, assume com Philippe 
Rousseau a autoria do primeiro artigo, 
que estabelece a trajetória da poética da 
literatura europeia da guerra: a Ilíada de 
Homero, o teatro de Ésquilo, a epopeia de 
Camões, que promovem o culto do herói, 
chamado a um destino glorioso, dão lugar 
na modernidade à escrita anti -heroica, 
«idiote» (p. 25) com Claude Simon, 
Lobo Antunes e outros, onde o guerrei-
ro, o homem comum, face à barbárie da 
carnificina bélica, conhece o medo, a ab-
jeção sórdida, a descida aos infernos. O 
texto incorpora uma dimensão reflexiva e 
grande erudição sobre a escrita clássica da 
guerra, o que não admira dada a formação 

helenista de Philippe Rousseau. Pelo seu 
carácter abrangente, constitui uma intro-
dução aos restantes artigos sobre a produ-
ção literária da guerra colonial. 

O segundo artigo é o único escrito por 
um autor que participou na guerra co-
lonial. Carlos Vale Ferraz, pseudónimo 
do capitão Carlos Matos Gomes, reflete 
sobre a literatura desenvolvida por uma 
geração de homens e mulheres que foram 
atores da história colonial e pós -colonial. 
É uma escrita presencial (p. 34), «auto-
punitiva, antimilitarista e anti -heróica» 
(p. 38), em que não falta o ponto de vis-
ta feminino com Lídia Jorge (A Costa dos 
Murmúrios), Joana Ruas (Corpo Colo-
nial), Wanda Ramos e outras mulheres 
que acompanharam os homens mobili-
zados. A experiência do testemunho e da 
memória, anunciada imediatamente no 
título «Para além dos Fantasmas Impe-
riais: Literatura, Testemunho e Memória 
da Guerra Colonial Portuguesa», é o pólo 
estruturador do ensaio de Margarida Ca-
lafate Ribeiro: cita autores como Manuel 
Alegre, António Lobo Antunes, Lídia Jor-
ge e, sobretudo, Fernando Assis Pacheco, 
cuja poesia pode ser lida «como uma lon-
ga conversa -testemunho entre o poeta e o 
seu pai -pátria» (p. 59), que enviou o filho 
para o massacre, e chega à conclusão de 
que, na impossibilidade de narrar a His-
tória, a escrita literária é uma «tentativa 
inacabada, e por isso intensamente rees-
crita, daqueles que são assombrados pelas 
memórias da guerra» (p. 56). Seguem -se 
quatro textos ensaísticos, que analisam 
sucessivamente obras de três autores por-
tugueses — João de Melo, Autópsia de Um 
Mar de Ruínas, António Lobo Antunes, 
Os Cus de Judas, Lídia Jorge, A Costa dos 
Murmúrios — e o romance As Aventuras 
de Ngunga do autor angolano Pepetela.

A partir do conceito de Maurice Blan-
chot, «a escrita do desastre», Maria Gra-
ciete Besse analisa Autópsia de Um Mar de 
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Ruínas, de João de Melo, e considera que 
o romance de guerra se apresenta como o 
testemunho de uma experiência pessoal 
que permite interrogar as relações entre 
história, memória e ficção, numa dupla 
perspetiva, individual e coletiva (p. 81). 
Juntando -se indiretamente à luta dos afri-
canos, João de Melo cumpre o dever de 
memória, fazendo ressoar em dupla enun-
ciação o horror da guerra, ao confrontar 
em capítulos alternados o olhar dos solda-
dos portugueses que se batem no Norte de 
Angola com a voz da população angolana 
deslocada para sul. Na visão apocalíptica 
do «desastre», que sujeita uns e outros à 
loucura de um mundo à deriva, reflete -se 
a agonia do Império: «ils sont tous des 
êtres divisés, clivés, éclatés dans un entre-
-deux de vie et de mort que l’hybridité du 
récit reconnstitue patiemment» (p. 86).

Na estrutura do seu ensaio sobre o ro-
mance Os Cus de Judas, de Lobo Antunes, 
Olinda Kleiman retoma a Poétique du récit 
de guerre de Jean Kaempfer, para mostrar 
a partir dos binómios «narrativa clássica/
moderna», «escrita imperial/discurso 
idiota», como este romance é represen-
tativo da narrativa moderna da guerra: a 
escrita surge como terapia (p. 94), espelho 
de uma geração sacrificada (p. 97), calvá-
rio dito em metáforas sexuais abjectas 
(p. 110), visão sórdida e ignominiosa do 
mundo da guerra (p. 111). Os Cus de Ju-
das, que emerge num contexto de disforia 
pós -colonial, é um discurso «idiota» so-
bre a guerra, enunciado na primeira pes-
soa a partir de fórmulas como «Não sei se 
lhe parece idiota o que vou dizer» (p. 98). 
Se a experiência traumática da guerra ul-
trapassa o entendimento e não encontra 
palavras para se dizer — «elle est incom-
préhensible et inénarrable» (p. 100) —, 
a comparência insistente das «manguei-
ras» no discurso assume -se como repre-
sentação metonímica de África, violada 
e sacrificada, o que justifica a referência 

destas árvores no título do ensaio: «La 
rumeur des manguiers de Marimba». 
Segundo a leitura feita por Anne -Marie 
Pascal, a duplicidade de narrativas do 
romance A Costa dos Murmúrios de Lídia 
Jorge, separadas no tempo e atribuídas a 
diferentes narradores, sobre o casamento 
de Eva com o alferes Luís Alex e a morte 
misteriosa deste, desenvolve de forma iró-
nica outras formas de ambivalência como 
realidade e ficção, memória e imaginação, 
revelação e ocultação (p. 121), traduzindo 
a dificuldade em distinguir a verdade e 
as mentiras sobre a guerra, conforme é 
anunciado no título do ensaio «Vérités et 
mensonges sur la guerre». Nesta perspeti-
va, são tecidas considerações sobre as ma-
nipulações semânticas dos termos «guer-
ra», «morte» e «herói», utilizados para 
dissimular a impostura do discurso oficial 
português em defesa da legitimidade da 
guerra colonial (p. 134).

Apoiado numa vasta bibliografia, João 
Carlos Vitorino Pereira reflete sobre a es-
crita da guerra colonial do ponto de vis-
ta de um autor angolano, considerando 
que a alegoria histórica e política, arqui-
tetada por Pepetela em As Aventuras de 
Ngunga, se desenvolve ao serviço de uma 
pedagogia da luta de inspiração marxis-
ta. A narrativa das aventuras heroicas de 
Ngunga inspira os ideais revolucionários 
das novas gerações: ele é o herói exem-
plar, predestinado à vitória final (p.143), 
o líder esclarecido, implicado na revolu-
ção cultural posta ao serviço do bem co-
mum. Nesta escrita de combate, didática 
e militante pela causa proletária, servida 
por uma onomástica ideológica sugestiva 
— «Nossa luta», «Avança», etc. —, há 
uma visão maniqueísta do mundo que ex-
pressa a opção estética e ideológica de Pe-
petela (p. 141): os guerrilheiros do MPLA 
lutam pela libertação de Angola contra os 
criminosos do exército capitalista. Bárba-
ra dos Santos, autora do último ensaio, es-
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colheu trabalhar a representação da guer-
ra no conto africano, nomeadamente, em 
três micronarrativas de Manuel Rui, autor 
angolano, e noutras três que fazem parte 
de uma antologia do conto moçambicano, 
organizada por Nelson Saúte. Depois da 
tentativa pouca estruturada de caracteri-
zação do género, não se entende a omissão 
de contistas moçambicanos, como Mia 
Couto e Lília Momplé, ficando também 
por perceber a escolha do texto de Licínio 
Azevedo, que é um brasileiro que vive há 
vários anos em Maputo, mais conhecido 
como cineasta. Da análise, retém -se a im-
portância das lutas de libertação como o 
fundamento das identidades nacionais: 
«a escrita da guerra participa plenamente 
na constituição de uma memória colecti-
va» (p. 164). 

O volume encerra com uma Bibliografia 
que refere obras dos autores da geração da 
guerra colonial e estudos muito variados 
(crítica literária e sociológica, entrevistas, 
artigos publicados em revistas portugue-
sas e francesas), o Índice remissivo de au-
tores de obras citadas e um extenso Índice 
temático, cuja organização numa dinâ-
mica desregrada mistura conceitos como 
«alienação», «alteridade», «lucidez», 
topónimos, entre os quais Espanha, An-
gola, Baixa do Cassanje, e onomásticos. 
No seu conjunto, esta obra, reveladora de 
uma sólida fundamentação teórica, assu-
me grande importância, nomeadamente 
em França, para o estudo da literatura 
pós -colonial em língua portuguesa, que 
tem subjacente uma poética da escrita da 
guerra, embora seja demasiado escassa a 
participação de autores africanos. Diga-
mos que ela pode ser o ponto de partida 
para uma reflexão mais profunda sobre a 
poética da escrita da guerra que se conti-
nua a fazer em cada novo livro publicado 
em Portugal ou em África.

Maria Fernanda Afonso

história da literatura

HISTORIA DE LA LITERATURA 
PORTUGUESA
Coord. María Jesús Fernández García

Badajoz, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de 

la Junta de Extremadura / 2011

Felizmente, a literatura portuguesa come-
ça a contar com uma presença estável no 
meio literário espanhol. São traduzidos 
cada vez mais autores (facto ainda insu-
ficiente dada a existência de importantes 
lacunas); a literatura portuguesa desper-
ta com renovado ímpeto o interesse dos 
editores e dos suplementos culturais dos 
grandes jornais de Espanha; é possível en-
contrar, em suma, cada vez mais leitores 
interessados em conhecer o que se publica 
para além da fronteira que divide em duas 
partes a Península Ibérica. Quero começar 
assim, com clareza e algum otimismo, esta 
nota, porque a publicação da Historia de 
la literatura portuguesa, coordenada por 
María Jesús Fernández García, reflete pre-
cisamente esta realidade. Uma realidade, a 
do crescente interesse espanhol por Portu-
gal e pela sua literatura, que é ainda mais 
percetível nas regiões fronteiriças, onde a 
«cumplicidade» com o vizinho é um fa-
tor determinante para conseguir compre-
ender a sua própria idiossincrasia cultural, 
a sua própria forma de vida. É isso, exa-
tamente, o que tem acontecido na Extre-
madura espanhola, sobretudo na última 
década, um tempo em que a curiosidade 
por Portugal tem vindo a crescer exponen-
cialmente, até passar a fazer parte, quero 
acreditar, do próprio legado cultural dos 
habitantes espanhóis da fronteira.

Não nos deve surpreender por isso a 
publicação deste livro, obra de quatro 
professores da Área de Filologias Galega 
e Portuguesa da Faculdade de Filosofia e 
Letras da Universidade da Extremadura, 
publicado pelo Gabinete de Iniciativas 


