
Comitê Científico Internacional da UNESCO para Redação da História Geral da África

HISTÓRIA GERAL 
DA ÁFRICA • VIII

África desde 1935

UNESCO Representação no BRASIL
Ministério da Educação do BRASIL
Universidade Federal de São Carlos

EDITOR ALI A. MAZRUI 

EDITOR ASSISTENTE C. WONDJI 



 

História geral da África, VIII: África desde 1935 / editado por Ali A. Mazrui e Christophe 
Wondji. – Brasília : UNESCO, 2010.

 1272 p. 

ISBN: 978-85-7652-130-3

1. História 2. História contemporânea 3. História africana 4. Culturas africanas 5. África 
I. Mazrui, Ali A. II. Wondji, Christophe III. UNESCO IV. Brasil. Ministério da Educação  
V. Universidade Federal de São Carlos

Esta versão em português é fruto de uma parceria entre a Representação da UNESCO no Brasil, a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação do 
Brasil (Secad/MEC) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Título original: General History of Africa, VIII: Africa since 1935. Paris: UNESCO; Berkley, CA: 
University of California Press; London: Heinemann Educational Publishers Ltd., 1993. (Primeira 
edição publicada em inglês).

© UNESCO 2010

Coordenação geral da edição e atualização: Valter Roberto Silvério
Tradutores: Luís Hernan de Almeida Prado Mendoza
Revisão técnica: Kabengele Munanga
Preparação de texto: Eduardo Roque dos Reis Falcão
Projeto gráfico e diagramação: Marcia Marques / Casa de Ideias; Edson Fogaça e Paulo Selveira / 
UNESCO no Brasil

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
Representação no Brasil
SAUS, Quadra 5, Bloco H, Lote 6, Ed. CNPq/IBICT/UNESCO, 9º andar
70070-912 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (55 61) 2106-3500
Fax: (55 61) 3322-4261
Site: www.unesco.org/brasilia
E-mail: grupoeditorial@unesco.org.br

Ministério da Educação (MEC)
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC) 
Esplanada dos Ministérios, Bl. L, 2º andar
70047-900 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (55 61) 2022-9217
Fax: (55 61) 2022-9020
Site: http://portal.mec.gov.br/index.html

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Rodovia Washington Luis, Km 233 – SP 310
Bairro Monjolinho
13565-905 – São Carlos – SP – Brasil
Tel.: (55 16) 3351-8111 (PABX)
Fax: (55 16) 3361-2081
Site: http://www2.ufscar.br/home/index.php

Impresso no Brasil



C A P Í T U L O  1 9

663O desenvolvimento da literatura moderna

O período transcorrido desde os anos 1930 é, incontestavelmente, aquele 
que conheceu o mais notável impulso da literatura escrita na África1. O desen-
volvimento da educação e a expansão da alfabetização, bem como o sensível 
aumento numérico dos africanos aos quais se abriram as portas para os estudos 
universitários, este novo quadro criou um ambiente instruído em razão do qual 
emergiram novos escritores e constituiu -se um público crescente de leitores e 
potenciais auditores de literatura africana.

As formas mais correntes de criação literária no curso deste período são, pri-
meiramente a poesia e a eloquência, em seguida o drama e o teatro e, finalmente, 
o romance. Entretanto, a crônica, o ensaio e a bibliografia, muito presentes, 
aparecem após estes gêneros dominantes. A eloquência e a poesia talvez consti-
tuam gêneros literários que mais facilmente se adaptaram à tradição autóctone. 
A África sempre teve poetas, oradores e autores de canções. No encontro entre 
as tradições poéticas autóctones e as novas formas importadas do mundo oci-
dental operou -se o contato cultural, sob muitos aspectos o menos doloroso, da 
literatura.

Se a poesia consistia na forma literária autóctone melhor enraizada nas tra-
dições do continente, o romance ali apresentava -se como a forma mais estran-

1 Este capítulo deve muito aos trabalhos anteriores de A. A. MAZRUI, em particular A. A. MAZRUI, 
1975a, e A. A. MAZRUI e M. BAKARI, 1986a e 1986b.
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geira. Inclusive, no próprio mundo ocidental, este gênero é, antes e sobretudo, 
um produto do século XIX e da revolução industrial. Mas, na África assim 
como no Ocidente, o conto fora, bem entendido, a forma primordial, facilitava 
a passagem à crônica. A dificuldade não residia na complexidade da matéria, 
pois que existe, ao menos há um milênio, na África Ocidental, griôs contavam, 
à excelência, narrativas épicas, muito longas e sabiamente construídas. Contudo, 
o romance, na qualidade de meio de expressão artística a elaborar uma história 
singular baseada em personagens, uma intriga ou relato, ultrapassava além das 
convenções dos griôs. Em meio a todas as formas literárias que irromperam na 
África durante a dominação colonial europeia, o romance surgia, sob muitos 
aspectos, como a mais puramente europeia.

No desenrolar do presente capítulo, examinaremos os grandes temas aborda-
dos pela literatura, na justa medida dos seus laços internos com a história geral 
da África, sem buscar apresentar uma exposição completa de todos os aspectos 
desta literatura. Não estudaremos as evoluções de natureza formal ou estilística, 
não tentaremos retraçar a história dos círculos, organizações e revistas literárias, 

figura 19.1 Um griô, tradicional contador de histórias africano. (Foto: Musée de l’Homme, Paris.)
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além de não deixarmos à margem o complexo jogo de influências e inovações 
advindas, com o passar das gerações. 

Previamente à abordagem dos principais temas da literatura africana, falta-
-nos antes dizer algumas palavras, relativas às dificuldades econômicas e técnicas, 
a terem bloqueado e freado sobremaneira a produção literária. A escassez de 
gráficas, a falta de editoras de um porte razoável, na maioria das regiões do 
continente, bem como o oneroso custo dos livros constituem os maiores obstá-
culos. Em suplemento, o escritor tinha pouquíssimos compatriotas conhecedores 
das línguas europeias, eram ainda mais raros aqueles capazes de adquirir livros. 
Quando se escreve em língua africana, paradoxalmente, está -se confrontado a 
problemas análogos. Os seus textos podem ser apreciados por um número cada 
vez maior de leitores, de todas as condições sociais, entretanto, o seu poder de 
sedução encontra -se restrito pelo alcance da própria língua. Embora não diga 
respeito à língua árabe, eles constituíram uma verdadeira tragédia para nume-
rosas obras escritas em línguas da África Subsaariana.

Os novos artistas de expressão oral − ainda existentes − são ignorados pelas 
pesquisas literárias, dada a sua expressão e malgrado a sua contemporaneidade, 
sob uma forma associada ao arcaísmo. Ademais, eles somente atingem o público 
que os escuta. Assim sendo, os autores orais africanos da atualidade padecem 
com a ausência de um auditório africano diversificado e, em razão disso, sofrem 
as consequências. Em derivação da rara possibilidade de diálogo, eles estão con-
denados ao solilóquio e, por via de regra, não produzem a sua arte senão para 
um punhado de confrades ou em dedicação a plateias confidenciais. Em respeito 
à tradição oral, uma proporção relevante de autores e contadores são mulheres; 
dotadas de formidável domínio sobre a palavra dita e de uma bela virtuosidade, 
elas ilustram -se tanto em poesia quanto na narrativa. Os primeiros escritos de 
Grace Ogot inscrevem -se, desta forma, na linhagem de uma antiga tradição luo 
de relato oral.

Poesia e política

Antes de abordarmos o romance, voltemo -nos para a mais intimamente 
africana entre todas as formas literárias, a poesia. No curso deste período, o 
laço por ela mantido com a política constituiu uma das suas mais marcantes 
características. Muitos fatores contribuíram para o estabelecimento deste laço, 
notadamente o nacionalismo cultural e a própria utilização, não estranha a este 
fenômeno, dos provérbios do falar tradicional. O recurso à Bíblia e ao Corão, 
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na qualidade de fontes de inspiração poética, igualmente desempenhou um 
importante papel na experiência poética africana deste período. Mas, na raiz 
deste conjunto, a inspirar tanto a poesia quanto algumas formas do discurso 
político, encontra -se a emoção. 

Nenhum povo da África, talvez, tenha produzido uma poesia tão fortemente 
ligada ao nacionalismo quanto os somalis. John Drysdale demonstrou a sua sur-
presa ao perceber o quão era encorajado o nacionalismo somali, pelo “chamado 
à nação dos poetas somalis2”, e Colin Legum notou que, em função do desejo 
de reunificação dos somalis, a sua poesia estava, muito amiúde, “fortemente 
marcada pela ideia de ‘amputação’ e de ‘desmembramento’ da nação somali3”. A 
poesia das mulheres somalis, embora menos politizada, em nada se dissocia do 
patriotismo.

Uma forma diferente de nacionalismo cultural apareceu entre os africanos 
de Paris, ao longo dos anos 1930. Inspirados pelo surrealismo e pela sua revolta 
contra a tirania da linguagem e da arte burguesas, os africanos francófonos de 
Paris lançaram um movimento de rebelião contra a colonização do espírito afri-
cano, permanecendo todavia circunscritos a um quadro de referência europeia4. 
A política imperial francesa de assimilação cultural provocou uma ação africana 

2 J. DRYSDALE, 1964, p. 15.
3 C. LEGUM, 1963, p. 505.
4 W. SOYINKA, 1985, p. 564.

figura 19.2 À esquerda: Aimé Césaire, escritor francês da Martinica. À direita: Léopold Sédar Senghor, 
do Senegal, membro da Academia Francesa. (Foto: Gamma, Paris.) 
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de reivindicação da negritude que se tornaria uma experiência pan -africana de 
excepcional alcance. Escritores originários da África e das Antilhas reuniram-
-se em poesia, para expressarem a dor da separação relativa aos ancestrais e 
afirmarem o valor da tradição e da autenticidade africanas. O encontro entre 
o martinicano Aimé Césaire e o senegalês Léopold Sédar Senghor contribuiu 
particularmente no lançamento das bases do movimento literário da negri-
tude. Inclusive, foi Aimé Césaire quem inventou a palavra “negritude”, antes 
de engajar -se naquilo que Nietzsche chamara uma “inversão de valores”, que o 
faz reconhecer:

Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole
Ceux qui n’ont jamais su dompter la vapeur ni l ’éléctricité
Ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel [...]
Ma négritude n’est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour
Ma négritude n’est pas une taie d’eau morte sur l ’oeil mort de la terre
Ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale:
Elle plonge dans la chair rouge du sol5.

Escritores como Jean -Joseph Rabearivelo (Madagascar), Tchicaya U Tam’si 
(Congo) e Yambo Ouologuem (Mali) juntaram -se ao movimento literário afri-
cano reivindicando e opondo -se ao imperialismo cultural europeu, uma cultura 
africana.

Da mesma forma reuniram -se as forças do mundo poético e do mundo 
político. Nos primeiros anos deste período, era difícil distinguir entre os poetas 
interessados na política e os homens políticos interessados na poesia. Observa -se 
frequentemente que antes de desempenhar um papel político em seus respecti-
vos países, o senegalês Léopold Sédar Senghor era poeta, o guineense Fodeba 
Keita atuava como produtor de balé, o marfinense Bernard Dadié desempe-
nhava a função de romancista e o marfinense Cofi Gadeau se apresentava como 
dramaturgo. Arte e militância eram, naquele tempo, inseparáveis6, certas revis-
tas africanas exerciam então um papel decisivo em sua fusão, notadamente, a 

5 “Aqueles que não inventaram nem a pólvora e nem a bússola/Aqueles que jamais souberam dominar 
o vapor e tampouco a eletricidade/Aqueles que não exploraram nem os mares e nem os céus.../Minha 
negritude não é uma pedra, sua surdez atirada contra o clamor do dia/Minha negritude não é uma fronha 
de água morta sobre o olho morto da terra/Minha negritude não é nem uma torre e nem uma catedral/
Ela mergulha na carne vermelha do solo.” Citado em J. -P. SARTRE, 1963.

6 No tocante às características desta questão na África francófona, conferir T. HODGKIN e R. SCHA-
CHTER, 1960, p. 387.
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Présence africaine (Paris), a Black Orpheus (Ibadan) e a Transition (Kampala e 
Accra)7.

É legítimo, principalmente nas sociedades de tradição oral, considerar a arte 
oratória e a eloquência como formas de criação literária. Examinaremos igual-
mente, no presente capítulo, uma forma particular de fusão entre a arte oratória 
e a poesia.

Arte estrangeira e militância africana

A arte oratória e a eloquência são, sem sombra de dúvidas, setores bem-
-sucedidos da literatura africana, como puderam convencer -se todos aqueles 
que ouviram os argumentos apaixonados de Patrice Lumumba ou foram con-
quistados pela inesquecível eloquência de al -Nasser. Infelizmente, não existem 
senão raríssimas gravações destes discursos.

Até o momento da independência, o militante africano, ao atrelar a arte ao 
discurso político, não se inspirava somente nas formas artísticas autóctones. O 
homem político africano, colocando a poesia em favor da retórica política, não 
se servia unicamente na fonte da poesia autóctone. A fronteira era igualmente 
imprecisa, tanto entre a arte e a militância, quanto entre o mundo autóctone 
e o mundo exterior. A África mobilizou as línguas e a literatura europeias em 
benefício da libertação e da eloquência africanas.

O amor dos africanos pela sonoridade das palavras lá empregadas era desme-
dido. Um dos primeiros conselhos que o jovem Nnamdi Azikiwe endereçou, ao 
retornar dos Estados Unidos da América do Norte, aos seus compatriotas da 
Nigéria, consistia em adverti -los contra o que chamou “subprodutos do com-
plexo de imitação” e incitá -los a não se limitarem à resplandecência do conheci-
mento, enfatizando que “a capacidade em citar Shakespeare, Byron ou Chaucer 
não seria evidência de um saber original8”.

Em No longer at ease [O Mal -estar], Chinua Achebe, o mais importante 
romancista da Nigéria, estigmatiza a apreciação dos seus concidadãos pelo exa-
gero, através de um discurso, por ele atribuído ao presidente de uma Omuafia 
Progressive Union. Em uma peça de Wole Soyinka, principal autor dramático 
nigeriano e laureado com o Prêmio Nobel de literatura, um professor levanta -se 

7 Conferir em particular P. BENSON, 1986.
8 Extraído de um discurso pronunciado em novembro de 1934, em Lagos. Conferir N. AZIKIWE, 1961, 

p. 23.
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figura 19.3 Wole Soyinka, da Nigéria, recebendo o prêmio Nobel de Literatura em dezembro de 1986. 
(Foto: Sipa Press, Paris.) 

contra o hábito da expressão empregando palavras inglesas tão longas quanto 
ressonadas: “E ele não se deteve senão em razão de somente possuir o Shorter 
Companion Dictionary − a edição completa, por ele encomendada, não chegara 
até aquele momento9.” 

O crítico literário Donatus Nwoga, evocando alguns personagens da litera-
tura popular da Nigéria, ridiculariza o emprego de palavras pomposas:

“Em Veronica, my daughter, o chefe Jombo, ao perceber que Veronica, sua 
filha, e Pauline, sua esposa, tentavam intimidá -lo com seu conhecimento supe-
rior em língua inglesa, convocou Bomber Billy, reputado pelas “bombas verbais” 
que sabia lançar [...]. Esta enxurrada de termos grandiloquentes deveria ter 
sucesso em um cenário na Nigéria, onde as grandes palavras sempre provocam 
muitos efeitos10.”

9 W. SOYINKA, 1973.
10 D. NWOGA, 1965, pp. 28 -29.
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A literatura estrangeira não seduzia somente pela sua sonoridade verbal, ela 
permitia igualmente produzir traços característicos da sua índole − “enunciar 
uma moral ou embelezar uma história”. A literatura europeia foi submetida às 
leis da conversação, regentes das línguas autóctones africanas, nas quais, fre-
quentemente, a índole definia -se pela facilidade em citar provérbios variados, 
apotegmas estes que formam a base da arte oratória. Como nos diz um ditado 
yoruba, “O sábio que conhece os provérbios controla as dificuldades11”.

O seu gosto pelos provérbios conduziu os africanos a fazerem uso, abun-
dantemente, da citação de obras estrangeiras. Donatus Nwoga assinala que, 
segundo um provérbio ibo, pronunciar sem utilizar apotegmas corresponde a 
tentar subir na palmeira sem a ajuda de uma corda. Ele prossegue estabelecendo 
uma relação entre o uso de tradicionais palavras lapidares e o recurso a citações 
shakespearianas na África dos dias atuais:

 “Eu penso que a tendência consistente em sustentar os seus propósitos 
através destes aforismos cumpriu o seu papel na literatura popular, onde toma o 
feitio do recurso às citações. Em Veronica, my daughter, a partir da página 20 até 
a página 23, sucedem -se citações de Richard Whateley, William Shakespeare, 
G. A. Gallock, Rudyard Kipling, Benjamin Harrison, William Ernest Henley 
e Henry Longfellow; posteriormente, encontramos outras citações de Goethe 
e de um poeta desconhecido12 [...]”.

A arte da citação mostra -se tão importante na eloquência política anticolo-
nial quanto na conversação, os novos militantes da África esforçam -se frequen-
temente para conferir um ímpeto literário ao seu discurso.

Na primeira metade do século XX, as potências coloniais europeias na África 
− embora sensíveis à “sedição” e à “subversão” − subestimaram as incidências polí-
ticas das ideias que a poesia expressava. O chefe Obafemi Awolowo confessou 
igualmente, em sua autobiografia, que “alguns admiráveis versos de Shakespeare 
influenciaram a minha visão sobre a existência13”. Em Uganda, o jovem Appolo 
Obote adotou um novo nome, Milton, em admiração pelo autor do poema 
clássico inglês, Paradise lost. Em 1934, quando na Costa do Ouro, o jovem 
Kwame Nkrumah apresentou, um pedido ao reitor da Lincoln University para 

11 Conferir a introdução em C. LESLAU e W. LESLAU (org.), 1962.
12 D. NWOGA, 1965, p. 31.
13 “Shakespeare é o meu autor preferido. Eu li todas as suas peças e as reli parcialmente − como Júlio César, 

Hamlet, A Tempestade, Antônio e Cleópatra ou Henry V − mais de três vezes. Alguns admiráveis versos 
de Shakespeare, seguramente, influenciaram a minha visão de existência”, O. AWOLOWO, 1960, p. 70.
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ser admitido na instituição dos Estados Unidos da América do Norte, ele citou 
dois versos do poema In Memoriam, de Tennyson:

Des mondes si nombreux, et tant à accomplir,
[Mundos tão variados, e tanto a cumprir,]
Si peu de fait, de si grandes choses à attendre.
[Tão pouco de fato, e tão grandes coisas a esperar.] 

Após mais de vinte anos, Nkrumah confirmou -o em sua autobiografia: estes 
versos “foram naquele momento para mim, e continuam a ser nos dias atuais, 
uma fonte de inspiração e um estimulante. Eles insuflaram -me a vontade de me 
preparar para servir o meu país14”.

Igual e peremptoriamente revelador, o mais extenso e “sob certos aspectos 
decisivo” discurso que o próprio Nkhumah, alçado à condição de primeiro-
-ministro, pronunciou em 12 de novembro de 1956. Ele solicitava à Assembleia 
Nacional a aprovação das proposições constitucionais, emendas apresentadas 
pelo seu governo em favor da independência da Costa do Ouro. Nkhumah ini-
ciou o seu discurso referindo -se à observação de Edmund Burke, segundo a qual 
“nós compomos um cenário muito visível e o mundo observa e avalia a nossa 
conduta”, acrescentando: “Isto nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias atuais. A 
maneira através da qual nós nos conduziremos, quando formos independentes, 
produzirá efeitos e consequências não exclusivamente para Gana mas, para toda 
a África15”. Finalmente concluiu com os imortais versos de Wordsworth sobre a 
Revolução Francesa de 1789, declarando: “Eu espero que um dia nós possamos 
igualmente dizer, em uníssono, com William Wordsworth:

Quel bonheur en cette aurore -là d’être en vie,
Être jeune était déjà divin16!

A literatura europeia contribuiu, portanto e geralmente, quer seja de forma 
direta ou suscitando um novo interesse no tocante aos estilos locais de argumen-
tação, para criar um elo entre a arte e a militância na África. Tal qual utilizaram 
as línguas europeias com novas finalidades derivadas da luta política, os patriotas 
africanos dispuseram, por certo tempo, a literatura europeia a serviço dos seus 
objetivos nacionalistas. Desde os seus primórdios, a poesia europeia ofereceu 
citações a estes intelectuais africanos, incitados por uma nova agressividade. A 

14 K. NKRUMAH, 1960, p. V.
15 K. NKRUMAH, 1961, p. 71.
16 “Que felicidade nesta aurora estar vivo,/ Mas ser jovem era mais divino!”. Ibid., p. 84.
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literatura estrangeira estimulava, paradoxalmente, uma espécie de nacionalismo 
cultural no seio da nova onda de combatentes africanos pela liberdade. Ela 
ofereceu uma modalidade inédita para a fala proverbial. As suas inumeráveis 
referências, à Bíblia, ao Corão, aos cantos de louvor cristãos ou islâmicos, esti-
mularam as sensibilidades da África. É sobre a literatura europeia e as línguas 
europeias que se apoiou, parcialmente, a arte oratória emergente no curso deste 
período da história africana. Se a arte oratória e a eloquência pertencem per-
feitamente à literatura, esta época combinou de modo surpreendente a poesia 
estrangeira e a retórica africana.

Tom Mboya um dia recitou o poema If de Rudyard Kipling, diante de uma 
imensa multidão, na véspera de uma eleição em Nairóbi. O povo viera para 
escutar o seu último discurso antes do escrutínio e Mboya pôs -se subitamente 
a recitar um poema estrangeiro: 

Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdent,
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester du peuple en conseillant les rois,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que la Couronne et la Gloire,
Tu seras un homme, mon fils17.

Foi assim que este filho imortal do Quênia, esgotado pelos esforços da cam-
panha, em meio à angústia da eleição pós -imediata, respondeu à expectativa dos 
seus compatriotas africanos, ansiosos por ouvirem os seus sábios discursos. Ele 
endereçou, posteriormente, a seguinte mensagem para a posteridade:

 “Eu li, para a multidão, o poema If , de Rudyard Kipling, em sua íntegra. 
Perante o desafio da construção da nação, ninguém pode pretensamente ter 

17 “Se és capaz de manter a tua calma quando/Todo o mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa;/Se 
encontrando a desgraça e o triunfo conseguires/Tratar da mesma forma a esses dois impostores;/Se és 
capaz de, entre a plebe, não te corromperes/E, entre reis, não perder a naturalidade,/E se és capaz de 
dar, segundo por segundo,/Ao minuto fatal todo o valor e brilho,/Tua é a terra com tudo o que existe no 
mundo/E o que é mais − tu serás um homem, ó meu filho!”. R. KIPLING, 1903, trad. em A. MAUROIS, 
Les silences du colonel Bramble, Grasset, 1950, pp. 93 -94.
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desempenhado um papel corajoso se não tiver [...], na hora fatídica, trazido uma 
contribuição a altura das circunstâncias18.” 

Uma vez mais, dois ramos literários, a poesia e a retórica, uniam -se. A poesia 
era estrangeira e imperial, a arte oratória e a eloquência eram profundamente 
africanas. 

Kipling, o poeta do “fardo do homem branco”, tornara -se o poeta da “ambi-
ção do homem negro”. A literatura europeia colonizava o espírito africano mas, 
a um só tempo, o poema de Rudyard Kipling, mobilizado a serviço da África, 
era descolonizado. Kipling não teria ele dito, em 1923, que “as palavras são, sem 
sombra de dúvidas, a droga mais potente consumida pela humanidade19”?

Mas, consistindo em algo da sua própria natureza, o nacionalismo, na África 
tanto quanto alhures, é econômico e avarento quando se trata de admitir as suas 
fontes estrangeiras de inspiração − quer seja esta inspiração poética ou ideoló-
gica, shakespeariana ou leninista. Àquele que questionasse a razão da hesitação 
do nacionalismo em reconhecer a sua dívida, Ndabaningi Sithole, veterano dos 
homens políticos zimbabuano, poderia apresentar -lhe a melhor resposta. Par-
tindo da ideia segundo a qual o nacionalismo é movido pela potência de uma 
energia primordial, aquela da pura ambição, a sua resposta é explicitamente 
shakespeariana. Por que os nacionalistas africanos modernos não reconhecem 
eles a sua dívida perante a literatura das potências coloniais? Ndaganingi Sithole 
cita aqui o poeta:

Mais c’est la régle
Que l ’humilité soit, pour l ’ambition naissante,
Une échelle, vers quoi reste tourné
Celui qui monte. Au faîte, cependant, Il se retourne,
Il regarde les nues, et vient à mépriser
Tous les degrés de sa montée obscure20. 

O orador africano, alcançando a mina representada pela literatura europeia, 
viu, venceu − e apoderou -se. Em seguida ele iniciou a sua subida.

18 T. MBOYA, 1963b, p. 114.
19 Em um discurso pronunciado em 14 de fevereiro de 1923, The Times, 16 de fevereiro de 1923.
20 “Mas é regra que a humildade é a escada para a ambição nascente,/À qual torna a face aquele que a 

sobe;/E uma vez alcançado o mais alto lance/Dá -lhe às costas, e do alto olha com desdém os degraus 
mais baixos/De onde ascendeu.” Livre tradução de trecho de Júlio César de W. SHAKESPEARE, 
segundo citação de N. SITHOLE, 1959, p. 57. Ver também J. S. COLEMAN, 1963, pp. 114 -115. 
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A musa da libertação

Entretanto, nem todos os militantes recorreram à poesia estrangeira para 
servir aos objetivos do nacionalismo africano. Alguns entre os novos militantes 
e combatentes pela libertação eram, eles próprios, poetas ou escritores. Haviam, 
dentre eles, fundadores de oficinas ou associações culturais cuja finalidade era 
estimular a criatividade literária. Entre eles, é necessário citar Agostinho Neto, 
que se tornou mais tarde o primeiro presidente de Angola independente.

Durante o inverno de 1948 -1949, vários militantes “exilados” encontraram -se 
em Lisboa. O grupo era pequeno − compreendia Amilcar Cabral (1924 -1973), 
Vasco Cabral, Marcelino dos Santos, Mario de Andrade e Agostinho Neto 
(1922 -1979). Os intelectuais liam os poemas e falavam de literatura, quando 
Neto interrompeu -os para dizer:

 “Hoje, eu recebi uma carta do meu amigo Viriato da Cruz − talvez vós 
tenhais ouvido falar a seu respeito. Trata -se de um de nós. Ele me informa 
terem organizado um centro cultural [em Luanda], batizado “Descubramos 
Angola”. Ele igualmente comunicou que conduzirão estudos sobre a história e 
a arte populares africanas, escreverão crônicas e poemas, utilizarão igualmente 
os lucros obtidos com a venda das publicações para ajudar talentosos escrito-
res em necessidades. Eu penso que nós poderemos proceder da mesma forma 
em Lisboa. Há aqui muitas pessoas que podem escrever poemas e contos, não 
somente sobre a vida dos estudantes mas, também, sobre os nossos países de 
origem − Angola, Moçambique, as Ilhas de Cabo Verde e São Tomé21.” 

Durante os anos 1950, Neto, Cabral e Mario de Andrade organizaram secre-
tamente um Centro de Estudos Africanos cujo ambicioso objetivo consistia 
em promover o estudo dos povos negros colonizados, especialmente através 
do estudo e da promoção da criação literária africana. O ramo literário desta 
empreitada era a Casa dos Estudantes do Império. Em 1951, duas obras foram 
publicadas sobre a criação literária − Linha do Horizonte, de Aguinaldo Fonseca 
(Cabo Verde) e a antologia Poesia em Moçambique, sob a direção de Orlando de 
Albuquerque e de Victor Everisto. Entre os vinte e cinco mais célebres escritores 
de Moçambique representados na obra figuravam Orlando Mendes, Noemia de 
Sousa e Fonsesca Amaral.

A arte e a militância, uma vez mais, encontravam -se e atuavam em conjunto. 
O regime de Salazar, reagindo ao anti -imperialismo militante da África no 

21 O. IGNATIEV, 1975, p. 15; segundo a tradução inglesa de M. FERREIRA, 1986, pp. 398 -399.
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pós -guerra, fechou a Casa dos Estudantes do Império, interditando -a desde 
1952 até 1957. Em 1957, após o seu renascimento, esta instituição enfrentou 
regularmente as autoridades, antes de ser banida em definitivo, no ano de 1965. 

Era então proibido empregar o termo “africano” para designar as “províncias 
portuguesas do além -mar”. Para referirem -se à difusão das tradições africanas, os 
escritores da época colonial eram obrigados a criar jargões, dizendo, por exem-
plo: “difusão dos valores culturais do além -mar”. Portanto, a África lusófona 
recebeu, como um banho de água fresca, as ideias da negritude e certos poemas 
da época tiveram uma verdadeira explosão carnal:

Et je soulève dans l ’ équinoxe de ma terre
Le rubis du plus beau chant ronga;
Et sur la rare blancheur des reins de l ’aurore
La caresse de mes beaux doigts sauvages
Évoque l ’harmonie tacite des lances dans le rut de la race,

Belles comme le phallus d’un autre homme,
Dressé dans les chairs ardentes de la nuit africaine22.  

Craveirinha − talvez o mais importante poeta não branco de Moçambique 
− foi preso em 1964 quando a guerra eclodiu em seu país. Entretanto, a ordem 
colonial não pôde mantê -lo calado, nem tampouco Agostinho Neto − ainda que 
os seus poemas tivessem sido, obrigatoriamente, publicados longe do alcance das 
autoridades portuguesas, como ocorrido em 1966, na Itália. A militância e a arte 
continuavam a compor um único todo23.

No tocante a Léopold Sédar Senghor, constata -se uma relação mais complexa 
entre a arte e a militância, entre a poesia e a política. Embora buscasse salvar 
a cultura africana da arrogância desprezível da Europa, Senghor apaixonara -se 
pelo país que havia colonizado o seu. Eis como ele expressou -se:

Seigneur, parmi les nations blanches, place la France à la droite du Père.
Oh! je sais bien qu’elle aussi est l ’Europe, qu’elle m’a ravi mes enfants
comme un brigand du Nord des boeufs, pour engraisser ses terres à canne et coton, car la 
sueur nègre est fumier.
Qu’elle aussi a porté la mort et le canon dans mes villages bleus, qu’elle a

22 “E alcei no equinócio de minha terra/O rubi da mais bela canção ronga;/E na alvura rara do dorso da 
alvorada/A carícia dos meus belos dedos selvagens/Evoca a tácita harmonia de lanças no cio da raça/
Belos como o falo de outro homem/Eretos nas carnes ardentes da noite africana.” Versão do poema de J. 
CRAVEIRINHA, 1964, p. 15, segundo tradução inglesa de A. S. GERARD (org.), 1986, pp. 407 -408.

23 C. WAUTHIER, 1964.
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dressé les miens les uns contre les autres comme des chiens se disputant un os [...]
Oui Seigneur, pardonne à la France qui hait ses occupants et m’impose
l ’occupation si gravement [...]
Car j’ai une grande faiblesse pour la France24. 

Senghor ilustra perfeitamente a fusão entre a revolta poética e a colabora-
ção política, na caça pela autenticidade africana associada à herança colonial 
da dependência cultural africana. Ao mesmo tempo, um guerrilheiro namíbio 
colocava, de verso em verso, uma série de eloquentes questões, deixando a res-
posta ao leitor:

Nous réunirons -nous comme autrefois chez nous
Pour discuter et chanter comme autrefois
Pour marcher et nous asseoir comme autrefois
Chez nous ?
Nous réunirons -nous chez nous?
Et quelle retrouvaille cela sera !
Nous réunirons -nous comme autrefois sur notre
Terre bien -aimée ?
Sur la terre de notre cher espoir ?
Nous réunirons -nous comme autrefois chez nous
Pour enterrer la nostalgie du pays
Renvoyer le mal d’où il vient
Et nous libérer à jamais de la tristesse25?

No caso de personalidades como Neto e Senghor, é impossível determinar 
com precisão se estamos em presença de militantes tornados literatos ou criado-
res transformados em políticos. Mas, no caso de personalidades como o jovem 
Nkrumah e o seu Tennyson, Awolowo e o seu Shakespeare ou ainda Obote e 
o seu Milton, nós podemos com maior certeza percebê -los como militantes ao 

24 “Senhor, entre as nações brancas, coloque a França à direita de o Pai./Oh! Eu sei que ela é também 
Europa,/que ela roubou meus filhos/ como um assaltante para fecundar suas lavouras/ de milho e algo-
dão, porque o negro é adubo./Ela também trouxe morte e armas às minhas tristes aldeias,/E jogou meu 
povo um contra o outro,/como cães brigando por um osso.../Sim, Senhor, perdoe a França que odeia seus 
dominados/e ainda assim impõe tão duramente sua dominação sobre mim.../Porque tenho um grande 
fraco pela frança.” L. S. SENGHOR, 1965, pp. 135 -136.

25 “Vamos nos encontrar em casa de novo/Para conversar e cantar de novo/Para caminhar e sentar de novo/
Em nossa casa?/Vamos nos encontrar em casa?/Que encontro será!/Vamos nos encontrar de novo/na 
terra de nosso amor?/Na terra de nossa querida esperança?/Vamos nos encontrar de novo em casa/Para 
acabar com a nostalgia de casa/Remover o mal de casa/E da tristeza nunca ser livres?”. Em C. O’Brien 
WINTER, 1977, p. 223.
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serviço da literatura. Quanto a Julius K. Nyerere, mesmo alçado ao cargo de 
presidente da Tanzânia independente, as suas preferências literárias se haviam 
tornado suficientemente fortes, a ponto de conduzi -lo, como indicamos na 
introdução deste volume, à tradução em kiswahili das obras de Shakespeare, 
Mercador de Veneza e Júlio César.  

Se a tentação da literatura formou, realmente, homens políticos da altura de 
Mboya e Awolowo, no curso dos últimos anos do colonialismo e dos primeiros 
anos da independência, a tentação da política, desde 1935, não poupou os escri-
tores. Os primeiros militantes africanos consagraram -se, muito amiúde, à arte, 
ao passo que, posteriormente, os artistas se transformaram cada vez mais em 
militantes. É justamente esses escritores politizados que constituirão o objeto 
do nosso interesse.   

Autenticidade: sete temas de conflito

Dada a impossibilidade em dissociar inteiramente o nosso estudo sobre a 
história da literatura na África das grandes questões gerais, nós examinaremos 
mais proximamente, nesta sessão, alguns dos principais domínios de interesse 
dos escritores no transcorrer deste período.

Muitos conflitos de valores, estreitamente ligados entre si, aparecem como 
temas dos escritores africanos. O primeiro destes temas versa sobre a oposição 
entre o passado e o presente da África. Muito frequentemente, o tratamento 
do tema revela uma profunda nostalgia, uma idealização daquilo que outrora 
existia ou possa ter existido. 

Ligado ao precedente, o segundo tema aborda o conflito entre a tradição e 
a modernidade. Ele difere do primeiro na justa medida que esta dialética pode 
operar no mesmo período histórico. Esta questão permanece atual na África 
de hoje. 

O terceiro tema, intimamente ligado aos precedentes sem, de forma alguma, 
identificar -se com eles, trata a oposição entre o mundo autóctone e o mundo 
estrangeiro. Pode tratar -se de uma luta pela supremacia entre as tradições autóc-
tones e as tradições importadas. Igualmente, um debate teve lugar relativamente 
à existência de uma abordagem especificamente africana da modernização, a não 
implicar, necessária e simultaneamente, em uma ocidentalização.

O quarto tema da literatura deste período, e seguramente no tocante ao 
futuro, consiste no manifesto conflito entre o indivíduo e a sociedade, entre os 
direitos privados e o dever público.
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O quinto tema, cuja atualidade não sobreveio no continente senão a partir 
dos anos 1960, diz respeito ao grande dilema entre o socialismo e o capitalismo, 
entre o anseio pela equidade e a busca pela abundância.

O sexto tema trata do dilema, estreitamente ligado ao precedente, entre 
desenvolvimento e autossuficiência, entre uma evolução econômica rápida sus-
tentada por ajuda estrangeira, por um lado, e um progresso mais lento porém 
autônomo, por outro. 

O sétimo tema, o mais fundamental, concerne à relação entre a africanidade 
e a humanidade, entre os direitos dos africanos na qualidade de membros de 
uma raça particular ou habitantes de um continente particular e os deveres dos 
africanos como membros da espécie humana.

O primeiro tema, ligado à nostalgia do passado, coincide com preocupações 
expressas pelo movimento da negritude que toca a África de expressão francesa. 
Constata -se uma idealização dos ancestrais, e por vezes uma obsessão pela dança 
e pelo ritmo, considerados como um dos aspectos da cultura ancestral. O olhar do 
rei, de Camara Laye, constitui a este respeito um impactante exemplo. Embora 
anglófono, Jomo Kenyatta, compartilhava este estado de espírito, não somente 
como escritor mas, igualmente, na qualidade de presidente do Quênia. Até o 
seu derradeiro dia, ele foi o mecenas de dançarinos tradicionais e passava longas 
horas a observar dançarinos de diversas origens culturais, participando inclusive 
às suas demonstrações. Esta obsessão pela dança era a manifestação musical e 
artística de uma nostalgia cultural, pois, segundo ele, “é justamente a cultura 
herdada que confere ao homem a sua dignidade humana26”.  

Joe Mutiga, compatriota e membro da mesma etnia de Kenyatta, evoca a 
figueira neste mesmo estado de espírito:

Saints arbres géants, vous éprouvez ma mémoire :
Sur vous des garçons attendant d’être circoncis
Jetaient f ièrement des ndorothi pour montrer leur capacité
D’endosser des responsabilités sociales,
Pendant que tous dansent dans l ’allégresse,
Portant f ièrement le décorum tribal :
...
Souvenir des jours anciens
Lorsque les Agikuyu formaient une tribu,

26 J. KENYATTA, 1973; esta seção sobre a autenticidade deve muito à colaboração anterior do autor com 
M. Bakari da Universidade de Nairóbi.



679O desenvolvimento da literatura moderna

Aujourd’hui fraction d’une nation [...]
[...] la beauté d’hier n’est plus27.

A nostalgia do passado na África amalgama -se com os valores da tradição 
em conflito com a modernidade. Alguns escritores e poetas desta época sabiam 
muito bem que, caso se quisesse aumentar a produtividade, mais valeria aprender 
a utilizar o trator que dançar para fazer chover. Mas, os mais românticos dentre 
os poetas demonstravam nostalgia por estes ritmos de encantamento camponês, 
preferindo esta música de súplica ao canto de um cano de escape.

Joseph Waiguru, um diplomado de Makerere, escreveu um poema, Round 
mud hut − ode à casa redonda de terra −, veiculado pela BBC African Service e 
pela antiga Rádio Uganda. Ele vê a casa como um refúgio dividido por humanos 
e animais, adultos e crianças. Mas, a casa redonda está cercada − pois, a lógica da 
moderna habitação, com seus quartos separados, distancia os pais das crianças, 
separa os homens de seus animais colocados no curral e dissocia os habitantes 
de uma terra que, no entanto, eles compartilham. 

La chaude case ronde
Fière jusqu’au bout
De ses nobles f ils
Et f illes
Est assiégée.
Jadis les pierres,
Dans un accord tripartite
Gardaient un feu
Et puis une marmite,
Une grande marmite bien chaude
Qui nourrissait
Des enfants noirs, noirs
...
L’agneau bêlant
Et la chèvre cornue
Les veaux ruminants
A l ’extrémité parqués,

27 “Imensas sagradas árvores, vocês pesam a minha memória:/Sobre vocês garotos à espera da circunci-
são/Orgulhosamente atiram ndorothi para mostrar habilidade/Para assumir responsabilidade social,/
Enquanto todos dançam com o coração cheio de alegria,/Mantendo orgulhosamente o decoro tribal:/
(...) Lembrança dos velhos tempos/Quando os Agikuyu eram uma tribo,/E hoje apenas parte de uma 
nação.../a beleza do antigo se foi.” J. MUTIGA, 1965, p. 132; conferir também I. N. SHARIFF, 1988.



680 África desde 1935

Partagent la chaleur
De la case ronde en terre.
Tout ceci et beaucoup plus
Peu à peu disparaît :
Peu à peu apparaît la tôle
Qui assiège le toit
Et fait prisonnières la calebasse,
L’assiette, la tasse, la lampe.
Qu’est -ce donc sinon un changement,
Un passage à la nouvelle maison oblongue ?
La case ronde en terre n’est plus28.

Todavia, a modernidade na África não se opôs somente à tradição, ela 
identifica -se, também e essencialmente, à ocidentalização. Eis a razão da tão 
íntima ligação do conflito entre modernidade e tradição com o choque entre 
o mundo autóctone e o mundo estrangeiro. A própria situação dos escrito-
res africanos consistia em, ao utilizarem as línguas europeias, conferir extrema 
atenção em distinguir aquilo que era nativo do país e o que lhe era estran-
geiro. Três forças contribuíram ativamente nesta invasão do mundo estrangeiro 
nas sociedades africanas: o sistema de ensino de tipo ocidental aplicado em 
universidades -modelo, como aquelas de Dakar, de Ibadan ou de Makerere; o 
cristianismo ocidental, o qual importara novos paradigmas éticos e explicativos; 
a tecnologia, sobretudo em função do seu impacto sobre a evolução econômica 
e a produção material.

Os escritores deste período estiveram muito mais conscientes das implicações 
do ensino do cristianismo vindo do Ocidente, comparativamente ao que eles 
parecem ter sido, frente aos efeitos da tecnologia e das ciências ocidentais. No 
campo do ensino e de certo modo, eles percebiam que os novos métodos de 
instrução e de socialização provocavam formas de dependência cultural. Estava-
-se em vias de fabricar novos africanos, um pouco menos africanos que os seus 
pais em tempos idos. Jonathan Kariara, ao escrever em inglês no seio de uma 

28 “A choça rotunda e aconchegante/Orgulhosa de seus últimos filhos e filhas/Permanece sitiada./De pedras 
antigas,/Em tríplice harmonia/Guardava um fogo/E então uma panela,/Uma panela grande e quente/
Que nutria/Negras, negras crianças (...)/A ovelha balente/E o bode,/Novilhos ruminantes/No cercado 
contíguo/Compartilham o aconchego/Da rotunda choça de barro./Tudo isso e muito mais./Vagarosa 
e vagarosamente desaparecem:/Vagarosa e vagarosamente o ferro aparece/Toma o telhado/E aprisiona 
a cabaça./O prato, o copo, a lâmpada,/O que é isto senão uma mudança/Para a nova casa oblonga?/A 
rotunda choça de barro não existe mais. J. WAIGURU, em D. COOK (org.), 1965, p. 132; conferir 
também I. N. SHARIFF, 1988.
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instituição universitária de tipo ocidental, pergunta -se então se não estaria ele 
sufocado por uma estrutura estrangeira: 

Je m’étais allongé l ’autre nuit et je rêvai
Tous on nous enduisait
De l ’argile blanche de l ’enseignement étranger,
Et elle étouffait, étouffait l ’homme noir endormi
À l ’intérieur:
Se réveillera -t -il perle dans une coquille d’huître
Ou pourriture29? 

A literatura africana evocou, igualmente e em larga medida, o impacto do 
cristianismo. Certamente, o mais célebre exemplo de tratamento, no tocante a 
este tema, é Le pauvre Christ de Bomba [O pobre Cristo], de Mongo Beti. Os 
romances de Ngugi colocam em cena o choque de maneira recorrente, preo-
cupação muito compreensível para um escritor kikuyu, vindo à idade adulta no 
ambiente da crise mau -mau. O impacto do cristianismo situou -se em múltiplos 
níveis: ele influenciou as concepções do saber, os métodos de educação das 
crianças, os rituais de iniciação e de passagem, o conceito do bem e do mal, 
além dos paradigmas explicativos dos fenômenos naturais, assim como, sob 
uma ótica mais ampla, a interpretação do domínio metafísico e sobrenatural. O 
cristianismo ocidental foi, por conseguinte, um fator fundamental de ociden-
talização da África.

Okot p’Bitek chamou a atenção para a tendência dos africanos em recria-
rem os seus próprios deuses à imagem do Deus cristão. Eis o que ele diz a este 
respeito:

 “Quando os especialistas das religiões africanas descrevem as divindades 
africanas como eternas, onipresentes, oniscientes, etc., eles sugerem que estas 
divindades tenham os mesmos atributos que o Deus cristão. Em outros termos, 
eles permitem supor que os africanos helenizaram as suas divindades antes 
mesmo de entrarem em contato com o pensamento metafísico grego [...]. Os 
africanos dizem que as suas divindades são ‘fortes’ e não ‘onipotentes’, ‘sábias’ e 
não ‘oniscientes’, ‘ancestrais’ e não ‘eternas’, ‘grandes’ e não ‘onipresentes’. Tanto 
quanto Danquah, Mbiti, Idowu, Busia, Abraham, Kenyatta, Senghor e os mis-
sionários, os antropólogos cristãos do Ocidente moderno são contrabandis-

29 “Deitei -me na outra noite e sonhei/Que estávamos sendo moldados/Com um barro branco de educação 
estrangeira,/Que sufocava, sufocava o negro adormecido/ Lá dentro./Seria a pérola na concha da ostra?/
Ou meramente decomposição?” J. KARIARA, em D. COOK (org.), 1965, p. 100.
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tas intelectuais. Eles dedicam -se a introduzir os conceitos metafísicos gregos 
no pensamento religioso africano. Essencialmente, as divindades africanas dos 
livros, revestidas de atributos do Deus cristão, são criações dos especialistas em 
religiões. Elas são todas de difícil reconhecimento para o africano ordinário do 
mundo rural30.”

Okot p’Bitek tornou -se ulteriormente o mais eloquente dos rebeldes ugan-
denses em luta contra o imperialismo cultural ocidental. O seu poema, Song 
of Lawino, constitui uma das mais fortes afirmações da autenticidade cultural 
expressa na África.

A oposição entre o indivíduo e a sociedade esteve igualmente ligada, de certa 
maneira, ao impacto do cristianismo e da ideia protestante acerca da responsa-
bilidade individual perante Deus.

O individualismo foi igualmente favorecido na África pelo conceito de 
propriedade privada introduzida pelo capitalismo ocidental. Em East African 
childhood, Joseph A. Lijembe descreve como ele descobriu o princípio da pro-
priedade, após ter deixado a sua família e se ter inscrito em uma escola de tipo 
ocidental:

 “Em casa eu nunca me preocupara com qualquer parcela da propriedade, 
cuja denominação ‘minha’ não seria jamais aplicada. Na escola, eu descobri 
possuir objetos que, por certo tempo, eram meus. Eu devia começar aprender a 
respeitar não somente minhas coisas mas, igualmente, aquelas pertencentes aos 
meus camaradas de turma ou à escola em seu conjunto31 [...].”

O terceiro grande fator a favorecer o individualismo foi o novo espírito liberal 
introduzido pelas ideologias ocidentais. A especial prioridade, concedida pelo 
liberalismo ao individualismo, contribuiu para transformar o horizonte político 
dos escritores e dos intelectuais africanos em geral. Como diz Jonathan Kariara 
a propósito de um dos personagens dos seus contos: “Ele herdara duas coisas 
do homem branco, uma nova religião e o desejo de decidir por si próprio32.”

No domínio político, o liberalismo ocidental contribuiu para suscitar a rei-
vindicação do direito de voto para todos e formas liberais de autodeterminação. 
Na literatura, o individualismo produziu novos escritores. Afinal, a literatura 
oral tradicional era, em certo sentido, uma literatura sem autores, um patrimô-
nio coletivo acumulado sem referência aos indivíduos. Ao contrário, os novos 
romances e poemas, as novas peças de teatro e os contos eram obras de artistas 

30 O. p’BITEK, 1971, pp. 80 e 88.
31 J. A. LIJEMBE, 1967, pp. 25 -26.
32 J. KARIARA, em D. COOK (org.), 1965, p. 95.
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bem definidos, dos quais elas carregavam o nome ou o pseudônimo. O próprio 
nascimento de uma literatura escrita em línguas europeias marcou uma impor-
tante ruptura em relação às tradições coletivas de um patrimônio transmitido 
oralmente. Com a nova tendência, sobrevieram o direito autoral literário, os 
direitos dos autores versados individualmente e os regulamentos contra o plágio.

Por outro lado, algumas formas de expressão artística que os escritores 
exploravam, exigiam elas próprias, por sua vez, a capacidade de criação de per-
sonagens individuais verossímeis. Como nós indicamos acima, se o conto na 
África repousa as suas raízes nos contos populares e se a poesia moderna pode 
apresentar -se como a continuação da poesia ancestral, o romance, tal qual nor-
malmente considerado e de forma manifesta, apresenta -se como uma forma de 
expressão artística estrangeira que a África atualmente desenvolve com finali-
dades próprias. Justamente, a história do romance está intimamente ligada à 
ascensão do individualismo ocidental. Molly Mazrui, na tese por ela defendida 
em Makerere, em respeito ao indivíduo e à sociedade no contexto de uma certa 
ficção africana, remete -nos ao primeiro romance inglês, Robinson Crusoé. Ela 
cita relativamente a este tema um crítico que afirma, sobre este livro, “os ter-
mos através dos quais se coloca o problema do romance, assim como da poesia 
moderna, foram estabelecidos quando a antiga ordem, ao acertar as suas relações 
morais e sociais, naufragou, juntamente com Robinson Crusoé, em razão da 
maré montante do individualismo33”.

Aplicando esta observação às sociedades africanas, Molly Mazrui defende 
que elas foram, por assim dizer, afundadas pelo colonialismo. Em muitos domí-
nios da vida, o individualismo tornava -se rapidamente a nova ordem das coisas: 

“Numerosos romancistas africanos, aqui compreendidos Achebe e Ngugi, 
pesquisaram as causas do naufrágio e tentaram compreender se ele podia ser 
evitado ou não. Eles mostraram -nos a angústia e o conflito vivido tanto pelo 
indivíduo quanto pela sociedade, a fluidez dos valores e a evolução rápida das 
normas transformadas em realidade [...]. Podemos por múltiplas razões deplo-
rar esta ascensão do individualismo na África, mas entre os seus aspectos mais 
positivos, faz -se necessário mencionar o nascimento do romance africano34.”

O quinto conflito, vivenciado pelos escritores africanos, foi o dilema entre 
o capitalismo e o socialismo. O entusiasmo inicial dos africanos pela retórica 
socialista, senão pelo próprio socialismo, explica -se pelo conluio entre capita-
lismo e imperialismo. Uma vez que o socialismo era oposto ao capitalismo e o 

33 I. WATT, 1969, p. 96.
34 M. MAZRUI, 1972, p. 407.
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nacionalismo africano oposto ao imperialismo, as ideias nacionalistas na África 
perceberam -se na qualidade de uma fraternidade de armas com as ideias socia-
lizantes vindas de alhures.

A oposição à exploração, praticada por capitalistas locais ou imperialistas 
estrangeiros, começava naquele momento a inspirar os intelectuais africanos nas 
vésperas da independência. A afirmação desta ideia veio pouco mais tarde com 
escritores tais como Ousmane Sembene, Ayikwei Armah, Chinua Achebe ou 
Wole Soyinka, sem deixar de mencionar o precursor, Frantz Fanon.

Em 1988 − não mais que dois anos após a homenagem feita ao escritor Wole 
Soyinka − o Prêmio Nobel de literatura era novamente concedido à África. 
Desta vez o laureado foi Naguib Mahfūz, o maior romancista contemporâneo 
do Egito, muito preocupado com o problema da exploração. Na tradição de 
Dickens, uma grande parte da obra de Mahfūz diz respeito à vida dos pobres 
em meio urbano. Ele mostrou -se notavelmente sensível às nuances e às cores da 
vida nos subúrbios das cidades − particularmente em sua obra, a mais célebre, 
Passage des miracles.

O impacto do mundo ocidental sobre a África do Norte é amplamente 
evocado pela literatura do Magreb. A língua árabe e a língua francesa são con-
correntes, do mesmo modo, como meios de expressão literária na Argélia, na 
Tunísia e no Marrocos. Várias revistas literárias contribuíram para promover 
novos talentos radicais. Na Tunísia, Al -Fikr [O Pensamento] desempenhou um 
papel literário histórico particular e por vezes político. A África do Norte está, 
igualmente, na vanguarda do combate literário pela libertação da mulher.

O tema da “ocidentalização” foi abordado no romance egípcio moderno, 
notadamente por Tawfik al -Hakim, em seu livro, outrora traduzido em inglês, 
The Bird from the East [O pássaro do Oriente] e Yahyā Hakki no curto romance 
lançado em inglês sob o título The lamp of Ūmm Hashim [A lâmpada de Ūmm 
Hashim]. Este tema revela uma profunda ambivalência cultural.

A ambivalência ideológica reencontra -se, igual e frequentemente, quando os 
escritores abordam o problema da exploração. Na África do Norte, por vezes, 
existiu um conflito entre o islamismo e a militância laica. Por todo o continente, 
o princípio da igualdade social frequentemente fascinou os romancistas, os 
poetas e os dramaturgos.  

Um único dentre eles, Ngugi wa Thiong’o, evoluiu mais tarde em direção a 
um neomarxismo, no qual fundiram -se a sua revolta contra o imperialismo e a 
sua repulsa pelos capitalistas africanos locais. Através desta atitude, o escritor 
passava da preocupação, própria aos africanos no período às independências e 
cujo conteúdo era reposicionar a autenticidade autóctone, para um novo quadro 
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de engajamento, favorável a uma transformação da sociedade e à busca de uma 
maior equidade.

O sexto conflito por nós evocado está profundamente relacionado a esta 
passagem, das obsessões coloniais aos novos compromissos suscitados pelo pro-
cesso de independência; trata -se da dialética entre a tentação de uma evolução 
econômica rápida, por um lado, e da disciplina da autossuficiência ou, quiçá, da 
renúncia, por outra parte. Como tema de interesse literário, esta dialética foi 
explorada de forma mais aprofundada na Tanzânia, com maior ênfase, no decor-
rer do último período durante o qual foi conduzida a política da Declaração 
de Arusha e da ujamaa. Fato relevante, o debate literário e a discussão sobre a 
autossuficiência na Tanzânia prosseguiram, de forma mais intensa, na literatura 
de expressão kiswahili comparativamente à sua presença em expressão inglesa. 
A poesia deste período na Tanzânia corresponde, essencialmente, à passagem 
das rimas disciplinadas de Shaaban Robert para os versos livres experimentais 
de Euphrase Kezilahabi.

figura 19.4 Naguib Mahfuz, do Egito, laureado com o prêmio Nobel de Literatura em outubro de 1988.
(Foto: IMAPRESS, Paris.)
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A autossuficiência cultural mede -se na justa proporção do vigor literário 
kiswahili, na Tanzânia. Utilizar uma língua mais fácil e amplamente compre-
ensível consistia, de per si, em um tributo à ujamaa e ao ideal de autenticidade.

A nova literatura política sobre a dependência na África, certamente, per-
tence a esta escola de pensamento e apresenta afinidades com a teoria da depen-
dência, recorrente nos círculos latino -americanos. O debate articula -se em torno 
da ideia -mestra, segundo a qual, após a independência política, a luta pela auto-
nomia econômica e pela autenticidade cultural da África não estava senão come-
çando. As economias africanas permanecem invadidas pelo capital estrangeiro 
e os membros da própria burguesia negra são, fundamentalmente, os principais 
aliados dos interesses estrangeiros. A invasão cultural traduz -se, notadamente, 
pela predominância de uma cultura de consumo, pela persistência de estruturas 
educacionais da época colonial, pela infiltração produzida nas sociedades afri-
canas pelas mídias e pelos veículos culturais eletrônicos estrangeiros, bem como 
pela perpetuação de políticas linguísticas ao serviço dos interesses da elite e 
das classes dirigentes, embora não suficientemente ao alcance dos ouvidos ou 
à altura das necessidades das massas. Constitui um sintoma desta dependência 
cultural profundamente enraizada, o fato da cultura, própria às elites africanas, 
continuar sob o domínio das línguas estrangeiras.

Entre as mulheres escritoras comprometidas com na luta contra o neocolo-
nialismo, podemos citar Malara Ogundipe -Leslie, na Nigéria, Abena Busia, em 
Gana e Christine Obbo, em Uganda. A complexidade desta situação é notável 
pela irônica postura destas mulheres, precisamente, em razão de figurarem entre 
as mais ocidentalizadas da sua geração.

Entre os escritores políticos da África anglófona, interessados pela ques-
tão da dependência econômica, é possível citar Adebayo Adedeji, na Nigéria, 
Isa Shivji, na Tanzânia, Dan Nabudere, em Uganda e Atieno -Odhiambo, no 
Quênia. Chinweizu, na Nigéria, Okot p’Bitek, em Uganda, Ali A. Mazrui, no 
Quênia e Julius K. Nyerere, na Tanzânia, figuram entre aqueles mais, forte e 
especialmente, preocupados com a questão da dependência cultural. Os escritos 
neste campo são, sobretudo, universitários ou polêmicos, nos quais uma fraca 
proporção reveste, até o presente momento, a forma da poesia ou da ficção. O 
dilema básico entre o desenvolvimento dependente, por seu lado, e a autossufici-
ência na estagnação, por outro, é, invariavelmente, a última forma tomada pelos 
velhos dilemas, precedentemente incorporados na oposição entre tradição e 
modernidade ou entre o mundo autóctone e o mundo estrangeiro. Os escritores 
das primeiras décadas deste século apreenderam no tocante ao conflito entre a 
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figura 19.5 Molara Ogundipe -Leslie, da Nigéria, professora universitária, poeta, autora de escritos literá-
rios, ensaísta e crítica. (Foto: com a autorização de M. Ogundipe -Leslie.)

modernização e a liberdade, justamente o que os escritores de hoje exploram em 
termos de conflito entre o desenvolvimento e a dependência. 

Resta -nos, finalmente, a dialética crucial − aquela que põe em jogo a espe-
cificidade africana e a ideia de universalidade, a singularidade do africano e o 
universal da humanidade. Antes da independência, os escritores usavam con-
tinuamente a língua da humanidade, sobre e antes de tudo, para reivindicarem 
os direitos dos africanos.

Chinua Achebe falou em respeito ao “fardo do escritor negro”. Ele estima 
que, se na África ocupada cabia ao escritor africano enfrentar a injustiça colo-
nial, no tangente à África independente, o escritor deve continuar a denunciar a 
injustiça sempre que lhe for visível, inclusive quando se tratar de uma injustiça 
cometida por africanos contra outros africanos:

“... não devemos jamais renunciar ao nosso direito de sermos tratados, de 
forma absoluta, como membros da família humana. Cabe -nos aspirar à liber-
dade de expressarmos o nosso pensamento e os nossos sentimentos, inclusive 
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contra nós mesmos, sem inquietarmo -nos em saber se aquilo que dissermos 
poder -se -á consistir em algo estigmatizado como uma prova contra a nossa 
raça35.”   

Em certo sentido, a independência política contribuiu para ampliar o hori-
zonte moral do conjunto de intelectuais africanos. Experimentar a tirania pra-
ticada por africanos contra outros africanos, após ter sofrido com a experiência 
da dominação dos africanos pelos brancos, corresponde a aprender a univer-
salidade dos direitos e deveres do pecado e da redenção. A radicalização de 
escritores, como Kofi Awonoor e Lewis Nkosi, derivou deste engajamento em 
prol de novos imperativos categóricos. Alguns escritores não se contentaram em 
exigir direitos para os africanos ou para os negros, eles transcenderam ao pan-
-africanismo, qualidade particular de solidariedade, para buscar a identificação 
com os oprimidos em geral. Eles tornaram -se políticos, na justa proporção que 
os políticos de outrora se haviam transformados em literatos. Muhammad Sid-
-Ahmed, jornalista do Al -Ahram, no Cairo, é um dos representantes desta fé 
universalista.

No sétimo tema do conflito, entre o regionalismo e o universal, entre a 
africanidade e a humanidade, talvez resida a questão fundamental da auten-
ticidade. A tensão entre passado e presente, tradição e modernidade, marca, 
em definitivo, uma contradição no tempo, entre diferentes épocas. O conflito 
entre o mundo autóctone e o mundo estrangeiro subjaz de uma dialética des-
dobrada no espaço. O confronto entre capitalismo e socialismo opõe valores. 
O dilema entre desenvolvimento rápido e autossuficiência na estagnação diz 
respeito, igualmente, aos valores, apresentando -se entretanto, nos termos das 
prioridades atribuídas aos políticos. Porém, em última análise, no coração da 
própria arte, encontramos a dupla dialética entre o indivíduo e a sociedade e 
entre a sociedade e o universal. As relações que o indivíduo mantém com o seu 
grupo social imediato e as relações deste grupo social com a própria humani-
dade delineiam o horizonte da exploração estética. Senghor a isto denominou 
“a civilização do universal”.

Os escritores africanos, por nós evocados neste capítulo, participam, incon-
testavelmente, desta exploração. Confrontados aos males de um esquartejamento 
múltiplo − político, educacional, linguístico, estético e técnico − eles compuse-
ram a vanguarda da luta para reaver a memória, em busca de uma derradeira 
renovação.

35 C. ACHEBE, 1966, pp. 138 -139.
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A literatura e a guerra

Embora a literatura africana do período pós -independência tenha acordado 
grande importância à questão militar, ela relativamente pouco se interessou pela 
guerra stricto sensu. Ao falarem dos militares, os escritores africanos evocaram, 
com maior ênfase, os anti -heróis de má índole, comparativamente aos heróis. 
Desenvolveu -se um antagonismo entre escritores e militares, salvo no que se 
refere aos combatentes pela libertação da África do Norte e da África Austral. 
Toda uma geração de escritores argelinos inspirou -se na luta armada. Todavia, 
até um poeta da libertação Dennis Brutus, na África do Sul, manifesta senti-
mentos ambivalentes em relação a “botas, baionetas e cinturões”.

Pode -se, portanto, questionar sobre dois aspectos. Por que haveria, na África 
pós -colonial, tão poucas obras literárias sobre o heroísmo dos militares? Além 
disso, por que abundariam aquelas sobre a sua vilania?

A ausência de obras sobre o heroísmo não se deve a ausência de heróis. Os 
homens e as mulheres corajosamente mortos, pela causa que eles defendiam nas 
guerras africanas sobrevindas desde a independência, foram numerosos. Con-
tudo, a natureza destes conflitos, ela própria, produzia uma dificuldade política 
em cantar a glória destes heróis. Excetuando -se aquelas travadas pelo Egito, 
grande parte das guerras advindas em países africanos independentes, foram 
guerras civis e, com frequência, guerras de secessão. 

Chinua Achebe, embaixador extraordinário do Biafra, durante a guerra civil, 
tomou este conflito como tema para alguns dos seus escritos mas, a sua situação 
na Nigéria do pós -guerra dissuadiu -o a glorificar, demasiado abertamente, o 
Biafra e os seus heróis. As autoridades federais não teriam tampouco apreciado 
a reabertura das antigas feridas dos ibo.

A profetisa e combatente ugandesa, do final dos anos 1980, Alice Lakwena, 
foi uma Joana D’Arc não consumada; mas, o governo de Yoweri Museveni a 
considerava como uma “rebelde tribal”, o que impôs um obstáculo à difusão de 
cantos em sua glória.

A ausência do tema relativo ao heroísmo militar, na literatura africana, 
explica -se, talvez e tão simplesmente, pelo fraco engajamento da elite nos com-
bates das numerosas guerras conhecidas na África, após a independência. É 
verossímil que os poetas e escritores busquem a sua inspiração no sacrifício 
de outros intelectuais, seus confrades, em detrimento de procurá -la na morte 
de camponeses desconhecidos. Assim sendo, a morte de Christopher Okigbo, 
durante a guerra civil nigeriana, suscitou maior reação nos meios literários, 
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comparativamente ao demonstrado frente ao massacre de meio milhão de jovens 
ibo anônimos. Ali Mazrui escreveu o seu único romance, The trial of Christopher 
Okigbo [O processo de Christopher Okigbo], em meio ao golpe representado 
pelo desaparecimento deste companheiro intelectual.

No curso desta guerra, pouquíssimos membros da elite ibo ou intelectuais da 
Federação da Nigéria sentiram -se suficientemente envolvidos, a ponto de pega-
rem em armas nas fileiras biafrenses ou naquelas da Federação. Eles tomaram 
partido e ofereceram, por vezes, apoio ao seu campo, mesmo fora do âmbito 
militar mas, sem agregarem -se ao seu exército ou alistarem -se como voluntários 
para lutar no front. Assim descreve John De Saint Jorre, em sua notável obra 
consagrada à guerra civil na Nigéria:

“... a proporção de vítimas no seio da elite, em relação à grande massa, é 
ínfima, devendo constituir, sem dúvida, um recorde na história das guerras. Salvo 
algumas corajosas exceções, os intelectuais nigerianos e biafrenses, diferente-
mente dos seus homólogos, digamos, da Primeira Guerra Mundial ou da Guerra 
Civil Espanhola, não eram favoráveis a empunharem um fuzil para defender a 
sua causa. A guerra nigeriana produziu o seu ‘Wilfred Owen’ (o poeta biafrense 
Christopher Okigbo, morto no campo de batalha, em Nsukka, no início das 
hostilidades), entretanto, não vimos surgir o equivalente nigeriano ou biafrense 
de um Robert Graves, de um George Orwell ou de um Norman Mailer36.” 

A raridade do tema relativo ao heroísmo militar na literatura africana explica-
-se, igualmente, pelo fato que o tipo de fervor patriótico, a conduzir à glorifi-
cação dos heróis, é suscitado, com maior probabilidade, por uma guerra contra 
uma potência estrangeira. Ora, a África, sobretudo em sua porção subsaariana, 
não teve inimigos estrangeiros após a independência. 

A guerra de outubro de 1973, entre Egito e Israel, foi reconhecida como 
um heroico combate dos egípcios e inspirou, junto a eles, poemas e canções. A 
guerra entre o Marrocos e a Frente Polisário, pelo controle do Saara Ocidental 
(reconhecido pela Organização pela Unidade Africana sob o nome de República 
Árabe Saharaui Democrática), foi vivida como uma guerra patriótica, em ambos 
os campos, fazendo nascer toda uma literatura heroica. As guerras do Chifre da 
África permitiram, outrossim, o nascimento de uma poesia marcada pela dor. 

Para o Tchad, a Líbia foi uma potência estrangeira hostil e a sua luta contra 
a hegemonia Líbia contribuiu para a criação de poemas e cantos heroicos. Em 
1987, o Tchad atingiu, pela primeira vez e em pleno cerne, a terra líbia: em razão 

36 J. De Saint JORRE, 1972, pp. 374 -375.
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disso, o patriotismo líbio encontrou -se ferido como nunca e, em pouco tempo, 
o contra -ataque líbio em defesa da al -watān [a terra dos ancestrais] gerou um 
conjunto de obras composto de literatura heroica. O bombardeio americano 
sobre Trípoli e Benghazi em abril de 1986, cuja realização fez reviver, sobre o 
solo árabe, o heroico combate de Davi contra Golias, inspirara desde antes este 
tipo de cantos e poesia.

Ao sul do Saara, a imagem do guerreiro aparece, mais frequentemente, nas 
línguas autóctones − com maior recorrência a título de metáfora para formas 
de combate não militares. Quanto ao poeta swahili Kezilahabi, da Tanzânia, 
exclama -se: “Ah! Ser um guerreiro, banhar -me na água e no sangue!” (Kichwa 
na Mwili, 1974), não se trata precisamente de uma metáfora.

Portanto, as figuras heroicas de combatentes são raras na literatura africana, 
encontra -se aqui sobretudo militares apresentados como figuras negativas. Por 
que? Por que os escritores e os militares africanos se teriam eles tornado adver-
sários? Uma das principais razões consiste no fato de, desde a independência, 
os militares se terem ocupado mais da política, comparativamente ao empenho 
manifesto por eles em fazer a guerra. Ora, ambos possuem uma visão discor-
dante sobre a vida política. Com efeito, o verdadeiro antagonismo situa -se, 
talvez, entre os escritores e os dirigentes, sejam eles civis ou militares. 

Muhammad Haykal, antigo redator -chefe do Al -Ahram, no Egito, foi um 
escritor político que atingiu uma grande popularidade sob o regime de al -Nasser, 
entretanto, no mandato posterior sob Anwar al -Sādāt, acabou atrás das grades. 
Contudo, a sua influência sobre o jornalismo árabe permaneceu imensa. 

A obra mais marcada pela cólera e talvez a mais irracional de Wole Soyinka 
é The man died [O homem morto], onde ele dedica -se a uma severa acusação, 
não somente da tirania, como também dos próprios militares. No transcorrer 
do seu texto, ele manifesta o tormento da detenção à qual foi condenado, pelo 
regime do general Gowon, e o seu desprezo pelos militares, bem palpável em 
sua produção. Ngugi wa Thiong’o também foi detido, no Quênia, entretanto 
por um regime civil. Ao sair da prisão, os seus propósitos eram inspirados por 
uma cólera quase tão violenta quanto a de Soyinka.

O romancista mais reputado da Somália, Nuruddin Farah, escreveu uma 
trilogia contra a tirania militar em seu país natal. Procedente de uma família 
de poetas, escritores em língua somali, Farah abandonou a sua língua materna 
em sua obra literária, invocando as mazelas da repressão na Somália: se ele 
tivesse escrito em somali, praticamente não teria sido lido. Sob Siad Barre, com 
efeito, os seus livros foram interditados no principal mercado correspondente 
a esta língua, a própria Somália. Nestas peças de teatro, Farah retornou, igual e 
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frequentemente, sobre o tema da tirania. Yūsuf and his brothers [Yūsuf e os seus 
irmãos] apresenta -se como uma verdadeira história de heroísmo, escrita contra 
os horrores desumanos da repressão. Esta peça foi encenada na Nigéria, onde 
obteve um brilhante sucesso.

Em sua íntegra, a guerra não se inspirou em “fortes emoções poéticas, reme-
moradas na tranquilidade”, esta persiste como uma das anomalias da literatura 
pós -colonial. Outra anomalia desta literatura reside no fato dos militares africa-
nos, lá se apresentarem como figuras mais negativas que heroicas. Esta caracteri-
zação é observável na obra de Chinua Achebe, lançada em 1987, Les termitières 
de la savane [Os formigueiros da savana], o seu primeiro romance desde a guerra 
civil nigeriana. Em seu papel pós -colonial, os militares suscitaram, na região 
destes escritores, mais hostilidades que veneração − para o melhor ou para o pior.

A literatura e a sua tripla herança

À imagem dos outros domínios da cultura, a literatura africana é marcada 
por uma tripla herança na qual se conjugam os valores autóctones, as influências 

figura 19.6 André Brink, da África do Sul, escritor antiapartheid. (Foto: Sipa Press, Paris.)
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islâmicas e o impacto da cultura ocidental. As diferentes disciplinas literárias 
reagiram diversamente nesta tripla herança.

A ficção africana, por exemplo, foi consideravelmente enriquecida pelo con-
tato com o Ocidente, ao passo que a poesia autóctone africana, na África do 
Oeste ou nas costas do Oceano Índico, beneficiou -se, sobretudo, do contato 
com o islamismo. A própria cantiga, controversa sobre o plano religioso, soube 
mesclar o islamismo e a africanidade, por exemplo, nas composições da cantora 
de Zanzibar, Siti bint Saad.

Os somalianos desenvolveram, sob o nosso ponto de vista, uma cultura excep-
cional no campo da poesia oral e, inclusive, improvisada. Sayyid Muhammad 
‘Abdallāh Hassan, o seu maior herói nacional moderno, condensa as caracterís-
ticas (para dar um equivalente britânico) de William Shakespeare e de Winston 
Churchill. Dotado de uma excepcional sabedoria, este mulá foi, a uma só vez, 
o salvador da nação e o herói da língua. Ele viveu certamente antes da época 
estudada no presente volume, todavia a sua influência sobre a poesia somali 
contemporânea permanece tão importante que faz -se imprescindível considerá-
-lo como uma das forças da moderna literatura somali capaz de persistir até o 
fim do século XX.

Na Tanzânia, numerosos escritores não são muçulmanos mas as tradições 
poéticas swahili que os inspiram resultam, parcialmente, do contato entre o islã 
e a cultura africana. As palavras de origem árabe oferecem imagens em profusão 
e, assaz frequentemente, surge uma palavra banto e um sinônimo árabe, assim 
sendo, poetas swahili dispõem da vantagem em empregar dois termos para um 
mesmo conceito, por exemplo: 

mapenzi e mahaba (o amor); 
pwaa e bahari (o mar); 
nchi e ardhi (a terra); 
mnyama e hayawani (o animal); 
mtu e binaadamu (o ser humano); 
ngoja e subiri (a esperança). 

Quando o poeta deseja expressar um novo conceito, ele pode explorar as duas 
fontes tradicionais nas quais consistem a herança banto e a herança islâmica.

Ademais, a poesia não tem como único destino as revistas literárias e eruditas. 
Os jornais tanzanianos preveem, na realidade e lado a lado da coluna dos lei-
tores, uma seção intitulada Poemas para a Redação. Os leitores enviam poemas 
e versos muito variados, em referência a temáticas muito variadas, desde medi-
cina tradicional até questões jurídicas da atualidade, passando pelos problemas 
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matrimoniais ou taxas de inflação. Entre estes poetas, partícipes dos debates na 
sociedade tanzaniana, figuram mulheres de grande talento.

Em uma nação banhada por tal clima literário, não causa espécie que o chefe 
de Estado tenha desejado completar a tríplice herança, por nós mencionada, 
traduzindo Shakespeare em kiswahili. Estas traduções, inclusive, desencadearam 
no país um debate de natureza estritamente literária: os versos não rimados 
seriam eles admissíveis na poesia swahili? Shakespeare, consoante com as regras 
da composição poética e da métrica inglesas, efetivamente escrevera as suas 
peças em versos não rimados. Contudo, o que era inadmissível em inglês, não 
forçosamente seria em kiswahili, de tal modo que o debate desviou -se da questão 
relativa à tradução das peças estrangeiras para a questão, mais fundamental, da 
natureza da poesia swahili, ela própria.

No que diz respeito às línguas e à literatura africanas, o islã desempenhou 
um papel de caráter mais paradoxal. Por um lado, ele parece intolerante no plano 
linguístico: para respeitar as regras, a oração deve acontecer em árabe e o muezim 
executa o seu chamamento em árabe; para preservar -lhe a sua dimensão sagrada, 
é necessário ler o Corão em árabe.

À primeira vista, estas exigências pareciam mais intransigentes no plano 
linguístico, comparativamente às práticas cristãs, pois que o catolicismo, ele 
próprio, reduzira o papel do latim no culto e no ritual. Para os cristãos, como 
Jesus falava o aramaico e em razão da Bíblia (de imensa influência na literatura 
africana) ser uma tradução desde a sua origem, era legítimo também traduzi -la 
em línguas africanas, de tal modo que ela encontra -se acessível, nos dias atuais, 
em mais de uma centena destas línguas.

Tudo acontece como se o Deus cristão fosse um deus no exílio. O cristia-
nismo é uma religião que fracassou em sua terra original e triunfou alhures, o 
seu centro deslocara -se do ambiente judeu e de outros semitas, para junto aos 
europeus, não mais no Oriente Médio, mas no Ocidente. Portanto, era facil-
mente admissível aceitar a palavra de Deus mediante traduções.

O islã, ao contrário, triunfou junto aos primeiros beneficiados pela sua reve-
lação, na língua desta revelação, o árabe. Restringir -se ao árabe, na qualidade de 
língua do culto, corresponde a vincular -se à autenticidade e circunscrever -se à 
poesia original do Corão − a influenciar diretamente algumas poesias nacionais 
africanas, como a poesia hawsa.

Entretanto, a fixação do culto ao árabe, teria ela ajudado ou prejudicado as 
línguas africanas, lato sensu, em seu contato com o islã? E o que dizer a este res-
peito sobre a poesia africana, em particular? Na África muçulmana subsaariana 
anterior à colonização europeia, o árabe não era a língua oficial do Estado mas, 
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a língua oficial da “Igreja”, em outras palavras da mesquita. Global e consequen-
temente, houve um enriquecimento das línguas, tais como o kiswahili, o wolof, 
o somali, o tigrinya e o tigré, sobre as quais ele exerceu a sua influência.

De qual forma a poesia africana teria ela respondido à tríplice herança da 
África? Por quais vias a literatura africana teria ela sido influenciada pelos valo-
res importados do Ocidente e do islã? O Ocidente conheceu um movimento 
intelectual que não facultava aos africanos nenhuma capacidade artística. Exa-
minemos este tema mais detalhadamente.

Na América do Norte, Thomas Jefferson negou aos negros a atribuição de 
qualquer capacidade em matéria de arte ou poesia. Em suas Notes on the State of 
Virginia [Notas sobre o Estado da Virgínia, Paris, 1784], ele procede à seguinte 
singular observação:

 “Eu ainda não pude constatar que um homem negro tenha expresso um 
pensamento além do simples âmbito da narração; tampouco pude observar 
qualquer indício elementar de pintura ou de escultura. No tocante à música 
eles apresentam, em geral, maior capacidade que os brancos, dispondo de um 
ouvido muito afiado em relação aos acordes e ao ritmo, eles demonstram -se, 
inclusive, aptos a conceber um pequeno cânone. Entretanto, a sua aptidão em 
compor uma melodia mais extensa ou uma harmonia de maior complexidade, 
permanece a demonstrar.”

Em seguida de maneira interessante, Jefferson observa que a dor é frequen-
temente a mãe da poesia e a angústia, um estimulante da musa. Eis o que ele 
escreve: 

“A miséria é, muito amiúde, a mãe das mais impactantes notas da poesia. 
Junto aos negros, Deus sabe quando a miséria está presente, mas não há poesia. 
O amor é o estímulo do poeta. O seu amor é ardente mas, não inflama senão 
os seus sentidos e não a sua imaginação. Certamente, a religião produziu um 
Phyllis Wheatley; entretanto, não poderia produzir um poeta. As composições 
publicadas sob o seu nome simplesmente não são dignas de uma crítica.”

Assim sendo, antes que Hegel e Hugh Trevor -Roper tenham questionado 
a aptidão dos africanos para a história, Thomas Jefferson lhes negara qualquer 
capacidade artística. Contudo, estes dois preconceitos, foram ambos, invariável 
e frequentemente, contraditos pelo irresistível progresso da pesquisa histórica 
e social. 

A Thomas Jefferson, para quem os negros formavam um povo sem poesia, 
pode -se responder que etíopes negros escreviam poemas antes mesmo que os 
seus ancestrais, nas ilhas britânicas, tenham aprendido o alfabeto latino pelos 
romanos. Ademais, a tradição poética está hoje de tal forma enraizada junto aos 
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povos falantes de kiswahili, na África Oriental, que os jornais lá recebem cotidia-
namente como indicamos, não somente cartas de leitores mas, também, poemas. 

A poesia, oral ou escrita, em língua autóctone ou estrangeira, continua a 
representar o mais vivo gênero literário do continente africano. Alguns destes 
poemas glorificam a especificidade da África; outros expressam um grito de 
angústia. Se pensarmos no destino trágico do seu autor, vítima da guerra civil 
nigeriana, estes poucos versos de Christopher Okigbo figuram entre os mais 
impactantes e proféticos da literatura africana:

“Quando terminar
De arrematar a minha costura
Desperta -me no altar –
E este poema será finalizado.”

Para Léopold Sédar Senghor, a africanidade é a feminidade. Se Eva era a 
mãe da espécie humana e a África a mãe de Eva, onde acaba a África e onde 
começa a feminidade? Senghor responde com estes versos:

“Mulher nua, mulher negra,
Vestida com sua cor que é vida,
Na sua forma que é bela!
Cresci à sua sombra,
A suavidade das suas mãos 
Vedando meus olhos.
E agora, no seio do verão e da tarde,
Descubro você, terra prometida,
Do topo da sua nuca queimada de sol
E sua beleza fustiga fundo o meu coração
Como o lampejo de uma águia.
Mulher nua, mulher negra...”

Entretanto, existe além de tristeza e alegria na literatura africana, mais que 
tragédia e comédia. Parafraseando e completando as palavras de um poeta-
-diplomata serra -leonense, Davidson Abioseh Nicol:

“Tu não és um país, África,
Tu és um conceito...
Tu não és um conceito, África,
Tu és um vislumbre do infinito.”


