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“A COLEÇÃO AUTORES AFRICANOS EM PERIÓDICOS”: “UM MAPA DA ÁFRICA 

LITERÁRIA” 

 

Clauber Ribeiro Cruz (UNESP/Assis)1  

Orientador: Dr. Márcio Roberto Pereira (UNESP/Assis) 

 

RESUMO: A partir do acesso ao acervo pessoal do Dr. Fernando Augusto Albuquerque 
Mourão, professor aposentado do curso de Ciências Sociais, da Universidade de São Paulo, 
almejamos evidenciar como a série literária Autores Africanos, da Ática, foi recebida por parte 
da imprensa brasileira e angolana através da análise documental dos seguintes periódicos: O 
Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal de Angola, Revista Visão e Revista de Angola. 
Deste modo, verificaremos uma das várias histórias que cruzam os mapas literários de Brasil e 
África, visto que autores como José Luandino Vieira, Pepetela, Manuel Lopes, Luís Bernardo 
Honwana, Jofre Rocha, Manuel Ferreira, Valentin-Yves Mudimbe, Arnaldo Santos, Orlando 
Mendes, Nuruddin Farah, Bernard Binlin Dadié, Chinua Achebe, Agostinho Neto, Baltasar 
Lopes, Djibril Tamsir Niane, Cheikh Hamidou Kane, Boaventura Cardoso, Teixeira de Sousa, 
entre outros, são apresentados ao público brasileiro no primeiro projeto literário orgânico 
lançado durante os anos de 1979 e 1991 no país.  
Palavras-chave: Coleção “Autores Africanos”. Fernando A. A. Mourão. Periódicos. 
 

Por meio do acesso ao acervo pessoal do professor Dr. Fernando A. A. Mourão, 

evidenciaremos neste artigo alguns registros acerca das recém-chegadas literaturas 

africanas no Brasil, através da análise documental de parte de alguns periódicos 

selecionados por Mourão ao longo de sua trajetória acadêmica, tais como: O Estado de 

São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal de Angola, Revista Visão e Revista de Angola, com 

destaque à recepção da série literária Autores Africanos, da Ática.     

A presença das literaturas africanas no Brasil se manifestou de modo lento e com 

iniciativas isoladas por parte do mercado editorial brasileiro. Somente após as 

transformações sociais e políticas enfrentadas pelo continente africano durante a década 

de 1960, período das lutas anticolonialistas, que as relações entre Brasil e África 

tornaram-se gradativamente mais estreitas. Par tanto, a seguir, destacamos alguns casos.  

                                                                 
1 Doutorando em Letras. Bolsista FAPESP. claubercruz@hotmail.com 
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No período de 1937 e 1949, o escritor angolano Fernando Monteiro de Castro 

Soromenho esteve no Brasil e publicou a obra Terra Morta, pela Casa do Estudante do 

Brasil, em 1949. Com o seu retorno em 1966, lançou mais dois títulos: A Viragem, pela 

Arquimedes Edições, em 1967; e A chaga, pela Civilização Brasileira, no Rio de 

Janeiro, em 1970. Já o escritor cabo-verdiano Luís Romano, que viveu no Rio de 

Janeiro como cônsul honorário de Cabo Verde, publicou o livro Famintos, pela 

Civilização Brasileira, em 1965. 

Entre os títulos lançados, encontramos os de Manuel dos Santos Lima, com o 

romance As Sementes de Liberdade, pela Civilização Brasileira, em 1965; de Fernando 

Costa Andrade, com o Tempo Angolano em Itália, em São Paulo, pela Felman Rêgo, em 

1963. Houve também uma antologia de poetas e contistas africanos, organizada por 

João Alves das Neves, pela Brasiliense, em 1963. Ademais, alguns poemas de 

Agostinho Neto, Léopold Sénghor e Costa Andrade foram publicados esporadicamente. 

Um pouco depois do lançamento dessas obras, a Nova Fronteira divulgou a 

tradução de alguns escritores africanos numa coleção chamada Romances da África, 

entre eles, constam: Um fuzil na mão, um poema no bolso, de Emamnuel Dongala, que 

fora traduzido em 1974 graças à ajuda de um amigo de Carlos Lacerda, que o era dono 

da Nova Fronteira. Após um ano deste lançamento: “[...] Mohammed Mrabet, norte 

americano analfabeto, falante do dialeto que mistura árabe e espanhol de Tânger, teve 

seu relato O Limão, feito por Paul Bowles [...]” (WYLER, 1979, p. 11), traduzido por 

Carlos Lacerda e lançado também nesta coleção.  

Segundo o jornalista Ricardo Porto de Almeida (1979), como a África era um 

assunto ainda pouco explorado no Brasil, a insistência de Carlos Lacerda nas edições, e 

do então diretor da empresa Roberto Riet, não obteve muito sucesso:  

[...] Curiosamente, a coleção encontra-se hoje desativada, uma vez 
que, segundo Maria Alice Bandeira, do departamento editorial da 
Nova Fronteira, “naquela época talvez o público não estivesse 
sensibilizado para a questão dos povos africanos. Foi um fracasso.” 
(ALMEIDA, 1979, p. 33)    

 

Contudo, um pouco antes da morte dos dois incentivadores deste projeto, as 

obras O velho negro e a medalha (1975), de Ferdinand Oyono, e O bebedor de vinho de 

palmeira, de Amos Tutuola (1976), foram publicadas. Ainda houve o lançamento de O 

sol das independências, de Ahmadou Kourouma.  

Durante este período, a Editora Codecri, cujo nome é uma criação dos 

cartunistas Henfil e Jaguar, que significa Comitê de Defesa do Crioléo, também se 
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dedicou à publicação de livros de autores africanos, visto que a empresa tinha uma linha 

editorial de identificação com os países conhecidos como do Terceiro Mundo. Entre os 

livros lançados há Poemas de Angola (1976), de Agostinho Neto.  

Este livro de Neto reúne os poemas que foram lançados em 1975 pela editora 

Cadernos de Capricórnio, de Lobito, em Angola. A edição acompanha um prefácio feito 

por Jorge Amado: Para uma coletânea de poemas de Agostinho Neto. Nele, notamos 

que o escritor brasileiro enfatiza a figura de Neto como guerrilheiro e poeta de alta 

qualidade literária, acentuando a opressão para a qual o país foi submetido, mas também 

a independência conquistada: “Na luta pela independência de Angola, a poesia foi arma 

poderosa manejada por Agostinho Neto. Na selva, tanto quanto a metralhadora, o fuzil, 

o facão, a poesia sustentou o ânimo e alimentou a esperança dos guerrilheiros.” 

(AMADO, 1976, p. 7)   

Apesar dessas significativas iniciativas editoriais, a repercussão das obras foi 

quase imperceptível, visto a pequena recepção dos títulos entre os leitores. Contudo, a 

partir do final dos anos de 1970, a Ática começou a desenvolver o que viria a ser o 

primeiro projeto literário orgânico de uma produção literária africana no Brasil: A 

Coleção “Autores Africanos” (CAA), tecendo uma espécie de mapa literário do 

continente africano, haja vista que a antologia lançou autores representativos de 

diversos países africanos.  

Esta produção efetivou-se através de um convite feito pelo então presidente da 

Ática na época, Anderson Fernandes Dias, ao pesquisador e professor Dr. Fernando 

Mourão, então vinculado à área das Ciências Sociais, da Universidade de São Paulo.  

Mourão organizou uma coleção com os mais expressivos autores das principais 

épocas que marcaram a história da África, desde a literatura oral, fundamentada no 

registro de mitos e lendas, até a “literatura de combate”, desenvolvida a partir das lutas 

de independência. Deste modo, três períodos das produções literárias africanas são 

destacados: a literatura pré-colonial, colonial e pós-colonial, sobre a qual é evidente 

uma maior relação de obras, uma vez que contribuiu para o renascimento da cultura 

africana durante o período.  

Através da reportagem Um mapa da África Literária (1983), do Jornal do 

Brasil, Mourão deu uma entrevista ao jornalista Mário Ponte apresentando a produção 

da CAA, destacando uma espécie de planos de etapas para os lançamentos dos títulos. 

Para tanto, na sequência, acompanharemos como esta divisão foi realizada.  
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Primeiramente, Mourão selecionou obras que possibilitassem um olhar sobre o 

colonialismo português ao leitor brasileiro, tal como o romance A vida verdadeira de 

Domingos Xavier (1979), de Luandino Vieira, que, segundo Mourão, traça um bom 

retrato do colonialismo em Angola. Aliado a uma proposta semelhante, há o romance 

Climbiê (1982), de Bernard Dadié, que na época era o ministro da Cultura da Costa do 

Marfim, ex-colônia francesa.  

Posteriormente, enfatizou os títulos que remetessem a problemas sociais, como: 

Nós Matamos o Cão-tinhoso (1980), de Luís B. Honwana, que retrata a dificuldade 

vivida pelos moçambicanos durante o colonialismo; e dois autores de Cabo Verde, com 

as obras: Os flagelados do vento leste (1979), de Manuel Lopes; Hora di Bai (1980), de 

Manuel Ferreira, que tratam, entre outras questões, do problema da seca no arquipélago. 

 Numa terceira linha, temos a considerada “literatura de combate”, representada, 

sobretudo, por Mayombe (1982), de Pepetela. Quando o livro foi para o prelo no fim 

dos anos 70, não faltou, nas altas esferas políticas do país, quem propusesse a cadeia 

para o autor. Predominou, felizmente, a ala defensora, de forma que em invés do cárcere 

Pepetela foi distinguido, em 1980, com o Prêmio Nacional Angolano de literatura 

(PONTE, 1983, p. 12). A quarta fase, explorou os problemas linguísticos resultantes do 

choque cultural decorrente da colonização, essas características estão presentes em 

Kinaxixe (1981), de Arnaldo Santos; “Mestre” Tamoda (1984), de Uanhenga Xitu; e 

Luuanda (1982), de Luandino Vieira. 

A próxima linha de trabalho abordou o contexto centrado na fase de 

descolonização com as obras Belo Imundo (1981), do escritor zairense Valentin Y. 

Mudimbe, que trata da corrupção dos que chegaram ao poder após a descolonização; 

Gente da Cidade (1983), do nigeriano Cyprian Ekwensi, que evidencia a relação da 

população com o processo de urbanização após a independência.  

Mourão ainda destacou mais três romances, De uma Costela Torta (1982), do 

somaliano Nuruddin Farah, que apresenta a situação da mulher da sociedade 

muçulmana; Sundjata ou a epopeia mandinga (1982), de Djibril T. Niane, do Mali, que 

trata de uma antiga saga africana por volta do século XII; e Portagem (1981), de 

Orlando Mendes. 

Com esta seleção diversificada de escritores, corrobora-se uma das intenções da 

série literária, traçar um mapeamento das literaturas africanas com vistas à sua 

divulgação no Brasil. Por conta disso, a produção dos elementos que compõem todas as 

informações extratextuais, tais como: biografia, bibliografia, glossários, notas de 
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rodapé, capas, orelhas de página, prefácios, introduções, foram cuidadosamente 

preparados pelo diretor da coleção, uma vez que estas obras estavam chegando ao Brasil 

pela primeira vez. 

Além do mais, a Ática já estava presente no mercado editorial brasileiro com 

esta característica, isto é, tanto os livros didáticos quanto os paradidáticos, sobretudo as 

séries literárias, eram confeccionados dentro de um padrão escolar, beneficiando o 

trabalho do professor e do aluno. Assim sendo, com o lema “A voz de um Povo”, a CAA 

foi lançada em 1979 e permaneceu ativa até o ano de 1991. Entre os doze anos de 

vigência da antologia, ocorreram alguns hiatos em virtude de problemas internos na 

empresa. No total, foram lançadas 27 obras, na sua maioria romances e contos; há um 

livro de poesia, Sagrada Esperança, de Agostinho Neto.    

Deste modo, com a chegada desta antologia, alguns autores foram convidados a 

virem ao Brasil pela própria Ática ou mesmo por alguns centros de estudos 

universitários para falarem de suas obras, bem como ao Centro de Estudos Africanos, da 

Universidade de São Paulo, que teve com um de seus fundadores/diretores o próprio 

professor Fernando Mourão.  

Em decorrência disso, parte da mídia impressa brasileira e mesmo a angolana (a 

qual tivemos contato com o material do acervo pessoal de Mourão) divulgam algumas 

reportagens acerca do assunto. Para tanto, veremos alguns casos de agora em diante. 

Entre um dos primeiros relatos sobre a produção africana no Brasil encontrados 

no acervo de Mourão, verificamos uma reportagem de março de 1977, do Jornal do 

Brasil, intitulada O Colóquio de Lagos: educação e civilização negra, por Roberto 

Pontual. Na matéria, o repórter apresenta informações sobre a cobertura do II Festival 

Mundial de Arte e Cultura Negra e Africana, realizado em Lagos, na Nigéria. Com o 

retorno ao Brasil, Pontual entrevistou o professor Mourão, que também fora ao Festival 

como coordenador da participação brasileira em um dos colóquios. Para tanto, foi 

realizada uma entrevista com o pesquisador com o título Fernando Mourão – O Brasil 

na Presença Africana. 

   Entre os assuntos tratados, destacamos as discussões em torno da origem e da 

importância dos festivais artísticos, visto que as produções africanas foram colocadas no 

centro de discussão, pois, desta maneira, seria possível conhecê-las mais 

profundamente: “[...] A escolha do tema para esse primeiro colóquio não foi, portanto, 

um excesso de refinamento, já que, como bem sabiam os seus organizadores, conhecer o 

779

MUSEU1076
Pencil



6 
 

íntimo da arte africana é dispor da chave para a filosofia africana.” (PONTUAL, 1977, 

p. 5).   

A fim de nos auxiliar na recomposição da presença das literaturas africanas no 

Brasil, continuamos a nossa busca pelos periódicos no acervo de Mourão e, desta vez, 

encontramos uma longa reportagem feita na Revista Visão, do dia 18 de setembro de 

1978, intitulada Ouçamos as vozes d’África, com a seguinte manchete: “A literatura 

africana de expressão portuguesa começa a interessar os universitários. Tudo indica que 

brevemente ela estará chegando às mãos do grande público”.  

Como uma espécie de prenúncio à produção da Ática, que viria no ano seguinte, 

a reportagem traz ao longo da matéria poemas de Osvaldo Alcântara, de Cabo Verde 

(pseudônimo de Baltasar Lopes); de Maria Manuela Margarido, de São Tomé e 

Príncipe; de Marcelino dos Santos, de Moçambique; um excerto do romance Nós, os do 

Makulusu, de Luandino Vieira, de Angola; e um conto do angolano Agostinho Neto - A 

Náusea.  

Inicialmente, a reportagem frisa uma redescoberta da África no Brasil, 

canalizada pelas relações das literaturas comparadas como um eixo fundamental para 

uma melhor aplicação da área de pesquisa em língua portuguesa, especialmente a partir 

da XXX Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em 

julho de 1978: 

A comunicação assinada pelos paulistas Benjamin Abdala Júnior, 
Maria Aparecida Santilli, Nádia Batella Gotlib e Nelly Novaes Coelho 
insistia nas vantagens de se alargar o campo de pesquisa literária, 
abrigando novas diversidades de expressões em língua portuguesa. E, 
a título de sugestão, apontavam métodos comparativos para cotejar a 
literatura brasileira, portuguesa e africana, sem privilégios 
colonialistas ou outros preconceitos. Sem a vertente africana, segundo 
os professores, a pesquisa seria parcial. O tripé ficaria capenga, pois 
quem fizer vista grossa pra a recém-chegada literatura da África estará 
elidindo um regime sutil mas não menos eficaz de influência com 
prejuízos científicos. (FIGUEIREDO, 1978, p. 118) 

 

No que diz respeito ao campo editorial, João Sá da Costa assinala que muito 

pouco tinha sido feito, reiterando a publicação de Poemas de Angola, de Agostinho 

Neto, pela Codecri (1978, p. 121-122). Já de acordo com a pesquisadora Maria Santilli 

(1978, p. 124), da USP, a produção literária africana já oferecia na época uma 

quantidade de obras consideráveis que poderiam reforçar os estudos luso-afro-

brasileiros. Para tanto, cita uma série de obras e autores representativos de Cabo Verde, 

Moçambique e Angola na matéria. 
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 No dia 10 de novembro de 1979, o Jornal do Brasil lançou a matéria A Ática 

retoma um programa iniciado pela Nova Fronteira, na qual é reforçado o percurso das 

produções literárias africanas lançadas no Brasil, com destaque inicial às obras da Nova 

Fronteira, e posteriormente à série então inaugurada pela Ática. Com o subtítulo, O 

mapa da África em meia centena de romances atuais, corrobora-se a proposta de 

divulgação de obras que compusessem um repertório da África literária, tal como 

observa Mourão: um dos motivos para se realizar série foi justamente por conta desse 

“boom”, que levou a editora Heinemann, da Inglaterra, por exemplo, a publicar 

inúmeros livros africanos. Outro foi a criação de Centros Acadêmicos especializados em 

assuntos africanos, em diversas universidades brasileiras, o que representava um 

mercado potencial (WYLER, 1979, p. 11).  

  Após 15 dias do lançamento da matéria anterior, no dia 25 de novembro de 

1979, o jornal O Estado de S. Paulo apresentou a reportagem Brasil descobre a 

literatura africana. E logo no primeiro parágrafo, encontramos informações sobre a 

produção da Ática, reiterando o pioneirismo da antologia, visto a organicidade do 

projeto: “[...] Esta iniciativa editorial cristaliza todas as esparsas tentativas anteriores, 

efetuadas por raros editores, de mostrar a nova realidade africana.” (ALMEIDA, 1979, 

p. 33).  

 Na matéria, Mourão salienta que havia alguns pontos dos títulos da antologia 

que poderiam cativar o público brasileiro, tais como: o ideal de vivência africana, visto 

que está fora dos esquemas dos países desenvolvidos, aproximando, por sua vez, os 

espaços narrativos; a linguagem simples, espontânea, sem a contaminação da teoria 

literária (ALMEIDA, 1979, p. 33).   

Seguindo nesta esteira, no dia 7 de novembro de 1982, O Estado de S. Paulo 

lançou a reportagem África, a autodescoberta de uma cultura, na qual foi abordada uma 

espécie de nova descoberta do continente africano através de obras publicadas no Brasil, 

porque discutem as diversas questões relacionadas aos países pelas perspectivas dos 

seus próprios autores. Além dos trabalhos isolados realizados por outras editoras, há 

uma atenção à organicidade da produção da Ática novamente: 

[...] e de maneira mais orgânica, aqueles que integram a Coleção 
Autores Africanos, da Editora Ática, já com 15 títulos publicados, de 
escritores como José Luandino Vieira, Pepetela, Jofre Rocha, Arnaldo 
Santos e Boaventura Cardoso (Angola); Manuel Lopes e Manuel 
Ferreira (Cabo Verde); Luís Bernardo Honwana e Orlando Mendes 
(Moçambique); V. Y. Mudimbe (Zaire); Nuruddin Farah (Somália); 
Bernard B. Dadié (Costa do Marfim); e Djibril Tamsir Niane 
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(Senegal). Os próximos lançamentos apresentarão autores da Nigéria e 
Tunísia, além dos novos nomes do Senegal. (MENGOZZI, 1982, p. 
43) 

 

Com isso, temos a reiteração da proposta da Ática: apresentar ao leitor brasileiro 

um panorama da “África literária”. Para tanto, outras produções pertencentes a este 

segmento são integradas, como: História Social da Literatura Portuguesa, de Benjamin 

Abdala e Maria Aparecida Paschoalin, na qual há um apêndice sobre as modernas 

literaturas africanas de língua portuguesa. E também a tradução de quatro dos oito livros 

da História Geral da África, projeto organizado pelo Comitê Científico patrocinado 

pela UNESCO e do qual Mourão fez parte.  

Em virtude da recorrência do assunto entre os periódicos do período, 

verificamos o acervo digital da Biblioteca Nacional (a Hemeroteca Digital) e 

encontramos diversas menções à CAA no Jornal do Brasil. Com esta busca, 

evidenciamos a divulgação dos lançamentos dos livros da antologia “Autores 

Africanos” entre 1980 e 1990. As notas eram compostas com breves sinopses das obras 

e o valor para compra. No dia 10/05/97, as obras Mayombe e Yaka, de Pepetela, 

ganharam uma pequena nota no meio da página 2, devida à premiação do escritor ao 

Prêmio Camões de Literatura, salientando tanto o acerto da Ática com a escolha das 

obras, quanto o apoio do periódico às divulgações dos títulos.  

Pelo fato de uma maior proximidade de Fernando Mourão com Angola, quer 

geograficamente quer nos assuntos relacionados à pesquisa, encontramos algumas 

reportagens no Jornal de Angola em seu acervo, principalmente sobre a presença das 

literaturas africanas e sua divulgação no Brasil. As matérias estão localizadas na sua 

maioria na seção do Suplemento Cultural Vida e Cultura. Entre as manchetes, temos: 

Fernando Mourão e como se dá a conhecer África no Brasil; Prof. Fernando Mourão 

em Angola; A autonomia das literaturas africanas e a sua divulgação no Brasil: o caso 

de Angola; e Identidade cultural africana – ficção e realidade.  

 As matérias apresentam uma notável apreciação pelo trabalho desenvolvido por 

Mourão, que no mestrado e na livre-docência dedicou-se aos estudos da sociedade 

angolana, sobretudo pela cidade de Luanda. Ademais, corroboram-se as várias frentes 

de trabalho do pesquisador: diretor na CAA; diretor do Centro de Estudos Africanos 

(CEA), da USP; coordenador da Revista África – iniciativa do próprio CEA -, entre 

outras.  
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Na matéria Fernando Mourão e como se dá a conhecer África no Brasil 

(entrevista realizada em duas edições do jornal: de 14 a 21 e de 21 a 28 de agosto de 

1983a/b), temos inicialmente um parte que salienta a recuperação do reconhecimento da 

história africana diante dos processos de assimilação cultural europeia, preconizada 

pelos centros de estudos em Portugal e pela Casa dos Estudantes do Império, a partir do 

ponto de vista de Mourão, que vivenciou este contexto como aluno do curso de direito 

em Coimbra.  

Posteriormente, com o retorno de Mourão ao Brasil (em 1960), a entrevista 

enfoca os trabalhos realizados pelo intelectual no país, tais como o pioneirismo no CEA 

e da Revista África, lançada em janeiro do ano de 1978.   

Já a segunda reportagem, há o destaque à estrutura formada pelo CEA em São 

Paulo, com uma foto do acervo e os cursos já oferecidos na área de estudo, tanto na 

graduação como na pós-graduação, como: Sociologia da África Negra, Poder e Política 

da África Negra, A Literatura Portuguesa e os seus Desdobramentos Ultramarinos: a 

poesia e o conto cabo-verdiano e angolano, entre outras.  

Entre as viagens de Mourão a Angola para coletar dados para sua pesquisa, o 

Jornal de Angola (de 18 a 25 de março de 1984) o acompanhou, destacando a seguinte 

manchete: “Fernando Mourão, que aproveita esta viagem para rever velhos amigos ao 

tempo da Casa dos Estudantes do Impéri (CEI), vem fazer as últimas pesquisas sobre 

um trabalho sobre a cidade de Luanda”. (AMÉRICO, 1984, n.p.).  

Ainda nesta matéria, Prof. Fernando Mourão em Angola, o pesquisador salienta 

o interesse dos alunos brasileiros pelos autores angolanos, entre eles, temos: Arnaldo 

Santos, Luandino Vieira, Pepetela e Uanhenga Xitu. Este grupo de escritores nos revela 

a importância da CAA na formação de uma massa crítica brasileira acerca do assunto, 

visto que a produção da Ática forneceu o primeiro material mais completo das 

literaturas africanas no país. 

No Jornal de Angola de 30/06/1985, há uma reportagem feita pelo próprio 

Mourão à seção Vida e Cultura: A autonomia das literaturas africanas e a sua 

divulgação no Brasil: o caso de Angola. Além da manchete, há na capa quatro livros 

angolanos lançados no Brasil pela CAA: Luuanda, de Luandino Vieira; Dizanga dia 

Muenhu, de Boaventura Cardoso; Mayombe, de Pepetela; e Estórias do Musseque, de 

Jofre Rocha. 

Mourão faz uma breve reconstrução do percurso das literaturas africanas em 

busca de sua autonomia, passando pelos centros culturais europeus, centros de estudos 
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africanos e pela CEI. Paralelamente, o pesquisador destacou as publicações que 

ajudaram nessa empreitada, como o Caderno de Poesia Negra de Expressão 

Portuguesa (1953), organizado por Mário Pinto de Andrade e José Francisco Tenreiro; 

e a Antologia de Poesia Negra (1959), organizada também por Mário de Andrade.  

A Présence Africaine e a CEI foram espaços editoriais fundamentais para a 

circulação dos textos pelos países europeus, visto que parte dos autores africanos 

conseguiram lançar algumas de suas obras, entre eles, destacam-se: Viriato da Cruz, 

António Jacinto, Agostinho Neto, Arnaldo Santos, Henrique Abranches, Costa Andrade, 

Manuel Lima, Mário António, Alda do Espírito Santo, Noémia de Sousa, entre outros. 

Com essa matéria, certificamos que a produção da CAA auxiliou na divulgação desses 

escritores no Brasil.   

Na última reportagem que destacaremos neste artigo, analisamos uma matéria 

feita na Revista Angola, de 08/1983: Brasil descobre literatura angolana. Através de 

uma entrevista feita com Mourão, percebemos novamente que o projeto da Ática foi o 

que pela primeira vez divulgou de modo esquemático parte da produção africana no 

Brasil. Concomitantemente, o surgimento dos centros de estudos no Rio de Janeiro, 

Bahia e São Paulo, intensificaram o interesse pela área: “Neste momento começam a 

surgir teses com base em autores africanos e, dentre os angolanos, nomeadamente, 

Luadino Vieira e Pepetela. (GONÇALVES, 1983c, p. 56) 

Com um ambiente propício ao debate, alguns escritores são convidados a virem 

ao país, sobretudo os de língua comum. E este procedimento também ocorreu com 

Mourão, que foi convidado a palestrar sobre o assunto em alguns lugares, tanto que, a 

convite de Antônio Houaiss, Mourão fez uma exposição na Academia Brasileira de 

Letras sobre a CAA, e ainda proferiu uma palestra, na qual defendeu a inclusão dos 

estudos das literaturas africanas de língua portuguesa no Brasil. 

Com o subtítulo O papel positivo da Ática, a matéria segue mostrando como este 

projeto tem viabilizado uma melhor divulgação, em especial, dos autores de Angola no 

país: “Na realidade, até ao dia em que o Dr. Anderson convidou Fernando Mourão para 

coordenar a coleção de autores africanos, a literatura do nosso continente não tinha nem 

conquistado espaço nem ganho grande interesse junto do público.” (GONÇALVES, 

1983c, p. 57). 

   Assim sendo, percebemos um enfoque positivo de parte da mídia brasileira 

com a chegada dessas produções, destacando o percurso evolutivo da participação do 

mercado editorial nacional, mesmo que ainda com uma produtividade em baixa escala. 
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O papel da Ática como a primeira empresa a investir a longo prazo em uma série 

literária africana também foi bastante destacado nas reportagens, mostrando a relevância 

deste empreendimento para o desenvolvimento dos estudos literários africanos no 

Brasil. 

  Há de se levar em consideração que a produção de autores africanos ainda é 

divulgada de modo tímido em nossa contemporaneidade, mesmo com a criação da Lei 

de 2003 (10.639), que incentivaria um espaço mais focalizado aos estudos afro-

brasileiros, o setor livreiro ainda não alcançou uma receptividade estável no mercado 

nacional.  

A CAA foi um projeto de tamanha envergadura que até o momento corrente não 

encontramos um material que conseguisse superá-lo em termos qualitativos, isto é: a 

lista de autores e livros selecionada é de uma diversidade notável. Além disso, a 

preparação dos elementos externos ao texto literário caracteriza a coleção como um 

material que auxilia o leitor a inserir-se neste universo ficcional.  

Desta maneira, a CAA deixou um legado relevante à área de estudos, ao 

fomentar um espaço mais profícuo no que tange à inserção dos escritores africanos no 

Brasil. Embora a antologia não tenha seguido adiante com a sua produção, encerrando-

se em 1991, outras editoras começaram a lançar diferentes autores africanos no país, o 

que de algum modo vincula-se com a iniciativa pioneira da Ática, pois sem este 

primeiro passo, talvez, ainda não tivéssemos alcançado essa nova etapa. 

Com isso, autores como Mia Couto, Ondjaki, Pepetela, Agualusa, Paulina 

Chiziane, Ruy Duarte de Carvalho e Luandino já tiveram e ainda têm algumas de suas 

obras editadas pela Companhia das Letras, Leya, Língua Geral e outras. Outro setor que 

também se beneficiou com a vinda das literaturas africanas foi o acadêmico, tanto que o 

interesse nas disciplinas ofertadas e o número crescente das pesquisas mostram este 

novo panorama da área no Brasil. Bem como o crescente espaço para debates literários, 

históricos e de outras áreas de estudos nos congressos, encontros e seminários. 

Por fim, a produção da Ática foi o resultado de um trabalho realizado pela 

parceria entre Anderson Fernandes e Fernando Mourão, os quais estavam envolvidos 

com questões vinculadas ao continente africano e tinham o desejo que promover as 

produções dos escritores em nosso país. E com a repercussão evidenciada neste artigo 

por meio dos periódicos nacionais e angolanos, claramente observamos que este desejo 

foi alcançado, uma vez que a série literária contribuiu significativamente para a 

disseminação dos autores africanos no Brasil.  
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