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RESUMO
Esta tese de doutorado, intitulada Memórias em trânsito: deslocamentos
distópicos em três romances pós-coloniais, propõe a leitura de três romances publicados
após o fim da descolonização portuguesa em África: As naus (1988), do escritor
português António Lobo Antunes; A geração da utopia (1992), do angolano Pepetela; e,
por fim, As duas sombras do rio (2003), do moçambicano João Paulo Borges Coelho.
As três narrativas encenam as transformações vivenciadas a partir dos processos de
colonização e descolonização dos espaços portugueses em África, bem como os
deslocamentos populacionais decorrentes desses momentos. Portanto, através de uma
leitura transdisciplinar, baseada nos pressupostos da Literatura Comparada, buscamos
analisar as relações entre os textos literários e os discursos históricos dos três países,
problematizados nos romances. Desse modo, pretendemos mostrar como a
ficcionalização dos movimentos migratórios – seja o dos retornados portugueses, seja o
dos jovens angolanos que após estudarem na metrópole retornam ao seu país, ou ainda o
dos refugiados da guerra civil moçambicana – evidencia uma ruptura distópica com os
discursos socialistas adotados nos três países após a descolonização.
Palavras-chave: Pós-colonialismo. Descolonização. Deslocamento. Memória.

RÉSUMÉ
Cette thèse de doctorat, intitulés Memóires em transit: les dystopique
déplacements dans trois romans postcoloniales, propose la lecture de trois romans
publiés aprés la fin de la décolonisation portugaise en Afrique: As naus (Portugal,
1988), de António Lobo Antunes; A geração da utopia (Angola, 1992), de Pepetela; et,
enfin, As duas sombras do rio (Mozambique, 2003), de João Paulo Borges Coelho. Les
trois récits traitan les changements vécus par le processus de colonisation et de la
décolonisation des espaces portugaises d’Afrique et le déplacement résultant de ces
moments. Par conséquent, à travers d’une lecture transdisciplinaire, fondée sur les
présuppositions de la littérature comparée, nous analysons la relation entre les textes
littéraires et les discours historiques des trois pays, problématisé dans les romans. Ainsi,
nous avons l’intention montrer comment la fiction de la migration – seja o dos
retornados portugueses, seja o dos jovens angolanos que após estudarem na metrópole
retornam ao seu país, ou ainda o dos refugiados da guerra civil moçambicana – montre
une rupture distopique avec la rhétorique socialiste adopté dans le trois pays après la
décolonisation.
Mots-clés: Postcolonialisme. Décolonisation. Déplacement. Memóire.

ABSTRACT
This doctoral thesis, entitled Memories in transit: dystopian displacement in
three novels postcolonial, proposes reading three novels published after the end of
Portuguese decolonization in Africa: As naus (Portugal, 1988), by António Lobo
Antunes; A geração da utopia (Angola, 1992), by Pepetela; and, finally, As duas
sombras do rio (Mozambique, 2003), by João Paulo Borges Coelho. These three
narratives discuss the changes experienced since the processes of colonization until the
decolonization of Portuguese spaces in Africa and the displacements resulting from
these moments. Therefore, through an transdisciplinary reading, based on the
assumptions of Comparative Literature, we analyze the relationship between literary
texts and historical discourses of the three countries, problematized in novels. We intend
to show how the fictionalization of migrations – the returned Portuguese; the young
Angolans who, after studied in the metropolis, return to their country; or even the
Mozambican civil war refugees – shows a dystopian rupture with socialists discourses
adopted after decolonization.
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