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Ementa: 

 Esta disciplina visa discutir aspectos relativos à história, memória e identidade 

das “ex-províncias ultramarinas” portuguesas através de suas produções literárias a 

partir dos anos de 1940 com a fundação da Casa dos Estudantes do Império. Nesse 

sentido, percorre-se o percurso histórico que se desenha com a fundação da Casa, a 

formação de uma juventude que rompe com o historicismo alienante português, toma 

contato com os movimentos independentistas dos anos 50 em África, cria um projeto de 

nação com a valorização de identidades sociopolítico e culturais próprios, resiste e luta a 

guerra colonial, e, por fim, vê o seu torna-se independente e assiste o retorno de seus 

algozes a Portugal. Todos esses aspectos foram fundamentais para a construção literária 

em países como Angola, Moçambique, São Tomé e Principe, entre outros. E agora? O 

que a literatura desses países retrata? Observa-se nessas produções mais 

contemporâneas a necessidade de saudar e (re)discutir algumas dívidas histórias a fim 

de concretizar o projeto de nação. 
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