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RESUMO 

 

Ao longo do século XX, foram muitas as mudanças sociais e políticas nas então 

colônias portuguesas em África. Neste cenário, a literatura encontrou espaço fértil para 

se consolidar não só como uma prática artística, mas também como manifestação 

política e social. Em nosso recorte selecionamos Moçambique para nossas análises por 

acreditarmos que os vários câmbios culturais que fazem parte da história local foram 

preponderantes para a construção de uma perspectiva literária diversa daquela que 

encotramos em outros espaços da língua portuguesa em África. Neste trabalho, portanto, 

analisaremos como a escrita, especificamente a poética, estabeleceu uma tradição 

literária no país, consolidando, assim, um sistema. Para tal, selecionamos dois autores 

do pré-independência, José Craveirinha e Rui Knopfli, para analisar duas diferentes 

matrizes da poesia moçambicana. Completando a proposta, buscaremos os diálogos e 

recuperações que dois autores contemporâneos realizam com os predecessores. Neste 

caso, selecionamos Luís Carlos Patraquim e Mia Couto e suas obras de estreia, 

respectivamente Monção (1980) e Raiz de orvalho (1983), para compreender como se 

consolida uma tradição literária por meio de uma rede de citações e referências internas 

e externas. A escolha destes contemporâneos se pautou na relevância de suas obras de 

estreia para a implementação de uma nova forma de pensar e produzir literatura naquele 

país. Utilizaremos como referencial teórico principal as ideias de Antônio Cândido com 

relação ao conceito de sistema literário, os conceitos de memória de Henri Bergson e 

Maurice Hallbwachs, a discussões sobre intertextualidade e leitura de Laurent Jenny e 

Antoine Compagnon. Sobre os autores, especificamente, trabalharemos com textos 

pontuais de críticos como Ana Mafalda Leite, Francisco Noa, Alfredo Margarido e Pires 

Laranjeira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia Moçambicana; Sistema literário; Intertextualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Throughtout the twentieth century there were various various social and political 

changes within the Portuguese and African colonies. In this scenario, Literature 

found fertile ground to strengthen not only as an artistic practice, but also as a political 

and social manifestation. We focus on Mozambique for we believe that the various 

cultural exchange which make Art from the local history were preponderant to construct 

a different literary perspective from the existing Portuguese view in Africa. In this 

study, therefore, we will analyze how the writing, specifically poetry, established a 

literary tradition in Mozambique, and thus consolidating a national literary system. 

Furthermore, we intend to demonstrate how the four Mozambican authors’ 

characteristics, thematic and references play a predominant role in organizing and 

strengthening the literary field of that country. We talk about José Craveirinha and Rui 

Knopfli, poets preceding independence movement, and Luís Carlos Patraquim 

and Mia Couto, contemporary poets. Along this path, we consider ways of how to 

reading their works which incorporate elements from other literary systems, besides 

reaffirming the idea of tradition  by means of authors’ quotations, literary works and 

typical themes of Mozambique. The internal and the external are fragments which add 

to create and to consolidate the Mozambican literary system. We use as the main 

theoretical Antonio Candido ideas regarding the concept of system literary concepts 

memory of Maurice and Henri Bergson Hallbwachs, discussions about intertextuality 

and reading Laurent Jenny and Antoine Compagnon. About the authors specifically 

work with specific texts of critics like Ana Mafalda Leite, Francisco Noa, Alfredo 

Margarido and Pires Laranjeira. 

 

KEYWORDS: Poetry from Mozambique ; literary system ; Intertextuality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

A lo largo del siglo XX fueron muchos los cambios sociales y políticos en las colonias 

portuguesas en África. En este escenario, la literatura encontró espacio fértil para 

consolidarse no solo como una práctica artística, pero también como manifestación 

política y social. En nuestro recorte seleccionamos Mozambique para nuestros análisis 

por creer que muchos cambios culturales que forman parte de la historia local fueron 

preponderantes para la construcción de una perspectiva literaria diversa de los otros 

espacios portugueses en África. En este trabajo, por lo tanto, analizaremos como la 

escrita, de forma más específica la escrita poética, estableció una tradición literaria en el 

país, consolidando, así, un sistema. Para eso, seleccionamos dos autores del pre-

independencia, José Craveirinha y Rui Knopfli, para analizar dos diferentes matrices de 

poesía mozambiqueña. Contemplando la propuesta, buscaremos los diálogos y 

recuperaciones que dos autores contemporáneos realizan con los predecesores. En este 

caso, seleccionamos Luís Carlos Patraquim y Mia Couto y sus obras de estreno, 

respectivamente Monção (1980) y Raiz de orvalho (1983), para comprender como se 

consolida una tradición literaria por medio de una red de citas y referencias internas y 

externas. La elección de estos contemporáneos se pautó en la relevancia de sus obras de 

estreno para la implementación de una nueva forma de pensar y producir literatura en 

aquel país. Utilizaremos como referencial teórico principal las ideas de Antônio 

Cândido respecto al concepto de sistema literario, los conceptos de memoria Henri 

Bergson y Maurice Hallbwachs, las discusiones sobre intertextualidad y lectura de 

Laurent Jenny y Antonie Compagnon. Sobre los autores, de forma más específica, 

trabajaremos con textos puntuales de críticos como Ana Mafalda Leite, Francisco Noa, 

Alfredo Margarido y Pires Laranjeira.   

 

 

PALABRAS-CLAVE: Poesía Mozambiqueña; Sistema literario; Intertextualidad  
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O Minotauro compreender-me-á, tomará café comigo, enquanto 

o sol serenamente desce sobre o mar, e as sombras, 

 cheias de ninfas e de efebos desempregados, 

 se cerrarão dulcíssimas nas chávenas, 

como o açúcar que mexeremos com o dedo sujo  

de investigar as origens da vida. 

 

(Jorge de Sena – Em creta, com o Minotauro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Até os poetas se armam, e um poeta desarmado é, mesmo, um ser à mercê de 

inspirações fáceis, dócil às modas e compromissos.1 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

As literaturas dos países africanos de língua oficial portuguesa conviveram, por 

muitos anos, com um grande dilema criativo que consistia em fazer do texto literário, 

sendo prosa ou poesia, uma forma de manifestação política e social, sem deixar que o 

caráter literário se perdesse em meio às palavras de ordem. Com isso, o século XX 

proporcionou algumas tentativas desta convivência dentro do espaço da escrita, porém 

nem todas obtiveram o êxito esperado. Considerando ser natural que povos que lutem 

por sua liberdade e busquem sua afirmação identitária perante um “dominador” 

produzam uma literatura presa aos preceitos políticos e às palavras de ordem e ação, a 

elaboração estética quase sempre ficou em xeque perante parte da crítica especializada. 

Porém, como negociar uma convivência entre o estético e o engajado em um cenário 

como esse? São as tensões que envolvem tal projeto literário que incitam o fazer deste 

trabalho. 

Nosso olhar se lança mais objetivamente para o espaço moçambicano e seu traço 

lírico. Acreditamos, porém, que compreender o tipo de poesia de que pretendemos falar 

é fundamental para que nossa análise consiga alcançar nossos objetivos de pesquisa. 

Derrida, em seu texto “Che cos’è la poesia?”, nos mostra que a poesia, sendo 

                                                           
1 O poeta modernista brasileiro Carlos Drummond de Andrade produziu vasta obra literária na qual a 

poesia acabou sendo mais preponderante do que a prosa. Tendo escrito por muito tempo e em um período 

de questões tão conturbadas no mundo, sua poesia se desenvolveu em fases distintas que buscavam 

sempre uma reflexão do eu perante o mundo. Neste sentido, podemos dizer que a obra de Drummond 

passa por fases como o Eu maior que o mundo; o Eu menor que o mundo; e o Eu igual ao mundo. Dito 

isto, gostaríamos de ressaltar que nas aparições futuras do poeta e de sua obra ao longo do texto, não 

especificaremos nem aprofundaremos em qual fase está inserido determinado poema, já que, para nós, 

importará mais a releitura estética que alguns poetas moçambicanos farão de seus textos. 



manifestação de um sujeito, decorre da sua relação com o tempo e o espaço em que foi 

pensada e deve ser lida como produto de tal relação: “Se respondes de modo diverso, 

consoante os casos, tomando em consideração o espaço e o tempo que te são dados com 

essa demanda (O que é poesia?)” (DERRIDA, 2003). 

Derrida reafirma, em seu texto, que o trabalho do poeta se faz um processo 

cotidiano, acrescentando a parcela de importância que o outro (leitor) assume neste 

processo para sua completude. O poema solto na folha morre. Morre porque sem 

alguém que o leia e/ou o questione ele nada é, a não ser um emaranhado de letras, 

pontos e acentos gráficos. A necessidade deste olhar outro se faz fulcral. Derrida chega 

a nos alertar que o poema se encontra e se busca no outro e não em si mesmo. É preciso 

compreender para ser compreendido. É necessário conhecer do outro para que o outro se 

estenda no sujeito da escrita. Tal relação faz com que o espaço do poema realize um 

encontro de sujeitos.  

Este “encontro de sujeitos” será um dos pontos de partida para a escolha do nosso 

corpus literário. Perceber autores que buscam no outro, se não um ponto de referência, 

uma voz com quem possam dialogar poeticamente foi um dos critérios de nosso recorte, 

já que buscamos identificar uma “rede” de relações entre poetas moçambicanos de 

épocas diferentes e suas referências externas ao imaginário local. Outro crítico que nos 

fala sobre isso é o francês Mikel Dufrenne. Em seu livro O poético (1969), Dufrenne 

analisa a arte de produzir versos e suas principais bases de apoio na construção do 

discurso poético. Uma dessas bases é a existência e permanência do outro. Esse outro 

que é leitor e autor de uma reescrita. Esse outro que penetra no texto por si só 

promovendo uma redescoberta de sentidos, ou o que já está nele, conduzido pelas 

próprias mãos do poeta. Lembremos Dufrenne: 



 

(...) o poeta é estimulado pelos outros – pela poesia, por intermédio 

de outros poetas – a produzir, por sua vez, uma obra singular. A idéia 

da poesia que o inspira não é a idéia coisificada, um produto inerte de 

uma atividade indefinidamente repetida. (DUFRENNE, 1969, p.9-10) 

 

Tal ponto é fundamental para nossas discussões, já que elas se baseiam justamente 

na “intromissão” do outro na composição do espaço poético. Utilizamos o termo 

“intromissão”, pois cremos que, na maioria dos casos que pretendemos estudar, tais 

incursões se fazem de acordo com processos muito pessoais de leitura e escrita, o que 

gera um tecido de vários relevos, tanto para quem lê, quanto para quem escreve. Esse é 

o processo que pretendemos analisar e, para isso, utilizaremos as idéias de Mikel 

Dufrenne sobre a constituição do que ele denomina de “estado poético”. Para Dufrenne 

o processo de produção do poema só se completa no ato da leitura, no qual cabe ao 

leitor um papel fundamental de entrega e complacência com as palavras do poeta:   

 

penetrar no mundo de um poeta, não é descobrir certas imagens 

obsessivas, é aprofundar um sentido. Não há dúvidas que o sentido 

prende-se às imagens. Todavia as transcende. (...) o sentido é uma 

experiência em que se insere profundamente uma existência, e o 

mundo é a ilustração dessa experiência.” (IBIDEM, p. 97).  

 

A princípio, o ato de “penetrar” no mundo do poeta parece simples se pensarmos 

em um plano direto de leitura no qual alguém escreve um texto e pede que outra pessoa 

o leia. Porém, como fica essa relação quando o texto escrito revela um autor-leitor? 

Como tal processo pode se realizar se o poema não se trata, na verdade, de um texto 

único, mas sim de uma trama discursiva que transforma o verso em um espaço de 

referências e constante recriação de sentidos? Logicamente, o trabalho do leitor se 

adensa, além de nos revelar um leitor de outro plano, capaz não só de ler, como de 



buscar em textos outros matéria e mote para sua própria poesia. Tal relação é 

denominada pelo crítico francês como “estado poético”. Seria o momento de 

completude da escrita integrada com a leitura, que aqui desejamos elevar a outro plano. 

Vejamos: 

 

Toda arte poética nada mais é do que um sistema de meios para 

produzir essa necessidade: não por um golpe de força, mas seguindo 

a inclinação da linguagem. Exige que nos confiemos à linguagem 

para fazer aparecer as possibilidades que essa encobre quando 

deixamos de tratá-la como um utensílio diferente. O gosto deixa a 

iniciativa para a linguagem para que se manifeste essa necessidade 

que consagra o poema. É essa necessidade que o gosto do leitor por 

vez experimenta com sucesso (...); ao prazer de saborear a música do 

verbo se une, sem mesmo distinguir-se, o prazer de entender, isto é, 

de explorar o mundo singular manifesto pelo poeta. Tal é o estado 

poético, suscitado pelo leitor na poesia. (DUFRENNE, 1969, p.99) 

 

É a necessidade de interação do leitor com o texto poético (considerando que o 

autor também ocupa este papel de leitor) que faz com que pensemos neste verdadeiro 

mosaico promovido pelos autores escolhidos para esta análise. Destaque-se que a 

utilização de citações e referências é algo comum a grande parte dos poetas. Todavia, 

quando inserimos a idéia do poeta como leitor de referências externas dentro de um 

espaço literário que passa pela urgência de sedimentar o nacional e, posteriormente, de 

afirmar tal processo, entramos em outro caminho. É isto que pretendemos demarcar em 

nosso trabalho: como a escrita de alguns poetas no período analisado contribui para a 

expansão da realidade moçambicana e de que forma tal mosaico poético constrói uma 

rede de citações internas e externas que passam, necessariamente, pela figura do leitor. 

Dessa forma, percebemos que o processo pelo qual queremos caminhar passa, 

indubitavelmente, pela memória. Cremos que a memória funciona de maneira muito 

específica neste caso. Para nós, o que ocorre é um movimento que parte do sujeito em 

seu estado mais individual, mas que só se pode completar (se for correta a aplicação 



deste verbo à poesia) através de um estrato coletivo da memória. Com isso, o poeta 

escreve o poema condicionado por suas leituras e interpretações de textos, nomes e 

situações diversas; muitas vezes, porém, este espaço aparentemente individual se forma 

por lembranças de um grupo, de uma época ou de pessoas que fizeram parte daquele 

momento. Logo, a experiência pessoal que se consolida na feitura do poema se faz 

reflexo de uma convivência coletiva, ainda que metafórica. Quando lemos um poema no 

qual percebemos um grande conjunto de citações, se não conhecemos todas elas, nossa 

compreensão, logicamente, se restringirá ao nosso universo de leitura. Tal citação não 

reconhecida pode ser proveniente de uma experiência muito pessoal do poeta, ainda que 

se insira em um espaço coletivo. Talvez tenhamos vivido ou mesmo tomado 

conhecimento de coisas e fatos que cerquem tal falha, mas não conseguimos alcançá-la 

graças ao traço pessoal dado pelo poeta na escrita do texto. Mas, na maioria dos casos, o 

que encontramos é uma escrita que se processa de acordo com a constituição de uma 

memória ativa e vivida por várias pessoas. O deslocamento mnemônico do sujeito para 

o coletivo e seu sequente retorno para o pessoal, fazem com que o poema se apresente 

como um espaço vivo de memória, como nos alerta, em ensaio intitulado “Poesia 

memória excessiva”, de Silvina Rodrigues Lopes: 

 

Pensar o poema como memória que não se extingue, justamente 

porque é memória enquanto operação, isto é, memória activa, forma 

dinâmica e não mecanismo, implica considerar nele a dimensão da 

leitura como constitutiva. Quer dizer, admitir que os seus limites, 

finitos, encerram um potencial infinito de memória, e não apenas um 

conjunto de recordações que o seu autor nele colocou. Como núcleos 

poéticos, as imagens funcionam como recordações que se 

transcendem, que abrem corredores para as emoções (...)” (LOPES, 

2003, p.74) 

 

E que se complementa, para nossa análise, nas palavras de Maurice Hallbwachs: 

 



Outras pessoas tiveram essas lembranças em comum comigo. Mais 

do que isso, elas me ajudaram a recordá-las e, para melhor me 

recordar, eu me volto para elas, por um instante adoto seu ponto de 

vista, entro em seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois 

experimento ainda sua influência e encontro em mim muitas das 

idéias e maneiras de pensar a que não me teria elevado sozinho, pelas 

quais permaneço em contato com elas. (HALBWACHS, 2006, p.31) 

 

A partir dessas considerações, pretendemos tratar este processo como memória 

literária, pois cremos que o mesmo integra o desejo de lembrar e a necessidade de não 

esquecer. Assim, os poetas buscam em outros escritores, figuras importantes e 

momentos históricos referências para validar e ressignificar suas considerações. O 

poema passa a representar um espaço para além do que diz – seu constante fazer – 

aliando ao trabalho vocabular e de depuração do verso uma necessidade maior de 

construir e ampliar novos campos de significação e convivência cultural na literatura 

daquele país.  

Neste caminho, lançaremos nosso olhar para quatro autores da literatura 

moçambicana buscando evidenciar os traços e características que os aproximam e 

ajudam a construir/consolidar um modelo de sistema literário baseado nos termos de 

Antonio Candido. Observar como, em meio a um cenário sócio-político de difícil 

elaboração estética da literatura, alguns autores se destacaram justamente por irem além 

das reivindicações e chamamentos para a luta. Soma-se a isso, de maneira muito 

interessante, a capacidade de buscar, fora das diversas matrizes popularres da cultura 

moçambicana,  referências, leituras e percepções que ajudariam a compor o universo 

literário moçambicano deste período, consolidando, assim, o sistema literário deste país. 

Tais características guiam a produção de autores como José Craveirinha e Rui Knopfli, 

que aqui entenderemos como pilares de uma tradição poética que se forma sobre tais 

preceitos, ainda no período do pré-independência.  



Mesmo produzindo em um cenário anti-colonial, José Craveirinha não abandona 

seu compromisso com o fazer poético, conseguindo, assim, se desvencilhar de versos 

puramente armados. O autor, preso por terrorismo pelo governo ultramarino português, 

tem boa parte do que produz publicado à sua revelia, sem revisão pessoal, ou, pelo 

menos, sem a organização desejada. Mesmo inserido nessa cena literária, Craveirinha 

desenvolve uma forte veia lírica, como podemos constatar nos versos dos livros Xigubo 

(1964), Karingana ua karingana (1974) e Cela I (1980), acentuando tal profissão 

poética em seu último livro Maria (1988), no qual já não encontramos, com a mesma 

frequência, motivações políticas, que dão lugar ao lirismo amoroso dos poemas 

dedicado a sua esposa. Tal representatividade, tanto no campo político quanto no 

literário, faz de Craveirinha um dos autores mais visitados pelas gerações posteriores, 

principalmente se pensarmos nos jovens poetas que surgem no início dos anos 80 com o 

intuito de renovar as letras poéticas moçambicanas. 

É sobre ele que o primeiro capítulo versará, principalmente sobre sua predileção 

pelo jazz e pelo cinema, que serão constantes pontos de movimentos em sua obra. No 

caso do jazz, perceberemos como Craveirinha utilizará o ritmo musical e o movimento 

cultural que o cerca para discutir temas e questões pertinentes ao renascimento negro 

norte-americano, à Negritude francófona e, consecutivamente, ao modelo colonial 

português que buscava cada vez mais aproximação com os moldes ingleses. Neste 

momento serão as palavras de Eric Hobsbawn que nos aulixiarão para compreendermos 

as veias sociais mais profundas que rodeiam o ritmo negro norte-americano, desde sua 

criação. Além disso, Hobsbawn ainda nos deixará pistas de como o “improviso”, típico 

da composição do jazz, segue uma espécie de matriz, movimento este que encontramos 

em alguns versos do poeta moçambicano.  



Já com as referências ao cinema, perceberemos um poeta preocupado em reler 

suas inocentes memórias de infância a partir de um olhar de conscientização social e 

política com relação aos mitos do faroeste, heróis pré-moldados por Hollywood e 

metáforas quase subliminares do processo colonial. Críticos como João Bosco Ferreira 

Brandão e Ciro Inácio Marcondes serão apoios interessantes para discutirmos figuras 

caricatas do cinema norte-americano citadas pro Craveirinha em seus versos, como os 

heróis do Faroeste e Carlitos. Após compreendermos o que se move por de trás destes 

ícones reconfigurados pela escrita do moçambicano, será Deleuze o responsável por 

aprofundarmos a própria concepção do cinema como arte e sua capacidade de 

engajamento político. Esses são pontos importantes para perceber a astúcia poética de 

Craveirinha ao tratar de questões delicadas em meio a um momento de profunda 

vigilância dos órgãos de controle do governo ultramarino português, além de 

representarem uma abertura dos horizontes de leitura na composição de um imaginário 

moçambicano que passa a considerar os movimentos de fora para dentro como 

intervenções culturais – sem critério de valor – relevantes para a época. 

Outro autor do período colonial que nos servirá de pilar para este percurso é Rui 

Knopfli. Afastado das questões políticas da então colônia portuguesa, Knopfli assume 

sua condição cosmopolita e se desprende das temáticas habituais da literatura 

moçambicana da época. Logicamente, sua postura imparcial quanto às questões 

políticas o relega a um lugar diferente dos demais de sua geração. Knopfli se localiza à 

parte da produção literária local, problematizando mais ainda as questões raciais que já 

o envolviam e tornando sua identidade e seu encontro pessoal em matéria viva de sua 

poesia. É, então, que a lírica se enraíza na obra do autor de maneira ácida e incurável. 

Knopfli desenvolve uma das mais incisivas produções líricas da poesia em língua 

portuguesa, através de um sujeito poético cindido por suas próprias (não) experiências 



de pertença a um lugar, a uma nação. Adensando a característica já típica de seu local 

literário, o poeta de Mangas verdes com sal (1969) transforma o espaço do poema em 

uma tela por onde passeiam imagens, referências e citações de diversas artes e 

momentos históricos. Será neste ponto  que veremos questões como a formação de uma 

“memória literária”, espécie de composição de espaço a partir das memórias de leitura 

do leitor/poeta.  A composição deste espaço, que para alguns autores servirá apenas 

como estratégia de criação literária, se confirmará para Knopfli como uma configuração 

espacial de pertença, uma espécie de território construído intuitivamente pela própria 

escrita e que se transformará em local seguro para as reflexões e os pensamentos que 

seus versos produzirão.  Encontraremos aqui nomes como Henri Bergson, Maurice 

Hallbwacks e Silvina Rodrigues Lopes, no que tange à reflexão sobre a memória, e 

Compagnon, Jenny e Borges na parte referente à escrita em sua capacidade de 

construção a partir de outras leituras e recortes. Entendemos ainda que a 

junção/aproximação destes dois raciocínios nos encaminhará para uma escrita literária 

típica de um exilado, já que o poeta só se sentirá “em casa” dentro de seu texto, 

confortado por suas leituras e referências. Assim, a entrega de Knopfli à poesia aliada 

ao intenso refletir de um Eu problemático e controverso faz com que muitos jovens 

autores da pós-independência encontrem, em sua obra, subterfúgios de apreço e apoio 

literário. 

É neste ponto que nossa proposta se fundamenta. Com José Craveirinha e Rui 

Knopfli como base de sustentação para as primeiras conclusões, pretendemos nos 

debruçar sobre dois poetas moçambicanos que iniciam sua trajetória nos anos oitenta. 

São eles: Luís Carlos Patraquim e Mia Couto. Dentre tantas possibilidades de recorte 

para representar a poesia dos anos oitenta, selecionamos os nomes de Patraquim e Mia 

Couto, pois suas obras de estréia são também marcos de transição para um novo espaço 



de representação da escrita literária em Moçambique. Monção, de 1980, surge no 

mercado editorial após grande discussão, ocorrida em órgãos de imprensa locais, 

proveniente do resultado de um concurso literário. Patraquim, integrante da comissão 

julgadora, assume com os demais membros do júri a opção de não premiar ninguém e 

inicia um debate sobre o modelo de literatura que estava sendo produzido naquele 

período. O livro de 1980 é considerado o primeiro de uma nova geração, momento de 

transição no qual a poesia retornava aos seus preceitos líricos e buscava em uma 

tradição literária moçambicana sua afirmação como espaço estético de criação. Assim 

também ocorre com Raiz de Orvalho, de 1983. Seguindo traços reestabelecidos por 

Monção, Mia Couto problematiza no espaço poético questões não muito exploradas no 

pós-independência, como o reconhecimento identitário como moçambicano. Com 

modelos de comportamento e ação pré-estabelecidos pela Frelimo, reconhecer-se 

moçambicano passava, necessariamente, pelo projeto político ideológico do grupo que 

comandava o país na época. Em Raiz de Orvalho, porém, Mia Couto trará sua 

“experiência africana” – ainda que um pouco diferente da de Knopfli – à tona, para 

discutir os conceito de identidade moçambicana no corpo do poema. Consideramos que 

a opção por estes dois autores converge para um momento específico da literatura 

moçambicana, já que se trata de um ponto de virada após quase uma década de relativa 

estagnação literária no país. Sem os dois livros citados, nos parece ser impossível, por 

exemplo, que se formasse, com a força e a representatividade que atingiu, a geração de 

Charrua. Por isso, Monção e Raiz de orvalho serão considerados neste trabalho como 

desdobramentos dos pilares iniciais em outro momento literário. 

Por isso, apesar de constatar facilmente a ligação que existe entre as propostas 

poéticas dos autores em questão, nossa intenção primordial é demonstrar como tais 

universos poéticos, somados/atravessados pelos de Craveirinha e Knopfli, ajudam a 



compor o espaço literário de Moçambique. Não se trata, porém, de traçar comentários 

acerca da obra deste ou daquele autor. Pretendemos comprovar como cada um desses 

nomes contribui para a formação e a consolidação do sistema literário moçambicano, se 

inserindo e sendo inseridos em verdadeiros mosaicos literários. Tais mosaicos se 

consolidam através de um jogo de referências e atravessamentos poético-literários, no 

qual cada autor busca suas próprias fontes, que muitas vezes se confundem e/ou 

complementam. É o que trataremos como “memórias literárias”, pretendendo 

demonstrar como elas se materializam para criar os espaços poéticos de cada autor e, 

por consequência, de Moçambique. Cremos que, ao seguir esta linha da análise e 

raciocínio, delinearemos as principais tendências da formação do sistema literário 

moçambicano e de sua consolidação ao longo do século XX, ainda que restrinjam nosso 

olhar a um recorte específico do universo poético deste país. 

Após investigar a formação dos espaços poéticos de Craveirinha e Knopfli, 

pretendemos perceber como, depois de consolidados, tais espaços passam a ser 

utilizados como referência para autores que iniciam seu trajeto poético no início dos 

anos oitenta. Estabeleceremos, portanto, dois nomes para a sequência do trabalho, 

pensando, como matéria de análise, principalmente suas obras de estréia, 

respectivamente Monção (1980 - Luís Carlos Patraquim) e Raiz de orvalho (1983 – Mia 

Couto), mas abordando outros títulos destes poetas. Com isso, queremos demonstrar 

que o trajeto da recente poesia moçambicana se faz sobre uma estrada de memórias 

coletivas e individuais que, diante uma situação sócio-política bastante conturbada, 

busca desenhar sujeitos, vozes, espaços e tempos capazes de recompor identidades e 

perspectivas de vida, sem esquecer de seus passos inicias. 

Os citados poetas contemporâneos convivem com o grande dilema da escrita pós-

colonial nos ex-territórios portugueses em África: a perda do sonho. Há de se abrir um 



parêntese neste momento para justificar nosso ponto de vista. Após as independências, a 

euforia e a certeza de instauração de um governo do povo para o povo fez com que os 

cinco anos a seguir à data histórica fossem de confiança e louvação dos heróis 

nacionais. Porém, tal clima de amenidade logo se esvaiu nos meandros políticos da 

guerra civil e na percepção da constituição de uma política estagnada praticamente nos 

mesmos moldes do colonizador. Logo, os ideais de liberdade, paz e independência se 

perderam na dura realidade presenciada e se transformaram, senão em um motivo de 

desilusão, em uma forma revisitada de ler e compreender os significados da palavra 

sonho. É nesse ressurgimento poético que o sujeito toma para si as rédeas do poema, 

abandonando, em uma primeira instância, as vozes de uma coletividade, como víamos 

na poesia dos anos cinquenta, sessenta e setenta. A virada do sujeito como centro do 

poema traz, novamente, uma necessidade de afirmação, agora pessoal e de escrita. Por 

isso, tais autores dos anos oitenta recorreram aos nomes de Craveirinha e Knopfli, já 

que estes, ainda no pré-independência, já se preocupavam, mesmo que de maneiras 

distintas, com as angústias e anseios do Eu.  

Tal recuperação das vozes do pré-independência somadas às novas leituras do 

espaço moçambicano e de sua representatividade no mundo a partir da década de oitenta 

são a chave para um momento que acreditamos ser o da consolidação de um sistema 

literário moçambicano estabelecido nos modelos que Antonio Candido pensou para 

discutir os “momentos decisivos” para a formação da literatura brasileira. Mesmo 

contestado por alguns críticos que acreditavam ser possível considerar o período do 

barroco brasileiro como um momento de consistente manifestação literária, o modelo de 

Candido nos parece muito consistente para pensarmos a realidade literária do espaço 

moçambicano, já que os dois distintos períodos que se aproximam e afastam pela 

mesma questão política – o fim da colonização – são extremamente dialogantes.  Ana 



Mafalda Leite já havia sinalizado que seria possível pensar na gênese dessa literatura a 

partir do modelo do crítico brasileiro; acreditamos, porém, que só poderemos considerar 

este sistema consolidado a partir das décadas de oitenta e noventa, por entendermos que 

a expansão do “sistema” só será realizada – em termos pragmáticos –  a partir da criação 

das editoras locais e do interesse editorial externo por autores moçambicanos, além da 

ampliação do público leitor e dos produtores de literatura. De forma mais ampla, cremos 

que o maior contato externo e, principalmente, a recuperação de autores do pré-

independência como base para a construção de um novo espaço de escrita ajudam a 

criar uma tradição, outro ponto citado por Candido em sua obra. Será também outra 

ideia do mesmo crítico que nos ajudará a confirmar esta ampliação externa aliada à 

tradição que se estabelece. Neste texto, Candido nos fala sobre a importância das forças 

centrípetas e contrífugas para a formação e a ampliação de uma cena literária, já que as 

referências externas e internas são fundamentais para a construção de uma escrita 

literária capaz de pensar o sujeito e seu lugar de pertença sem desconsiderar que há um 

universo maior a envolver essa discussão. 

Com isso, será fácil perceber como as referências e citações se tornarão 

importantes na formação deste novo espaço poético moçambicano, já que os vínculos 

que cada autor buscará com o passado e o presente se farão, em grande parte, de 

maneira literária. Logo, as memórias pessoais de cada poeta, como indivíduos, buscarão 

recuperar experiências humanas e literárias para se localizarem no espaço e no verso. 

Assim, as memórias literárias de cada um deles sobressairão como espaço de escrita, 

instrumento de fragmentação do discurso poético, exílio momentâneo para o eu e 

elemento de (re)construção identitária do sujeito. Novos cacos serão adicionados à tela 

inicial deste mosaico. Cacos que pretendemos unir para descobrir o melhor desenho da 



poesia contemporânea deste espaço e, sobretudo,  para medir o quanto ela foi 

importante para a consolidação do sistema literário moçambicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – JOSÉ CRAVEIRINHA, OUTRAS VOZES E ELE MESMO 

 

“Eu! 

Homem qualquer 

cidadão de uma Nação que ainda não existe.” 
 

José Craveirinha2 

 

Buscando amparo inicial nos versos que compõem a epígrafe, queremos pedir 

licença para entrar no universo poético de José Craveirinha. Como se à roda de uma 

fogueira quiséssemos contar a nossa história, ou a nossa versão para tal história, 

convocamos a voz do próprio poeta, consciente de fazer parte de uma Nação que ainda 

não existe. Sim, consciência é a palavra mais indicada para pensar a poesia desse 

moçambicano mestiço, filho de uma negra da terra moçambicana e de um colono 

português, e que é, portanto, produto de um atravessamento cultural amplo, que margeia 

a imposição portuguesa e toca nas raízes maternas da tradição, passando pelos contatos 

do Índico e da cultura de massa que os norte-americanos começam a distribuir via 

cinema após a Segunda Guerra. Craveirinha busca uma transgressão do sistema colonial 

e, principalmente, do subjugo a que são relegados tantos negros e mestiços em 

Moçambique e no mundo. Com isso, emerge em seus versos a consciência de que é 

possível e é preciso lutar através da escrita, da palavra poética, da criação de imagens 

que se possam sobrepor ao medo e à intolerância, mas sem perder o traço literário da 

escrita: o poema como arma é sempre uma receita de construção, e não de finalidade. 

Assim, à roda da fogueira, sentamo-nos ao lado desse mulato consciente, sabido das 

coisas do mundo, culturalmente fronteiriço – um verdadeiro território de palavras férteis 

e mãos dispostas à lavoura do verso. 

                                                           
2 Versos finais do  “Poema do futuro cidadão”, do livro Xigubo, citado da edição de 2002 de Obras 

Completas do poeta. 



Por outro lado, a Nação que não existe é a mesma em que ele se encontra e se 

compreende. Com isso, o poeta aponta um caminho interessante de leitura para seus 

versos: percebê-los como produção de um território em formação, imaginário no que 

concerne ao estereotipo nacional, e possível, no que tange à reflexão sócio-política. 

Influenciado por movimentos como o da Negritude e o do Renascimento Negro, o poeta 

percebe que o sofrimento de seus irmãos em África atravessa oceanos para consolidar 

uma diáspora histórica de dor e negação: os negros norte-americanos do Harlem, das 

plantações de algodão da Lousiana ou ainda os músicos de jazz e blues de New Orleans; 

os negros e mestiços da América Central e do Sul, levados pela bandeira da escravidão, 

arrancados da família e da terra para ajudar a construir um sonho branco no qual aos 

negros não cabia parte nenhuma; os negros da África do Sul, segregados em seu próprio 

território, com base em leis e institucionalizações formais que os relegavam a uma 

categoria inferior dentro da sociedade sul-africana – Craveirinha lança olhos a todos 

eles através de seu sofrimento pessoal e de sua revolta com tal situação. Seus versos irão 

assumir vozes e construir um discurso poético de mestiçagem cultural, ancorado na 

experiência humanista dos homens, tanto em sua defesa quanto em sua obstrução. Tais 

temas, com isso, ganham particular importância na primeira fase de escrita do poeta, na 

qual situamos os poemas apresentados no concurso da Casa dos Estudantes do Império 

(CEI)I, reunidos em suas antologias, e que depois foram publicados no livro Xigubo, 

datado de 1964. 

Parece-nos que a questão da negritude assume certa relevância para situar as 

discussões iniciais sobre a poesia de José Craveirinha. O movimento da negritude surgiu 

dos encontros promovidos pelos estudantes negros em Paris – jovens negros que 

vinham da África e das Américas e que, a partir de um discurso intelectual, começavam 

a contestar a situação dos negros em todo o mundo, principalmente no que concerne ao 



local que lhes era reservado na nova conjuntura cultural que se apresentava. O problema 

surge ao pensarmos que não bastava seguir uma carreira intelectual ou ser contestador 

do status quo colonial se as novas gerações de negros e mestiços já não pudessem 

estabelecer vínculos com sua cultura tradicional, em virtude do projeto de total 

apagamento empreendido pelos colonizadores. O jovem negro ficava, portanto, 

encarcerado em um dilema que dificultava sua própria afirmação identitária: tenho que 

afirmar e valorizar minha cultura e minhas origens, mas que cultura é essa a que chamo 

minha? Já inseridos de maneira direta na cultura ocidental – e aqui pensamos nos 

modelos levados e apresentados pelos colonizadores –, tais jovens, em sua grande 

maioria estudantes, perceberam a necessidade de uma valorização do negro e de suas 

culturas para, a partir de um local de diferença, afirmar suas identidades africanas, ainda 

que falando de espaços diaspóricos. Talvez este tenha sido o grande desafio de tais 

jovens: ler o sofrimento negro não só em África, mas na diáspora a que ele foi 

conduzido por processos históricos como a escravidão. Com isso, o discurso da 

negritude punha em evidência não apenas a ideia de um continente subjugado pela 

colonização, mas também os braços desse continente em outros espaços, passando por 

diversos preconceitos provenientes de uma suposta “inferioridade”, estigma imposto por 

todos os sistemas coloniais. 

Alguns nomes se destacaram na elaboração do ideário desse movimento. Aimé 

Césaire, por exemplo, foi o primeiro a utilizar o termo negritude em um de seus mais 

famosos poemas e, assim, “batizar” o movimento que se criava. Além disso, Césaire foi 

o que mais incorporou o discurso da cultura negra, lendo-a como fator diferencial de 

superioridade para os questionamentos que fazia à cultura ocidental, visando reverter o 

registro do valor de sujeitos até então oprimidos cultural e antropologicamente. O 

martinicano cerra seu olhar na cultura negra, utilizando-a como instrumento de combate 



à imposição colonial, e, para isso, prega que os negros afirmem sua identidade calcada 

nos valores históricos, culturais e tradicionais que a norteiam. Para Arnaldo Rosa 

Vianna Neto, tais preceitos indicados por Césaire apontavam para uma prática de 

afirmação que se poderia tornar obsessiva na medida em que não era mais possível 

definir um sujeito uno africano sem pensá-lo como alguém inserido em um processo de 

miscigenação cultural. Desse modo, nos alerta o pesquisador que 

 

para inibir a ameaça da pulverização cultural, o colonizado corre o 

risco de se refugiar na prática obsessiva da reconstituição de uma 

identidade supostamente estável, fixa, imóvel, quando a dinamicidade 

complexa é que deveria constituir o jogo necessário para a distinção 

entre alteridade e diferença. (VIANNA NETO, 2007, p. 85) 

 

Tal pensamento, apontado por Vianna Neto, está mais presente nos escritos de 

Léopold Sedar Senghor. Mais preocupado em proclamar aos negros de todo o mundo 

que suas culturas são tão ricas e profícuas como as que lhes foram impostas ao longo 

dos anos de dominação branca na África e nos espaços da diáspora negra, o senegalês 

busca uma linha mais flexível que a de seu companheiro Césaire, porém não menos 

combativa nem menos eficaz. Para Senghor, a negritude seria uma soma de todos os 

valores africanos – e aqui incluímos os valores já híbridos dos negros da diáspora. 

Revisitar tais valores, portanto, não era apenas uma questão de instaurar certo 

tradicionalismo, mas sim de perceber as modificações operadas pelas culturas negras 

tanto no território africano, quanto nos espaços em que se consolidava sua diáspora. Tal 

pensamento não proferia um juízo de valor comparativo entre as culturas do colonizado 

e do colonizador, mas sim defendia uma ideia de respeito e igualdade, já direcionando o 

olhar crítico para os diversos atravessamentos e, por consequência, transformações 

pelos quais essas culturas passaram, como a “herança” linguística, para citar um único 

exemplo. 



A diferença de abordagem do tema é assimilada também de maneira diversa 

pelos poetas africanos de língua portuguesa. Temos de aqui lembrar de Mário Pinto de 

Andrade, sua presença entre os intelectuais negros que fundaram a revista Présence 

Africaine na Universidade de Sorbonne em Paris, além do trabalho de organização 

cultural do Boletim Mensagem da CEI, foi um dos responsáveis, ao lado de Francisco 

José Tenreiro, pela recolha e organização da Antologia da poesia negra de expressão 

portuguesa, em 1958. No prefácio a essa antologia, Mário Pinto de Andrade já afirmava 

que os poetas ali reunidos não foram e não deveriam ser julgados por sua qualidade 

literária, mas sim pela incorporação do discurso negro em seus textos. Tal ideia já 

demonstra a necessidade de, naquele momento, apresentar o negro e sua cultura como 

marcos de resistência e afirmação. Dentro dessa visão, gostaríamos de destacar dois 

poetas que, em nosso entendimento, comungam – respectivamente – com as concepções 

de Aimé Césaire e Léopold Senghor. Falamos do angolano Agostinho Neto e do são-

tomense Francisco José Tenreiro. 

No caso de Agostinho Neto, percebemos certa tendência a caminhar pelos trilhos 

de Césaire, já que o angolano utiliza o discurso da negritude como via de reivindicação 

do direito dos angolanos – e africanos de um modo geral – e como faísca inicial de seu 

universo poético contestador e calcado em denunciar o sofrimento e a exploração 

sofrida pelos negros. O poeta nos apresenta um ambiente maniqueísta em que as figuras 

do colonizador e do colonizado quase sempre se metaforizam no binômio branco versus 

negro, estruturando uma espinha dorsal de oposição. Neto priorizará, então, o espaço 

angolano – apesar de manter um contato constante com a ideia de “mãe África” e com 

questões que envolvem os negros de todo o mundo – e buscará uma centralização 

ideológica como marco de combate aos desmandos coloniais. Isso fica evidente em seu 



principal livro, Sagrada esperança, de 1975. Dele retiramos, como exemplo, o poema 

“Velho negro”: 

 

Vendido 

e transportado nas galeras 

vergastado pelos homens 

linchado nas grandes cidades 

esbugalhado até ao último tostão 

humilhado até ao pó 

sempre sempre vencido 

 

É forçado a obedecer 

a deus e aos homens 

perdeu-se 

 

Perdeu a pátria 

e a noção de ser 

 

Reduzido a farrapo 

macaquearam seus gestos e a sua alma 

diferente 

 

Velho farrapo 

negro 

perdido no tempo 

e dividido no espaço! 

 

Ao passar de tanga 

com o espírito bem escondido 

no silêncio das frases côncavas 

murmuram eles: 

pobre negro! 

 

E os poetas dizem que são seus irmãos. 

(NETO, 1979, p. 66) 

 

Nesse poema, o sujeito poético criado por Neto acentua sua percepção quanto à 

subjugação do negro e os dolorosos caminhos que ele tem de trilhar. Logo na primeira 

estrofe, encontramos a figura do colonizador (explorador) marcada pela palavra 

“homens”, que acaba guiando todas as agressões feitas contra o “velho negro”. O poeta 

angolano, aqui, já apresenta uma percepção marcadamente vinculada à linha de 

Negritude que segue, pois demarca o homem branco como “homem” atribuindo-lhe 



todas as desgraças do “velho negro” – termo em que também podemos ler o continente 

negro –, que é tratado como mercadoria, linchado e humilhado por onde passa. Trata-se 

de uma retomada do discurso do colonizador, de que o poeta se apropria justamente 

para criticá-lo. No segundo movimento do poema, mais sucinto, Neto traz à tona a 

escravidão (“obrigado a obedecer”) e a imposição religiosa, adensando o universo de 

desmandos a que esse negro é submetido. A estrofe, curta, porém incisiva, termina 

ainda com um verso muito significativo: “perdeu-se”. Aqui, encontramos a primeira 

articulação com o pensamento da Negritude: o homem negro, obrigado a obedecer ao 

homem branco e ao seu Deus, e já apresentado como vítima, além de outras coisas, de 

uma forte imposição cultural que, ao invés de inseri-lo na outra cultura, busca antes 

apagar a dele para minar suas referências. O poema segue e as imagens se vão  

adensando sempre na direção da ruína do homem negro perante as imposições que 

sofre. Diante do estado “farrapento” de alguém que outrora foi forte, Neto constrói uma 

pequena saga metafórica de todos os negros, saga esta que, novamente, corrobora as 

ideias de Césaire, ao constatar que os brancos macaquearam seus gestos e banalizaram 

as diferenças de sua alma. Na visão de Neto, nem o corpo nem o espaço espiritual do 

negro foram respeitados, e, pior que isso, os assimilados, também negros e mestiços, 

não enxergam tal miséria como sua, vendo no “velho negro” apenas um pobre homem 

que sofre por motivos pessoais ou por cumprir seu triste destino. Ao bradar contra os 

“poetas que dizem ser seus irmãos”, Agostinho Neto veste de vez o discurso do 

martinicano, embutindo em seu sujeito poético outros valores que não mais os da mera 

observação: a poesia é, então, assumida como divulgação de um ideário político que 

passava diretamente pela denúncia da exploração do negro africano e pela divulgação 

das estratégias de luta necessárias para reverter tal situação. 



Se o angolano vocifera, inclusive, contra seus companheiros poetas que abdicam 

da denúncia e de um discurso mais engajado, em São Tomé e Príncipe encontramos 

Francisco José Tenreiro como representante de um olhar poético mais voltado para as 

propostas de Senghor, isto é, comprometido com o ideal de uma convivência cultural. A 

produção de Tenreiro, apesar de não abrir mão dos momentos de denúncia, se baseia na 

valorização da cultura negra e no reconhecimento da diáspora, através da busca do 

“negro de todo o mundo”. Autor do primeiro livro em língua portuguesa inspirado na 

negritude3, Tenreiro cria um universo poético desenhado sobre imagens e personagens 

que referenciam a cultura e as vitórias negras disseminadas por todos os espaços a que o 

negro foi levado ou, porventura, chegou. Vale lembrar que a espécie de mapeamento 

feita pelo são-tomense resulta sempre em uma reafirmação da força e da diversidade do 

continente africano, valorizando-o, assim, sem necessariamente opor sua 

representatividade à de nenhum outro povo, cultura ou espaço. Um ótimo exemplo para 

isso é o poema “Coração em África”, do qual retiramos o seguinte excerto: 

 
Caminhos trilhados na Europa 

de coração em África. 

De coração em África com o grito seiva bruta dos poemas 

                                                             [de Guillén 

de coração em África com a impetuosidade viril de I too 

                                                         [am América 

de coração em áfrica com as árvores renascidas em 

                      [todas estações nos belos poemas de Diop 

de coração em África nos rios antigos que o Negro 

                   [conheceu e no mistério do Chaka-Senghor 

de coração em África contigo amigo Joaquim quando em  

                                               [versos incendiários 

cantaste a África distante do Congo da minha saudade do  

                                      [Congo de coração em África 

de Coração em África ao meio-dia do dia de coração em  

                                                                  [África 

com o Sol sentado nas delícias do zênite 

reduzindo a pontos as sombras dos Negros. 

Amodorrando no próprio calor da reverberação os mos- 

                                    [quitos da nocturna picadela. 

De coração em África em noites de vigília escutando o  

                                                           
3 Falamos do livro de poemas Ilha de nome santo, publicado no ano de 1942. 



                                                [olho mágico do rádio 

e a rouquidão sentimento das inarmonias de Armstrong. 

(TENREIRO, 1982, pp. 124-130) 

 

O sujeito poético elaborado por Tenreiro nos remete a uma africanidade até 

então pouco pensada pelos intelectuais das colônias portuguesas em África, 

principalmente se abordarmos seu viés político. Tal sujeito incorpora o seu pensar 

africano ao pensar individual, construindo assim um ambiente de reivindicação que 

ultrapassa a superação do explorado para, antes de tudo, solicitar respeito. Com o 

pensamento dos intelectuais da negritude em mãos e com uma perspicácia do que é ser 

mestiço vivendo fora de África, Tenreiro absorve as experiências mais diversas que a 

diáspora africana criou ao redor do mundo, para, a partir dela, alcançar a compreensão 

necessária para a formação de um pensamento crítico/construtivo sobre a situação do 

negro em qualquer parte. Cremos que tal mecanismo de reconhecimento se faz mola 

propulsora para uma afirmação da cultura negra africana como marca universal, muito 

em virtude da diáspora na Europa e nas Américas, mas também em razão de sua grande 

influência na já atravessada cultura ocidental. Afirmamos isso com Tenreiro ao 

percebermos os diálogos que seu sujeito poético provoca na construção do texto. Para 

referenciar e dar visibilidade a outros intelectuais negros de seu tempo, o poeta são-

tomense traz à vista de seus leitores nomes como Guillen, Diop, Senghor e 

Armstrong,de modo a reiterar o sentimento de pertença a uma cultura que extrapolou 

seus locais de origem, provou ao mundo a qualidade de sua produção e hoje – em seu 

tempo – transita nos grandes centros com intenso vigor. 

Apesar de não negarmos que o poeta moçambicano traz em seus versos um 

senso de denúncia e um discurso político disseminado, cremos ser a vertente próxima de 

Senghor/Tenreiro a mais trabalhada por José Craveirinha. Poeta mulato, filho de pai 

português, porém ciente dos desmandos coloniais e dos infortúnios que a dominação 



portuguesa exercia na então colônia moçambicana, Craveirinha busca atingir a questão 

de maneira mais ampla, ultrapassando a implicação racial e evidenciando, assim, que a 

formação cultural do homem moçambicano foi permeada por outras culturas, além da 

portuguesa. Sabedor de que não era mais possível negar todos esses atravessamentos 

culturais e sociais, nem mesmo começar do zero, como pretendiam as propostas vindas 

de determinadas frentes de libertação, por exemplo, o poeta passa a buscar, em seus 

versos, um diálogo entre as culturas locais, as influências portuguesas (e aqui incluímos 

a língua) e as manifestações culturais outras, como as norte-americanas, em sua maioria, 

divulgadas pelo cinema. 

Tendo em vista sua experiência pessoal e o forte contato afetivo com seu pai – a 

que chamava “ex-português”, e não “colono” –, o autor de Xigubo incorpora ao seu 

universo poético os caminhos da negritude mais próximos de Senghor, que, segundo 

Pires Laranjeira, a pensava “como conjunto de valores culturais do mundo negro, 

reabilitação desses valores e valorização do patrimônio cultural africano” 

(LARANJEIRA, 1992, p. 55). Dessa maneira, busca a afirmação da cultura negra em 

seus alicerces, mas também em seus pontos de contato com as outras culturas a que foi 

exposta pela colonização e pela diáspora. Assim, em um país de costas para o Atlântico 

e que sempre manteve contato com os povos e as diversas culturas índicas, Craveirinha, 

já em seus primeiros poemas, se situa como um poeta moçambicano – mesmo que a 

Nação ainda não exista –, inscrito em seu espaço sócio-cultural, mas atento aos 

acontecimentos e às bifurcações culturais pelas quais o mundo – e isso inclui as ainda 

colônias portuguesas em África – vem passando na transição da primeira para a segunda 

metade do século XX. 



Surge, então, a premiada coletânea de poemas intitulada Manifesto4 , na qual o 

poema que dá título ao folheto traz representativa abordagem aos temas então debatidos. 

Ana Mafalda Leite nos alerta para todos os movimentos a que os autores daquele 

momento, inclusive Craveirinha, estavam integrados e/ou que demonstravam interesse 

em aprofundar seu olhar. Isso, para a estudiosa, é fundamental se quisermos 

compreender o poema-título da coletânea já citada, pois trata-se do esboço de um 

manifesto de afirmação cultural e identitária que poderá servir-nos de guia para o 

restante de nossa investigação ao universo poético desse moçambicano. O caráter 

afirmativo e reivindicador dos manifestos aparece logo na primeira estrofe do poema: 

 

Oh! 

Meus belos e curtos cabelos crespos 

E meus olhos negros como insurrectas 

Grandes luas de pasmo na noite mais bela 

Das mais belas noites inesquecíveis das terras do Zambeze. 

(CRAVEIRINHA, 2002, p. 31) 

 

Como vemos, a afirmação parte de uma perspectiva pessoal, mas que já busca 

interação com o universo maior que cerca o homem que se posiciona através de sua 

inscrição nesse espaço. Ao evidenciar suas características físicas, o sujeito poético se 

anuncia como um exemplo típico de mestiço e procura, em sua voz, cantar a saga de 

todos os que se reconheçam nele. Os cabelos curtos e crespos acabam, então, por 

dialogar com os “olhos de luas”, demonstrando a interação entre os espaços do real e do 

imaginário para a construção de uma imagem inicial já híbrida em muitos aspectos. 

Cabe ainda lembrar que os “olhos negros” são metaforizados nas “grandes luas”, o que 

também nos pode remeter à miscigenação pelo binômio negro/branco. Dessa maneira, o 

sujeito poético já direciona, na primeira estrofe, o caminho que deseja seguir no 

                                                           
4 Tal coletânea recebeu o prêmio Alexandre Dáskalos em um concurso de poesias da Casa dos Estudantes 

do Império (CEI), no ano de 1962. 



decorrer do manifesto que começa a apresentar: uma mescla entre reivindicação, 

conscientização e autorreconhecimento. Ana Mafalda Leite, ao analisar mais 

profundamente esse livro inicial de Craveirinha, sinaliza duas questões que para ela são 

preponderantes. A primeira consiste na importância que os manifestos literários e 

políticos tiveram no início do século XX. Para ilustrar tal questão, Leite faz um 

percurso pelos principais manifestos do início do século passado, dando maior atenção 

aos manifestos futuristas, aos manifestos modernistas brasileiros e ao manifesto da 

Legitime Défense. Cremos ser tal enfoque muito relevante, também,  para nossos 

propósitos, já que  tais textos constituem pilares fundamentais para a formação literária 

do poeta que aqui analisamos. A segunda questão toca diretamente na organização dos 

poemas e nos efeitos que a sequência de leitura acrescenta à obra. Para a pesquisadora,  

 

Muitas vezes os manifestos são em simultâneo um programa de 

apresentação de novos princípios e a concretização literária dos 

mesmos. Enquanto estipulam normas, princípios orientadores, 

demonstram, na prática, a sua exequibilidade.  

É o caso do manifesto-poema e manifesto-livro de Craveirinha, 

que obedece a uma lógica de organização textual reveladora da 

instituição de teses, demonstradas em processo contínuo de 

poetização. (...) Todos eles obedecem a um ritmo em crescendo, 

graficamente ordenado em estrofes de grande dimensão, e 

caracterizam-se por conter os elementos necessários à dramatização e 

ao poder declamatório. Ainda no aspecto formal é de salientar o uso 

constante da exclamação e da interjeição, de frases dialogais, de uma 

estrutura enumerativa contínua e, quase excessiva, de processos de 

repetição e de redundância, variando entre paralelismos e anáforas 

múltiplas. (LEITE, 1991, p. 30) 

 

A citação desenvolve uma análise geral do primeiro livro de Craveirinha, 

demarcando os principais tópicos e suas iniciais intenções. A pesquisadora toca nos 

pontos de força de uma poética que começava a se formar e, em meio a tantas 

conturbações sociais e políticas, necessitava instaurar um espaço de afirmação no qual 

pudesse apoiar suas reflexões primeiras sem desgastar a escrita futura. Craveirinha, 

portanto, em seu primeiro livro, lança as bases de um universo poético diferenciado nas 



letras africanas de língua portuguesa de sua época, visto que, a partir de leituras das 

diferentes  referências culturais a que tem acesso, dá início a um processo de 

universalização das questões que são tão concernentes à África de língua portuguesa, 

mas que também rompem fronteiras e participam dos meandros norteadores da nova 

ordem global, instituída após a Segunda Guerra. Desse modo, encontramos, já nesse 

primeiro volume do autor, referências e citações de conhecidas figuras do espaço 

cultural do seu tempo, agrupadas em imagens que, intencionalmente, constroem um 

discurso político de entrelinhas, muito mais agressivo e contundente do que as diretas 

palavras de ordem proferidas/escritas por alguns de seus mais célebres contemporâneos. 

A resistência de Craveirinha assume, portanto, um caráter de ação humanista, 

calcado nas percepções de um sujeito atento aos acontecimentos globais e que percebe, 

nestes, sinais do sofrimento de seu povo. Este talvez seja o grande salto promovido pela 

escrita do poeta de Karingana ua Karingana: não desvencilhar dos acontecimentos 

mundiais os problemas localizados em Moçambique e na África de uma maneira geral. 

Portanto, enquanto outros autores se mantêm presos à crítica direta da exploração dos 

negros e do solo africano, incitando a revolta contra o colonizador português, esse 

moçambicano já adensa tal caminho crítico – profundamente necessário naquele período 

–, denotando a percepção de que, da forma como as coisas caminhavam, o processo de 

dominação, principalmente cultural, já havia atingido um novo estágio, que ia além dos 

portugueses. Tal movimento de sobreposição cultural influenciava de maneira 

considerável os modos de vida e os hábitos locais, ainda que sem o rótulo português. 

Filmes e seriados americanos, além da moda europeia e da literatura estrangeira de um 

modo geral, mobilizavam novos modelos a serem seguidos, que, por sua vez, 

reproduziam uma estética outra que já não a do colonizador “direto”. 



Tal fato, confirmado no pós-independência, pode ser visto como uma 

consequência direta do processo de colonização que Portugal desenvolveu em seus 

territórios em África, precedendo em três séculos o projeto colonial da Europa no século 

XIX. O sociólogo Boaventura de Sousa Santos afirma que o projeto colonial português, 

dividido em duas partes – antes e depois do Ultimatum e da Conferência de Berlim –, 

primeiro administrou uma política de relativa aceitação do nativo e do mestiço, que, 

porventura, poderiam ascender na estrutura social, além de uma “controlada” 

convivência das diversas culturas e hábitos encontrados em seus territórios com os 

modelos portugueses. O pequeno território que constituía a metrópole portuguesa e sua 

limitação demarcada apenas com a Espanha e o oceano Atlântico fazem com que 

percebamos, junto com Sousa Santos, o caráter fronteiriço de Portugal e, por 

consequência, de seu processo colonizador. Porém, tal concepção fronteiriça, ainda que 

questionável do ponto de vista das trocas constantes, acaba por ser endurecida em finais 

do século XIX. Portugal é forçado a introduzir em seus espaços coloniais o modelo 

inglês de administração, com a incorporação do espírito capitalista, fato que tornou a 

imposição colonial mais confusa e autoritária do que em outros territórios, devido aos 

séculos de flexibilidade que as precederam. Vejamos o que nos diz o sociólogo: 

 

(...) o colonialismo português, sendo protagonizado por um país 

semiperiférico, foi, ele próprio, semiperiférico, um colonialismo com 

características subalternas, o que fez com que as colónias fossem 

colónias incertas do um colonialismo certo. Esta incerteza decorreu 

tanto de um défice de colonização – a incapacidade de Portugal para 

colonizar segundo os critérios dos países centrais – como de um 

excesso de colonização, o facto de as colônias terem estado 

submetidas, especialmente a partir do século XVIII, a uma dupla 

colonização: por parte de Portugal e, indirectamente, por parte dos 

países centrais (sobretudo a Inglaterra) de que Portugal foi dependente 

(por vezes de modo quasi-colonial). (SANTOS, 2001, p. 212) 

 



O caráter semiperiférico e a dupla colonização propostos por Sousa Santos nos 

levam a pensar no universo de referências externas que, aliado ao imaginário local, 

povoou o espaço cultural de Moçambique na primeira metade do século XX. Se, por um 

lado, o “diferenciado” projeto português foi substituído por uma colonização estruturada 

e com fins de exploração principalmente financeira, por outro, o modelo “importado” e 

imposto sobre a vontade dos portugueses possibilitou aos moçambicanos uma quebra 

referencial no que concerne à cultura. Desse modo, compreendemos que a colonização, 

a partir de inícios do século XX, já segue um modelo externo que se sobrepôs ao 

português, usurpando dele o status de metrópole e internacionalizando o processo 

colonial desses territórios. Ora, se Portugal não mais tinha de maneira total as rédeas de 

suas colônias e era obrigado a repetir modelos, principalmente ingleses, de 

administração e exploração, quem era, então, a metrópole? Quais eram os modelos a 

serem seguidos pelos colonizados? Quem representava, de verdade, o espaço de poder 

naquelas regiões? Retornamos às palavras de Boaventura de Sousa Santos, quando 

questiona se, por vias desse conturbado processo de sobreposição cultural, o colonizado 

português tem um problema de dupla representação. O questionamento é muito válido 

para nossa análise se pensarmos que tal experiência proporcionou, embora em meio ao 

ambiente de luta por libertação, um maior espaço de reflexão, por parte de alguns 

intelectuais e escritores da época, sobre a condição humana e sobre os novos tipos de 

imposição. 

Tais questões nos fazem retornar ao salto que afirmamos como diferencial da 

poética de Craveirinha e, também, ao pensamento de Boaventura de Sousa Santos ao 

questionar a condição de Portugal como metrópole, propondo um “colonialismo 

subalterno”, calcado ainda na seguinte dúvida: teria havido uma “subcolonização” ou 

uma “sobrecolonização” (SANTOS, 2001, p.213)? Guardada a importância sociológica 



da discussão desenvolvida pelo pesquisador português, o que nos interessa é ressaltar a 

condição colonial vivenciada por Craveirinha e como o poeta a equacionou com os 

ideais da Negritude e do Renascimento Negro, a fim de construir um discurso de 

reivindicação que tocasse nas questões específicas de Moçambique e, ao mesmo tempo, 

nas principais discussões em âmbito mundial. Assim, se os portugueses não eram mais 

os colonizadores diretos e se a cultura e os hábitos “civilizados” portugueses não eram 

mais os únicos a serem copiados, qualquer escrita que buscasse uma conscientização da 

subalternidade social, racial e política dos moçambicanos não poderia mais se restringir 

ao discurso maniqueísta que opunha os nativos aos portugueses, mas sim ampliar tal 

discussão a um âmbito universalista, que refletisse as “novas” problemáticas que se 

somavam as já existentes, além de outras vias de dominação cultural disseminadas 

como entretenimento, por meio da TV e do cinema. Portanto, se a poética de 

Craveirinha em seu momento inicial se demarca como espaço de afirmação, dizendo 

novamente com Ana Mafalda Leite, isso se faz necessário para, posteriormente, já em 

um estágio de conscientização/reivindicação, questionar as vias de alienação do povo 

moçambicano e, através desse processo, demonstrar que tais vias vão muito além do 

domínio português. 

É o que podemos observar no poema “África”, ainda inserido no volume 

intitulado Manifesto e posteriormente publicado em Xigubo. Se, em um primeiro 

momento, o que persiste ainda é um canto de afirmação e denúncia, podemos perceber 

que o poeta inicia uma série de referências que já direcionam sua escrita para uma 

reflexão maior sobre o processo de dominação. Um fato que nos serve de auxílio para 

este início de análise é percebermos que não há, em qualquer das estrofes do longo 

poema, uma referência direta aos portugueses. É óbvio que, disseminadas no discurso, 

podemos perceber marcas típicas das práticas culturais portuguesas, mas o poeta se 



restringe a deixar pistas que, somadas às outras referências inseridas no texto, propõem 

uma visão mais alargada sobre a exploração em África. Devido à extensão do poema, 

optamos por dividi-lo em três blocos com o intuito de tornar nossa análise mais 

objetiva. Vejamos o primeiro bloco: 

 

Em meus lábios grossos fermenta 

a farinha do sarcasmo que coloniza minha Mãe África 

e meus ouvidos não levam ao coração seco 

misturado com o sal dos pensamentos 

a sintaxe anglo-latina de novas palavras. 

 

Amam-me com a única verdade dos seus evangelhos 

a mística das suas missangas e da sua pólvora 

a lógica das suas rajadas de metralhadora 

e enchem-me de sons que não sinto 

das canções das suas terras 

que não conheço. 

 

E dão-me 

a única permitida grandeza dos seus heróis 

a glória dos seus monumentos de pedra 

a sedução dos seus pornográficos RollsRoyce 

e a dádiva quotidiana das suas casas de passe. 

Ajoelham-me aos pés dos seus deuses de cabelos lisos 

e na minha boca diluem o abstracto 

sabor da carne de hóstias em milionésimas 

circunferências hipóteses católicas de pão. 

 

Nesse primeiro bloco, encontramos as três estrofes iniciais do texto nas quais se 

desenha um ambiente duplo de revolta e crítica. Cremos que todo o bloco é norteado 

pela palavra “sarcasmo”, encontrada logo no segundo verso. É a partir dela, e do que ela 

representa, que Craveirinha desenvolve seu discurso inicial, percorrendo temáticas 

importantes para analisar o espaço colonial em que se insere, como a religião imposta, a 

violência e alguns modelos tidos como fundamentais. Somada ao sarcasmo, 

encontramos, ainda na primeira estrofe, a interessante indicação do poeta sobre uma 

“sintaxe anglo-latina” que seria a infundida como parte principal de uma dominação 



linguística que já alia, em seu tempo, aspectos da língua inglesa ao português de origem 

latina. 

O poema então caminha pelos trilhos de uma escrita sarcástica, às vezes 

debochada, que busca denunciar não os atos, mas os meandros que os constituem. É o 

caso da segunda estrofe, na qual lemos um Craveirinha preocupado com as explicações 

religiosas para o processo de colonização, e, é claro, com a violência que norteia todo 

esse processo. Assim, encontramos o “amor cristão” e a “verdade dos evangelhos” 

relacionados diretamente com as “rajadas de metralhadora” e a “mística pólvora”. Com 

isso, acreditamos que o poeta pretende minar as bases de um pensamento superficial que 

serve apenas para mascarar as reais intenções dos colonizadores. Tal questão nos parece 

ainda mais pertinente quando acompanhamos os três últimos versos da segunda estrofe, 

em que o poeta indaga a validade de uma imposição cultural com fins de “domesticar” o 

gentio, se nem mesmo nas canções ensinadas é possível “sentir” qualquer pertença ou 

inclusão. O fato aqui nos parece importante, pois é este “sentir” que se contrapõe aos 

indícios de virtude, sarcasticamente elencados pelo poeta, como características do 

colonizador: “única verdade”, “amor”, “lógica”. 

Já na terceira estrofe, seguindo o sarcasmo inicial, o poeta nos fala dos “heróis” 

modelares apresentados pelos colonizadores e tidos como únicos a serem seguidos. 

Embutidos nessa ideia, estão os ideais de bravura, coragem e força provenientes das 

histórias e lendas trazidas para a África pelos brancos europeus que acabaram por 

subjugar os mitos e crenças locais. Assim, os versos seguintes enumeram outros 

“presentes” trazidos pelos colonizadores, como os monumentos de pedra, os automóveis 

representantes de status e o prazer comprado nas casas de passe. É novamente um 

conjunto de características que evidencia o sarcasmo com que o poeta trata a intrusão 

dos estrangeiros no território africano: a grandeza, a glória, a sedução e a dádiva são os 



termos norteadores desse trecho, que encaminham o poema para seu ponto de virada na 

estrofe seguinte, na qual o sujeito poético inverte os até então “verbos amigáveis” que 

iniciam as estrofes anteriores (“Amam-me” e “dão-me”), em sinal claro da dominação e 

da sujeição a que eram expostos os africanos, trazendo o ato de ajoelhar-se como duplo 

de humilhação e inferioridade. A religião retorna como gancho para a transformação do 

tom do poema, que questiona não só a figura de um único e abstrato Deus de cabelos 

lisos (em contraponto aos lábios grossos da primeira estrofe), mas também as práticas e 

os usos que os colonizadores fazem das imagens religiosas para escravizar e subordinar 

os africanos. 

Nessas estrofes, que compõem o que selecionamos como primeiro bloco do 

poema, pudemos ver como Craveirinha, ainda que de maneira profundamente crítica no 

que respeita à colonização, ultrapassa a contestação direta, para questionar o processo 

colonizatório em suas raízes, sem enxergá-lo apenas como gesto de um único povo, no 

caso, o português. No segundo bloco, tais questões se adensam em referências diversas 

que redirecionam as fronteiras do que podemos entender por colonização e imposição. 

Vejamos então as duas estrofes seguintes do poema: 

 

E em vez dos meus amuletos de garras de leopardo 

vendem-me a sua desinfectante benção 

a vergonha de uma certidão de filho de pai incógnito 

uma educativa sessão de «strip-tease» e meio litro 

de vinho tinto com graduação de álcool de branco 

exacta só para negro 

um gramofone de magaíça 

um filme de heróis de carabina ao vencer traiçoeiros 

selvagens armados de penas e flechas 

e o ósculo das balas e aos gases lacrimogéneos 

civiliza o meu casto impudor africano. 

 

Efígies de Cristo suspendem ao meu pescoço 

rodelas de latão em vez dos meus autênticos 

mutovanas da chuva e da fecundidade das virgens 

do ciúme e da colheita de amendoim novo. 

E aprendo que os homens que inventaram 



A confortável cadeira eléctrica 

a técnica de Buchenwald e as bombas V2 

acenderam fogos de artifício nas pupilas 

deex-meninos vivos de Varsóvia 

criaram Al Capone, Hollywood, Harlem 

a seita Ku-Klux Klan, Cato Mannor e Sharpeville 

e emprenharam o pássaro que fez o choco 

sobre o ninho morno de Hiroshima e Nagasaki 

conheciam o segredo das parábolas de Charlie Chaplin 

lêem Platão, Marx, Gandhi, Einstein e Jean-Paul Sartre 

e sabem que Garcia Lorca não morreu mas foi 

assassinado 

são os filhos dos santos que descobriram a Inquisição 

perverteram de labaredas a crucificada nudez 

da sua Joana D’Arc e agora vêm 

arar os meus campos com charruas “made in Germany” 

mas já não ouvem a subtil voz das árvores 

nos ouvidos surdos do espasmo das turbinas 

não lêem nos meus livros de nuvens 

o sinal das cheias e das secas 

e nos seus olhos ofuscados pelos clarões metalúrgicos 

extinguiu-se a eloquente epidérmica beleza de todas 

as cores das flores do universo 

e já não entendem o gorjeio romântico das aves de casta 

instintos de asas em bando nas pistas do éter 

infalíveis e simultâneos bicos trespassando sôfregos 

ainfinta côdea impalpável de um céu que não existe. 

E no colo macio das ondas não adivinham os vermelhos 

sulcos das quilhas negreiras e não sentem 

como eu sinto o prenúncio mágico sob os transatlânticos 

da cólera das catanas de ossos nos batuques do mar. 

E no coração deles a grandeza do sentimento 

é do tamanho cow-boy do nimbo dos átomos 

desfolhados no duplo rodeo aéreo do Japão. 

 

Se no primeiro bloco do poema o que guiava a construção de sentidos era o teor 

sarcástico, a contestar criativamente as atitudes do colonizador, o que temos agora é um 

jogo constante de oposições diretas que configuram a composição dos locais e dos 

colonizadores, ainda permeada pelo sarcasmo, mas muito mais densa, dramática e, até 

certo ponto, agressiva. O sujeito poético passa, então, a opor os elementos “nativos”, 

sempre insinuados como atrasados, brutais ou bárbaros, aos elementos ditos 

“civilizados”, apresentados como modelos a serem seguidos. 

Na primeira estrofe desse bloco, de menos fôlego, reencontramos o tema 

religioso, novamente apresentado com certo ressentimento pelo abandono obrigatório 



das crenças tradicionais (“amuletos de garra de leopardo” versus “desinfactante 

benção”) e pela imposição religiosa que apregoava os dogmas da Igreja, mas fechava os 

olhos para os desmandos dos colonizadores nos territórios de além-mar. É dessa 

temática geral que Craveirinha parte para enumerar os desmandos coloniais como o 

escândalo dos filhos sem pai, a sexualização e o alcoolismo programado, a exploração 

dos trabalhadores contratados (quase escravizados), além de exemplos explícitos de 

violência em duas instâncias: a fantasiosa, representada pelos caubóis a exterminar 

índios nas fitas de cinema, e a realista, das balas e do gás lacrimogêneo destinados a 

protestantes e subjugados nas ruas de tantas cidades pelo mundo. Tudo isso, arrematado 

pela inversão da ideia de civilização no verso final da estrofe, quando o sujeito poético 

resume os costumes locais como “impudor africano” e designa os desmandos e a 

violência colonial como atos civilizadores (“civiliza”). 

O questionamento final dessa estrofe será o grande mote para a etapa seguinte, já 

que Craveirinha prosseguirá seu discurso poético adensando, reflexiva e criticamente, a 

noção de civilização e de civilizados, tão utilizada pelo colonialismo de uma maneira 

geral para justificar a subjugação dos povos nativos. A estratégia do poeta consiste em 

opor a ideia de progresso tecnológico ao pensamento de progresso intelectual e 

humanístico. Assim, vemos o moçambicano enumerar uma série de episódios em que 

tal distorção do conceito de civilização ficou evidente, tanto na teoria, quanto na prática. 

A lista de Craveirinha inicia por uma referência às cadeiras elétricas utilizadas 

principalmente pelos norte-americanos para cumprir as sentenças de morte de seus 

prisioneiros. O elemento é citado com extremo sarcasmo ao ser apresentado como 

“confortável” e como uma “invenção” civilizada do Homem. Na sequência, 

encontramos o nazismo e os campos de concentração representados, metonimicamente, 

por “Buchenwald”, fazendo ecoar os cantos do poema, uma imagem que sintetiza a 



violência e a tomada da liberdade dos prisioneiros, os cruéis testes médicos e a 

utilização da força daqueles que lá se encontravam para construir as armas que, 

necessariamente, matariam e oprimiriam outros mais dos seus. Varsóvia surge como 

continuação a essa crítica e, por consequência, nos faz retornar aos norte-americanos 

através de citações como Al Capone, Hollywood, Harlem e a seita Ku Klux Klan. Aqui, 

o sujeito poético amplia seu universo de ação ultrapassando os limites da violência 

física ao apresentar a opressão racial da Ku-Klux-Klan e a segregação racial que gera o 

Harlem – ao lado da figura caricatural do gangster, como modelo de bandido, e de 

Hollywood, que com suas fitas controlava o pensamento das pessoas, introduzindo seus 

modelos de herói, vilão e vida perfeita através de pequenas imposições destorcidas pela 

fantasia de uma história de amor ou mesmo de guerra. Em seguida, Cato Mannor e 

Shaperville são os alvos da crítica, movimento que já aproxima as considerações do 

poeta ao seu lugar de escrita imediato, na medida em que faz referência a espaços nos 

quais ocorreram duas das mais violentas repressões aos negros da África do Sul. 

Fechando esse primeiro movimento da estrofe, encontramos uma lírica referência às 

bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Talvez tão agressivo e 

desumano quanto os campos de concentração nazistas, o episódio é a prova extrema dos 

limites rompidos pelo Homem, em nome do “progresso”, com relação aos outros 

homens e à vida de maneira geral. 

O sujeito poético de Craveirinha, então, enumera todos esses episódios e 

pensamentos como base para sua principal reflexão: são estes os civilizados e os 

senhores do dito progresso a quem devo obedecer e seguir? E é a partir de uma tentativa 

de resposta que o poeta aprofunda sua opinião ao questionar o porquê de tantas 

invenções e doutrinas, que só provocaram violência e destruição, se os Homens 

“civilizados” tinham em mãos o conhecimento das parábolas de Chaplin, se liam os 



filósofos antigos e recentes, se compreendiam a essência de Gandhi, entre outros. O eu-

lírico que, com sarcasmo extremo, na primeira parte do poema, questionava a imposição 

de modelos, agora questiona os modelos e a maneira como são impostos. É uma 

imagem religiosa que retorna como desfecho parcial dessa digressão: Joana D’arc e a 

Inquisição a queimar seus “inimigos infiéis”. O poeta, então, encaminha seu discurso 

para a sobreposição do progresso opressor às sabedorias da terra e novamente opõe os 

dois caminhos em imagens como a turbina que abafa o som/falar das árvores; os clarões 

metalúrgicos a ofuscar o livro das nuvens que indicam os períodos de cheia e seca e os 

transatlânticos que fingem apagar sobre as ondas a história das galeras negreiras de 

outrora. Ao comparar a grandeza do coração desses homens oprimidos ao poder de 

destruição das bombas lançadas sobre as cidades japonesas, os versos finais indicam o 

caráter nefasto desse processo de imposição, que gera o apagamento dos saberes e das 

crenças locais de maneira fria e sem sentimentos. 

Esse segundo momento do poema é o mais denso em referências e o mais direto 

nas críticas. É importante, porém, ressaltar que o poeta não centra suas análises em um 

determinado povo ou conjunto de imposições. Craveirinha está em um mundo recém 

liberto da Segunda Grande Guerra e, por isso mesmo, já em arquitetura de uma nova 

ordem global e de novos modelos sócio-culturais. Com isso, o poeta busca estender suas 

críticas a todos os que de alguma maneira causaram o sofrimento e a humilhação dos 

homens, sem, para isso, assumir um discurso maniqueísta. O que ele quer é desenhar 

um novo mapa das desventuras dos homens, tanto os que cometem como os que sofrem 

a violência, para, a partir dele, inserir o homem moçambicano, subjugado em seu 

próprio território e tendo que conviver com todas as pressões externas possíveis. Se as 

referências passam pelo nazismo, pelas armas nucleares, pela execução de prisioneiros, 

pela história da Inquisição, também passam pelo cinema como veículo de doutrinação, 



pela violência direta contra o negro e pelo abismo que os homens vão construindo entre 

si. 

O terceiro e último bloco retorna ao espaço africano de maneira mais profunda. 

O sujeito poético busca na ironia e no sarcasmo do início do texto um apoio para o final 

do poema. Agora, com tom já modificado pelo percurso, Craveirinha diz perdoar “a bela 

civilização”, ainda que tenha sido criada e sustentada pelo sofrimento, pela exploração e 

pela dor dos africanos. Porém, a projeção da última e profética estrofe, sensualmente 

insinua que, no ventre da noite africana, os séculos de exploração fecundaram novos 

ideais de luta, de crença e de força: 

 

Mas nos verdes caminhos oníricos do nosso desespero 

Perdoo-lhes a sua bela civilização à custa do sangue 

ouro, marfim, améns 

e bíceps do meu povo. 

 

E ao som másculo dos tantãs tribais o eros 

do meu grito fecunda o húmus dos navios negreiros... 

E ergo no equinócio da minha Terra 

o moçambicano rubi do mais belo canto xi-ronga 

e na insólita brancura dos rins da plena Madrugada 

a necessária carícia dos meus dedos selvagens 

é a táctica harmonia de azagaias no cio das raças 

belas como altivos falos de ouro 

erectos no ventre nervoso da noite africana.  

(CRAVEIRINHA, 2002, pp. 13 – 16) 

 

É o complemento de um trabalho de conscientização realizado durante todo o 

poema, pensado como instrumento de reflexão pessoal, como tomada de consciência 

individual dos homens que são capazes de se sensibilizar com a dor de outros homens e 

refletir, nessa mesma dor, a sua: uma verdadeira apoteose humanista em versos simples, 

porém de grande densidade. 

Por isso, a análise do poema “África” nos serve de base para começarmos a 

compreender um pouco mais o modo como as referências externas contribuem para a 



formação de seu discurso literário. Mesmo que de maneira embrionária, já constatamos 

que a rede de exemplos utilizada pelo poeta nos remete a diversas realidades que não só 

a moçambicana, embora busquem dar alto-relevo aos problemas locais.  

Entendemos o gesto de Craveirinha como uma tentativa de ampliação do 

imaginário local destinado, em seguida, a sensibilizar e conscientizar seu leitor dos 

desmandos e brutalidades que as pessoas sofrem no mundo inteiro. Com isso, o poeta 

busca produzir, em seus leitores, um exercício crítico tal que ultrapasse o dualismo 

colonizado/colonizador representado – respectivamente – em 

moçambicanos/portugueses. O status do colonizador ganha novos traços e passa a 

problematizar níveis distintos de dominação, especialmente culturais, para tentar 

estabelecer uma ideia clara/nova de contra o quê ou quem se deve lutar. 

Se em África vemos isso ainda de maneira embrionária e muito ligada ao 

questionamento de cenas de violência – principalmente na esfera da negritude –, em 

poemas posteriores encontraremos outros caminhos pensados pelo poeta para 

disseminar as referências em seu discurso. Portanto, além da violência (e sua denúncia), 

veremos também a citação de grupos, personagens ou fatos que demonstram a riqueza 

cultural da comunidade negra diaspórica; a referência a poetas e escritores de um modo 

geral que, por defenderem sua posição política, foram perseguidos ou “descartados”, 

além das alusões subentendidas a outros escritores como forma de contextualizar os 

sentimentos e as experiências humanos. Buscaremos, daqui por diante, apresentar 

alguns exemplos de cada um dos caminhos que nos propomos a percorrer no universo 

poético de José Craveirinha. 

 

 

 



2.1 No improviso da diáspora: o jazz como exemplo de afirmação 

 

Não raro, entendemos os termos poesia e canção como sinonímicos quando 

analisamos o trabalho de escrita ou mesmo a construção rítmica dos versos produzidos 

por algum poeta. Porém, tal aproximação vai um pouco além desse caminho a partir do 

momento em que os conceitos se integram – ou ao menos se tocam –, não apenas na 

construção estética do verso, mas também na elaboração temática e na fruição dos 

sentidos proposta pelo poeta. Trata-se do caso de Craveirinha e sua relação com o 

universo musical, tanto na valorização e incorporação dos ritmos africanos e elementos 

que produzem tal ritmo no corpo da escrita, como nas referências musicais estrangeiras, 

principalmente as oriundas da diáspora negra nos EUA e na Europa. 

Mais uma vez, vamos nos deparar com um sujeito poético que busca trazer para 

seu texto uma comunhão de possibilidades de realização e afirmação da cultura negra. 

Percebemos, aqui, que a recolha de elementos externos, neste caso, está mais associada 

a uma ideia de afirmação e ressignificação de valores e aspectos culturais do que, 

propriamente, a uma crítica a qualquer tipo de dominação cultural externa. Por isso 

mesmo, cremos que o improviso, típico do Jazz americano, como forma singular de 

afirmar uma diferença, seja um dos grandes motivadores dessas referências. 

Porém, não podemos esquecer que outros autores, mesmo em Moçambique no 

mesmo período de Craveirinha, também recorreram a algumas representações externas 

da cultura negra e de suas temáticas afins, ainda que já atravessadas por outros traços 

culturais. Pensamos mais especificamente em Noêmia de Sousa e seu poema “Deixa 

passar o meu povo”, no qual encontraremos um diálogo intenso com os spirituals norte-

americanos. Tal cancioneiro é típico da diáspora e foi criado pelos escravos negros que 

trabalhavam nas plantações no sul dos EUA. Música com tom de lamento, apesar de 

vibrante, e entoada sempre com muita devoção, os spirituals uniam reflexões, emoção e 



temáticas religiosas que se tocavam em uma espécie de comunhão de sentimentos só 

compreensível pelos que o entoavam e vivenciavam os fatos a que se fazia alusão. 

Nesse espírito, a poeta moçambicana busca uma relação entre o desejo de 

liberdade e o lamentar os sofrimentos da condição do negro escravo na diáspora para 

alertar seus irmãos moçambicanos, escravos em sua própria terra. Assim, encontramos 

um sujeito poético inclinado ao trabalho de convocação, utilizando o verso que dá nome 

à canção como uma espécie de mote para uma conscientização que inspirasse os 

moçambicanos em sua luta por liberdade. É a partir daí que a poeta relaciona a 

experiência de ouvir o spiritual no rádio ao ato de escrita, como um incentivo ou 

provocação que equacionam a difícil proposta de ser instrumento de uma causa maior, 

isto é, de sentir-se responsável e capaz de incitar, com palavras, ritmo e canção, uma 

valorização do moçambicano e da não alienação de seu povo. Vejamos o trecho final do 

poema: 

 

(...) 

E enquanto me vierem de Harlem 

vozes de lamentação 

e os meus vultos familiares me visitarem 

em longas noites de insónia, 

não poderei deixar-me embalar pela música fútil 

das valsas de Strauss. 

Escreverei, escreverei, 

com Robeson e Marian gritando comigo: 

Let my people go 

OH DEIXA PASSAR O MEU POVO. 

(SOUSA, 2002, p. 58-59) 

 

Os versos citados demonstram de maneira bem ilustrativa que no caso de 

Noémia de Sousa, o que encontraremos é uma utilização da referência musical como 

mote para a conscientização do povo. Isso fica claro quando Noémia sugere que a 

música clássica europeia – apresentada pela metonímia das valsas de Strauss – é fútil e 

não lhe serve como inspiração para a criação de uma nova realidade para seu país. Aqui, 



portanto, os spirituals assumem de vez o papel de estopim questionador, capaz de 

produzir uma necessária reflexão sobre a condição escravizada dos moçambicanos em 

seu próprio território, deixando de ser uma referência musical para se tornar um 

instrumento político de ação, na visão da autora. 

A experiência de Noémia de Sousa com relação às referências musicais não é a 

mesma que encontraremos em Craveirinha. Por isso quisemos expor, ainda que 

rapidamente, um exemplo que reafirmasse a diferença do olhar de Craveirinha em 

relação às referências externas, mesmo tendo o poeta produzido um discurso político 

paralelo à sua escrita literária. Se, no caso de Noémia, temos uma proposta direta de 

relação entre os negros arrancados de África para a escravidão – e seus sofrimentos em 

terras desconhecidas – e os problemas enfrentados pelos negros e mestiços 

remanescentes e escravizados em sua própria terra, em Craveirinha encontraremos 

referências à capacidade produtiva e à qualidade de um universo musical criado e 

sustentado por raízes negras, diaspóricas, mas essencialmente negras, que são capazes 

de produzir um discurso rítmico de resistência e profunda qualidade estética. A 

aproximação com a música ultrapassa, então, a condição de catalisadora de denúncias e 

conscientização para ser modelo de excelência estética e de afirmação criativa. 

A música, no caso de Craveirinha, passa a ser compreendida e utilizada como 

meio de transmissão, e não apenas pela mensagem que transmite. Por isso, acreditamos 

que a opção pelo Jazz e pelo Blues se relacione, dentre outras coisas, na medida em que 

tais ritmos desenvolvem um conceito intuitivo de elaboração instrumental aliada a um 

forte pendor social como item predominante de sua produção de sentidos. Desse modo, 

quando o poeta se utiliza de termos, compassos ou citações ao Jazz e ao Blues já o faz 

consciente do efeito completo, sem ter de citar uma canção em especial ou mesmo sem 

sentir a obrigação de contextualizar a citação com elementos moçambicanos ou 



populares de seu espaço, como é o caso de Noêmia de Sousa. Para Craveirinha, o 

simples gesto de citar tais ritmos já se constitui um ato de resistência e demonstra um 

olhar além, que relaciona sua realidade à de milhões de outros negros e mestiços em 

todo o mundo. A humanização do verso assume um caráter universal, descaracterizando 

a polarização típica de outros autores de seu período e formando um discurso mais 

denso, pois capaz de articular sentidos e propostas em vários extratos sociais e culturais. 

O historiador Eric Hobsbawn, em seu livro História social do jazz (2009), 

apresenta um panorama muito interessante sobre os elementos formadores do 

movimento social Jazz e de como foram articuladas diversas referências culturais e 

sociológicas para a sua compreensão ao longo dos anos. A leitura imprescindível desse 

título nos faz perceber alguns dos mecanismos assimilados por José Craveirinha e 

inseridos em sua obra como “manobras” textuais que inserem, muitas vezes, não 

citações diretas ao jazz e ao blues, mas elementos constituintes desses ritmos em sua 

escrita poética. Aliás, a obliteração da mensagem – que cremos ser um traço marcante 

do poeta moçambicano – é apresentada por Hobsbawn como um dos pilares de 

constituição do Jazz; segundo ele, 

 

(...) o elemento de protesto no jazz deve menos do que seria de se 

supor ao seu verdadeiro caráter negro, pois, paradoxalmente, o 

protesto musical do próprio negro contra seu destino foi um dos 

elementos menos importantes no apelo do jazz, e um dos últimos a se 

tornar influente. Todos os negros americanos, como todos os 

integrantes de povos oprimidos e desprivilegiados em todas as partes, 

sempre protestam contra a sua situação de uma maneira ou de outra, 

pelo seu próprio padrão de comportamento, ainda que nem sempre de 

maneira consciente e deliberada. Contudo, em épocas de relativa 

estabilidade política como aquela na qual se desenvolveu o jazz, tais 

protestos são geralmente indiretos, alusivos, complexos, esotéricos e 

extremamente difíceis de serem reconhecidos pelos de fora como 

protesto, por não lhes serem endereçados. (HOBSBAWN, 2009, pp. 

335-336) 

 



O fato de o protesto no jazz não ser tão “claro” para grande parte de seu público 

nos oferece uma ferramenta muito interessante para pensarmos nas associações que 

Craveirinha faz, em sua poesia, com o ritmo musical. Ainda que por caminhos e 

contextos diferentes, como nos alerta Hobsbawn, o jazz e a poesia que nos propomos 

analisar são compostos por um protesto alusivo, que não necessita alardear diretamente 

sua mensagem. Porém, os mecanismos de veiculação de tal protesto são estilísticos, 

divulgados em camadas e alusões que nem todos perceberão em sua intenção. As 

palavras do historiador ainda nos alertam para outra questão de suma importância 

quando pensamos na escrita do moçambicano em relação ao jazz: a importância da 

universalização do sentimento de denúncia e da opressão aos desprivilegiados. 

Enquanto Hobsbawn aponta para a particularização do jazz com relação aos negros 

norte-americanos, mas ressalva que tal ritmo não tinha o mesmo engajamento dos 

Spirituals (2009, p. 342), o que encontramos nas citações de Craveirinha é a 

necessidade de afirmar a condição subalterna de alguns grupos espalhados pelo mundo e 

conscientizar seu leitor dos desmandos coloniais, extraindo e traduzindo experiências de 

tais grupos como forma de reflexão. Portanto, entendemos o protesto através do jazz, 

nesse caso, como uma atitude reflexiva sobre a condição de colonizado em sua própria 

terra, mas também sobre a utilização da arte como forma de denúncia e contextualização 

política. Podemos ler um pouco dessas ideias no poema “Mulata Margarida”, transcrito 

a seguir: 

 

Eu tenho uma lírica poesia 

nos cinqüenta escudos do meu ordenado 

que me dão quinze minutos de sinceridade 

na cama da mulata que abortou 

e pagou à parteira 

com o relógio suíço do marinheiro inglês. 

 

Mulata Margarida 

da carreira do machimbombo treze 



de cabelo desfrizado com ferro e brilhantina 

Fio de ouro com medalha de um misericordioso 

Deus Nosso Senhor do patrão 

E tu Joaquim chofer do táxi castanho 

sabem que eu sou bom freguês 

três dias apenas depois do fim do mês 

E corpo moreno da mulata Margarida 

é vestido de náilon que senhor da cantina pagou 

é quinhenta de chá 

arroz e molho de amendoim 

de Zeca Macubana que herdou olhos azuis 

das românticas noites 

de jazz 

nos bares da Rua Araújo 

enquanto a cinta elástica suspende  

o ovário descaído. 

 

E eu sei poesia 

quando levo comigo a pureza 

da mulata Margarida 

na sua décima quinta blenorragia. 

(CRAVEIRINHA, 2002, pp. 38-39) 

 

Percebemos que a palavra jazz aparece apenas uma vez ao longo de todo o 

poema e que nenhuma outra referência ao ritmo é citada. Porém, a escrita oscilante, 

composta por antíteses e paradoxos se põe lado a lado com uma das questões que 

estamos discutindo: a obliteração do protesto por meio de alusões. O poema, 

aparentemente endereçado a uma prostituta, se desdobra em significados diversos 

através das analogias propostas pelo poeta. A primeira, e talvez mais importante, é 

relacionar a vida e o desejo pela prostituta com a poesia. O sujeito lírico inicia e termina 

o poema com alusões muito semelhantes que, se não questionam que tipo de poesia quer 

fazer, ao menos insinuam uma escolha pela realidade que quer retratar e por uma escrita 

que a traduza liricamente. Nesse caminho, nos deparamos com aproximações 

aparentemente incongruentes como “lírica poesia e quinhentos escudos” e mais à frente 

“poesia e décima quinta blenorragia ”, ligadas por um caráter antitético que gera, no 

contexto final do poema, um paradoxo entre os possíveis modos de fazer poesia, 

principalmente a de protesto. O jazz, portanto, surge como trilha sonora para a 



personagem central do poema que, em virtude da profissão e da vida, já experimentou 

muitos lados de uma mesma questão, tendo conhecido culturas diferentes através de 

seus clientes e transitado entre artigos não comuns à sua realidade (relógio suíço e fio de 

ouro com medalhinha de santo) e reais transtornos (aborto, ovário descaído e doenças 

venéreas). O trânsito possível pela personagem aponta o caráter universalizante que o 

poeta deseja atribuir às suas denúncias, por isso o jazz é a trilha sonora que ambienta a 

trajetória de vida da mulata: pode, ao mesmo tempo, ser uma música de embalo rítmico 

forte ou a tradução5 dos sofrimentos e desenganos de Margarida. 

O crítico e poeta Jorge Fernandes da Silveira aponta para o papel da mulher em 

alguns poemas de José Craveirinha. No ensaio intitulado Impoética poesia, o crítico 

qualifica a mulata Margarida como um segundo estágio da representação feminina na 

poesia do moçambicano, como se ela ficasse entre a imagem imaculada, destinada à 

mãe África em alguns de seus poemas, e a completude feminina espelhada em Maria, 

única capaz de decifrar os códigos e aforismos da vida (SILVEIRA, 1995, p. 84). Na 

ótica de Silveira, a mulata seria “a prostituta, vista através de um halo de pena, simpatia 

e culpa” (SILVEIRA, 1995, p. 84). O entre-lugar destinado à mulata Margarida reforça 

nossas ideias acerca da junção de elementos de universos distintos na poesia de 

Craveirinha; da universalização do sofrimento e da denúncia, e, também, acerca da 

maneira figurada de se referir a uma poesia que tem de ser híbrida em seus meios de 

escrita, pois pretende disseminar seu protesto por diferentes meios e em diversos níveis 

de representação. 

                                                           
5 Pensamos ser importante delimitar que o conceito de “tradução” que utilizaremos em nosso texto está 

fundamentando pelas palavras de Haroldo de Campos, no volume de 1967, Metalinguagem. Para 

Campos, o conceito de tradução de uma língua para outra deve ser expandido pois as realidades culturais 

e de mundo também se modificam ao transpor uma obra para outra língua. Neste sentido, o trabalho do 

tradutor se torna, antes de tudo, um trabalho de leitor atent de duas realidades e, posteriormente, reescritor 

daquela obra. Cremos, portanto, que os autores que se propõe a ler seus espaços de pertença e a trazer 

para sua escrita suas experiências de leitor acaba promovendo processo semelhante ao proposto pelo 

crítico brasileiro, guardadas as especificidades da tradução linguística. 



Outra questão que nos chama a atenção nesse poema é a mestiçagem que se 

estende do âmbito racial para o social e se instaura no discurso como elemento definidor 

de pensamento. Com isso, retornamos ao jazz e ao pensamento de Hobsbawn sobre os 

aspectos sociais que o constituem, já que, para o historiador, a grande “conquista”, em 

termos sociais, do referido ritmo musical foi sua inserção nas classes mais altas, o que 

chamou a atenção não só para as críticas que algumas músicas propunham, como 

também para a qualidade artística de um movimento pensado, criado e executado por 

negros e mestiços no século XIX. Para o historiador, 

 

O jazz era originalmente uma música para ser apreciada pelos menos 

intelectuais, pelos menos privilegiados, menos educados ou 

experientes, tanto quanto por outras pessoas – embora os aficionados e 

especialistas tenham relutado muito mais em admitir isto do que os 

músicos. Ele também se destinava a ser tocado por pessoas que o 

houvessem aprendido “de qualquer maneira”. Seu ouvinte não precisa 

do tipo de preparação necessária para se apreciar uma fuga; o músico 

de jazz pode se apresentar sem o treino necessário para se cantarem 

coloratura, embora isso não signifique que ambos não se 

beneficiassem de uma educação musical. Mais ainda: o jazz é um 

manifesto cultural de populismo. A viúva alegre pode ser a grande 

ópera do cidadão musicalmente modesto, mas o real ou 

pseudoconjunto de jazz não foi de maneira alguma imitação de um 

gênero mais ambicioso ou respeitável. Forte, áspero, com o som das 

panelas, buzinas, e chapéus estranhos, totalmente inusitado, que 

parecia apenas um conjunto de metais não disciplinado tocando em 

um local pequeno demais para sua música. O conjunto de jazz dos 

primeiros tempos conseguiu marcar seu lugar com as cores da 

vulgaridade. Seu apelo não acontecia apenas porque as pessoas 

gostavam do som, mas por ser uma conquista popular sobre a cultura 

de minoria, como a dos irmãos Marx, que interromperam a 

apresentação de uma ópera para fazer os músicos tocarem Take me out 

to the Ballgame. ( HOBSBAWN, 2009, p. 330) 

 

Com o status de “conquista popular sobre a cultura de minoria” atribuído pelo 

historiador ao jazz, retornamos às considerações que o fazem chegar a essa assertiva, 

principalmente embasadas no argumento de que o ritmo musical está vinculado 

originalmente a classes menos favorecidas, mas que ganha certa notoriedade logo em 

seus primórdios por, justamente, encantar as classes mais elevadas. O que problematiza 



essa questão é que, ao elevar o status de sua recepção, o jazz não abdica de suas origens 

e permite que negros, pobres e excluídos daquela sociedade possam estabelecer um 

local de equivalência cultural com os membros da classe dita “superior”. O historiador 

reitera tal pensamento ao ressaltar a relutância dos críticos e especialistas do gênero em 

aceitar tal apelo popular, tal espontaneidade criativa. Aceitar a mestiçagem sócio-

cultural que avaliza o jazz como um estilo ao mesmo tempo de elite (por sua qualidade 

estética) e das classes mais baixas da população (por sua elaboração e criatividade) é tão 

difícil quanto compreender que um poeta mulato/colonizado, por meio das formas 

ocidentais de expressão do colonizador (língua e gênero literário), possa produzir um 

discurso de forte apelo contestador e de reconhecida capacidade poética.  

Desse modo, quando o jazz surge no poema “Mulata Margarida” como trilha 

sonora de uma mulher que compartilha vários mundos e culturas por meio de sua 

profissão e se desenha figurativamente como alguém que transita pelos dois lados do 

discurso, o poeta nos propõe uma reflexão sobre a escrita poética que pretende 

desenvolver. Portanto, alguém que se afirma em diferença por ser mulata, alguém que se 

reconhece como tal apesar dos olhos azuis, mas que busca semelhanças com o outro ao 

desfrizar os cabelos a ferro quente – e, ainda, que surge como uma lembrança/herança 

romântica, sonorizada pelo jazz – pode ser a metáfora perfeita para uma poesia que 

pretende “se deitar” com “os de fora”, encantá-los e confundi-los por conter em si 

aspectos tão peculiares de seu local – sem deixar de ser dialogante com outras 

realidades, outros espaços, mesmo que nunca possa apagar as marcas profundas que sua 

vida deixou em seu corpo (de escrita): a perda dos filhos e da liberdade (aborto); a 

debilitação criativa (ovário descaído) e a contaminação da resistência (a gonorreia). 

Assim, o protesto, na escrita de Craveirinha, se aproxima da ideia de jazz que buscamos 

em Eric Hobsbawn, pois se manifesta na possibilidade de inserção, que seus poemas 



assumem, em outros espaços culturais; na capacidade alusiva de criar imagens que o 

representem – muitas compreendidas apenas por quem as “sente” cotidianamente –; e, 

ainda mais importante, no encanto rítmico que os versos atingem em seu universo 

poético, assim como no jazz, estabelecendo uma proposta estética vista como imprópria 

pelos estudos técnicos e que só é possível por uma série de razões muito particulares de 

quem os produz. 

É a questão do ritmo que retomamos em outro poema de nome “História das 

lagoas”. O caminho que seguiremos é muito semelhante ao que ocorre em “Mulata 

Margarida”, já que os dois apresentam uma pontuação (ou falta dela) muito parecida. É 

nesse texto, porém, que teremos uma espécie de “pista” sobre os mecanismos de 

subversão da pontuação do poema. Sabemos que Craveirinha trabalha a língua 

portuguesa imbricada com o Ronga e o Xi-ronga e que tal projeto de adequação do 

português aos sentimentos e peculiaridades da terra moçambicana passa também pela 

ordenação do discurso. Portanto, uma das atitudes de Craveirinha, assim como o 

angolano Luandino Vieira faz em sua escrita em prosa, é utilizar uma sintaxe mais 

próxima das línguas locais e fazer com que as palavras, ainda que em língua portuguesa, 

dancem em seus sentidos para gerar os efeitos necessários e/ou pretendidos, – caminho, 

aliás, semelhante ao escolhido pelo jazz como afirmação de sua heterodoxia, de sua 

diferença com relação às culturas de minoria de sua época e de seu contexto. Para 

expressar tal sinalização de diferença, tanto o poeta moçambicano quanto os músicos 

que iniciaram a prática do jazz escolheram o ritmo como o caminho mais direto para tal. 

Segundo Hobsbawn, 

 

Por ser uma linguagem afro-americana, a linguagem do jazz é mais 

heterodoxa e deve menos até mesmo aos seus ecos de heterodoxia do 

que as outras formas de música popular. Além disso, por suas origens 

musicais, ele usou o mais forte dos dispositivos musicais de indução 

de emoções físicas poderosas, o ritmo, como nenhuma outra música 



conhecida em nossa sociedade. Ele não é apenas uma voz de protesto: 

é um alto-falante natural. (HOBSBAWN, 2009, p. 340) 

 

Podemos até contestar a afirmação do historiador quando diz que nenhuma outra 

música de nossa sociedade utilizou o ritmo de tal maneira expressiva, mas não podemos 

desqualificar seu pensamento com relação à importância do ritmo para a construção dos 

sentidos e do protesto na linguagem do jazz. É desse ponto que queremos partir para 

perceber como o ritmo da escrita poética pode ser uma arma consciente de utilização 

estética e política, por vezes não muito declarada. Para reforçar a relação que estamos 

propondo entre a escrita poética de Craveirinha e o referido estilo musical norte-

americano, chamamos à cena o poema “História das lagoas”: 

 

Aqui 

Vida está na lua 

Quando noite escura silencio faz canção 

O velho cajueiro assobiando ventos de boggie 

Também é marinheiro esperando 

Leta Conceição 

 

Aqui 

Vida está na hora de lua. 

Está na ante privativa sala comum de cajueiro 

Está no navio que chegou ou não. 

 

Vem não vem marinheiro 

Coitado filho de Leta 

Coitada mãe de sua mãe 

Coitada janela acesa na barraca das Lagoas 

De coitada Leta Conceição! 

(CRAVEIRINHA, 2002, p. 124) 

 

Praticamente sem pontuação, sinalizado apenas por dois pontos finais e uma 

exclamação, o poema adquire um ritmo de canção, devido à liberdade de deslocamento 

das palavras nos versos. Sem as vírgulas, as pausas podem ser cadenciadas conforme a 

velocidade e a harmonia, de acordo com uma possível melodia que acompanhe a escrita. 

Portanto, o texto fica “solto”, tanto para a leitura e sua entonação, quanto para a 



aproximação ou o afastamento de vocábulos, o que, certamente, atribui densidade a 

alguns trechos, ou mesmo a reitera. A falta de uma marcação normativa para a escrita 

do poema é metaforizada pelo jazz de maneira contundente através do vocábulo boogie, 

que textualmente é utilizado apenas para marcar o assobio do cajueiro. Porém, no 

contexto maior, percebemos se tratar de um termo técnico do jazz, que classifica um 

tipo específico de produção rítmica nesse universo musical. Vejamos a definição de 

boogie dada por Luis Antonio Carneiro em seu livro As obras primas do jazz, de 19866: 

“forma de blues, tocada no piano, caracterizada por uma figura rítmica obsessiva na 

mão esquerda, enquanto a direita se dedica a desenhar uma linha melódica rápida, cheia 

de tremolos” (CARNEIRO, 2009, p. 366). Mesmo que o termo completo para a 

definição seja boogie-woogie, a restrição do termo no corpo do poema fica explicada 

por uma questão estética de formulação do verso. O importante é que percebamos que 

os dois “mundos”, do jazz e da poesia de Craveirinha, se tocam mais uma vez por meio 

da construção do texto e não somente pela mensagem que nele se veicula. Citar o 

boogie como gesto personificado do cajueiro aparece como uma artimanha do autor 

para, em outro nível de construção dos versos, utilizá-lo como conceito e não mais 

como citação. Com isso, compreendemos mais facilmente a falta de pontuação que 

norteia todo o poema como uma estratégia de escrita de profunda aptidão crítica (a 

apropriação da língua do colonizador) e afirmação cultural (dar ritmo africano a uma 

temática africana). 

Além da pontuação, nos chama a atenção também a ausência dos artigos, 

principalmente os definidos, e a utilização por vezes não gramatical das preposições. 

Tudo isso contribui para a quebra da linearidade sonora e do compasso rítmico do texto, 

outras características também comuns à complexa composição harmônica do jazz. 

                                                           
6 O glossário do livro de Carneiro foi utilizado na edição de 2009 de A história social do jazz como um 

apêndice. Por isso, a citação dá os créditos ao autor, mas não pode deixar de explicar uma possível 

controvérsia na fonte de citação.  



Hobsbawn nos diz que tal complexidade surge de uma diferente maneira de pensar o ato 

de compor. Segundo ele, 

 

Os compositores mais inteligentes sempre reconhecem que o jazz não 

é composto de notas ou instrumentos, mas por homens e mulheres 

criativos. Como diz Hodeir, o melhor dos críticos de jazz de formação 

clássica, a “fusão das personalidades individuais” toma no jazz o 

“lugar da arquitetura”. O bom compositor arranjador de jazz imagina 

seu som e depois procura um ou mais músicos cuja voz individual 

chegue mais perto de suas idéias, ou então deriva suas idéias a partir 

das personalidades de seu time de músicos. (HOBSBAWN, 2009, pp. 

183-184) 

 

Como vemos, o jazz se torna, na visão de Hobsbawn, fundamentada em Hodeir, 

um estilo musical composto por pessoas e não por técnicas apuradas ou normas pré-

estabelecidas. A visão do historiador humaniza tal processo de composição e justifica 

seu grande impacto emocional nos ouvintes e nos críticos que, por sua vez, tentam 

combater a ideia de improvisação e impossibilidade de repetição. Não aceitar o jazz 

como movimento e ritmo baseados em pessoas e não em técnicas revela o constante 

desejo de padronização ou “apreensão” (não no sentido de compreender, mas de 

dominar) das classes dominantes sobre um produtotípico dos dominados e 

originalmente criado por eles. Hobsbawn nos alerta ainda que o que torna a composição 

do jazz mais instigante é a maneira como ela confronta os padrões rígidos dos conceitos 

de arte tradicionais. Afirma o historiador que uma das maiores contribuições do jazz 

para as artes populares é a combinação do individualismo com a criação coletiva, que – 

segundo ele – há muito foi esquecida pela cultura ortodoxa (HOBSBAWN, 2009, p. 

180). 

A forma de composição rítmica do jazz, portanto, nos leva novamente a pensar 

na criação poética de José Craveirinha, na medida em que os elementos que 

impulsionam as duas vertentes insistem em se tocar. Voltemos ao poema para observar 



as subversões gramaticais como índices de uma visão individual proveniente de criação 

coletiva, já que não podemos ignorar que a sintaxe apresentada por Craveirinha é a 

mesma utilizada pela população ao pronunciar o português. Note-se no poema, ainda 

nesse mesmo caminho, a canção de lamento centrada em dois personagens que se 

tornam metonímia de um grupo de pessoas que sentem a aflição de esperar o retorno do 

filho, do marido, do pai. Ou a imagem da “ante privativa sala comum de cajueiro” que 

antiteticamente apresenta o individual pelo coletivo. Ou mesmo a escolha da noite como 

cenário em que tudo acontece, pois é possível sonhar, almejar retornos, imaginar 

possibilidades diferentes; à luz da lua, em tempo de transição para o dia, é sempre mais 

fácil e propício acreditar em mudanças. 

Através do ritmo é também possível marcar o modo como alguns mecanismos 

típicos da linguagem servem como compasso de criação para o poeta nesse texto. Além 

da falta de pontuação e de não utilizar artigos, a aliteração assoma como meio de 

sugestão rítmica. Ocorre mais claramente no terceiro verso da segunda estrofe, mas de 

certa maneira corre por todo o poema, pois pode e deve ser vista vinculada a outra 

figura de linguagem, mais predominante nessecaso, e tão importante quanto a primeira 

para a produção sonora do texto. Falamos do processo anafórico desenvolvido por 

Craveirinha, com a constante repetição de alguns vocábulos em início do verso e, de 

uma maneira mais ampla, na reiteração de algumas dessas palavras ao longo do poema. 

Chamamos a atenção, na última estrofe, para a repetição do vocábulo “coitado” e sua 

variação de gênero. Além do efeito sonoro/rítmico, é de se notar o apelo emocional 

embutido nesse ritmo, assim como no aparentemente paradoxal discurso sobre a poesia 

em “Mulata Margarida”, o que nos incentiva a, novamente, afirmar a aproximação da 

poesia de Craveirinha com os meios de composição e representação do jazz. 



Há outros dois poemas que julgamos necessário pôr em destaque, ainda que de 

maneira menos demorada. No primeiro deles: “In memoriam a Coalbrook”, Craveirinha 

desenvolve sua escrita poética em torno de um fato real: o acidente na mina de carvão 

de mesmo nome, que havia matado centenas de trabalhadores negros. Em vez de uma 

denúncia seca, o que encontramos, novamente, é um sujeito poético preocupado em 

transmitir a dor e a indignação no próprio ato da escrita, no momento da criação do 

texto, e não somente nas palavras que se levantam nas folhas. O trabalho do poeta passa 

a ser, então, relacionar acontecimentos paralelos ao acidente, repletos de marcas 

peculiares e que somam, ao trágico ocorrido, parcelas de culpa, indiferença e revolta: 

 

Por baixo das avenidas de uma cidade mineira 

o último turno dos homens de capacete de lata 

descendo shafta sina de magaíza 

e cristalizou-se de repente nos olhos bantos 

o sonho de libras da “Transvaal Company”. 

 

E na angústia cósmica 

as tuas ardentes feições eslavas 

a quimérica solidão dos teus cabelos negros 

à confidência do túmulo de mina 

estalou o egoísmo do teu lar burguês. 

 

E na súbita elegia 

simples e verdadeira como um jazigo de hulha 

um senhor da Ellof Street 

salta do bus 

assobiando o último êxito de Elvis Presley. 

 

Aqui, beijamo-nos 

e lá um microfone de alta fidelidade 

amplificou cem milhões de vezes 

o jazz terrível 

da liberdade dos mortos. 

(CRAVEIRINHA, 2002, pp.186-187) 

 

Cada estrofe projeta uma cena distinta que, direta ou indiretamente, se relaciona 

com o acidente na mina. Tal estrutura consolida uma poética preocupada com a 

construção de uma realidade circundante que irá demonstrar, no contexto geral, que um 



mesmo fato, tido como catastrófico, pode ser lido de maneiras muito distintas naquele 

ambiente. No primeiro momento do poema, temos a representação do acidente em si. 

Uma descrição estilhaçada, porém quase jornalística, que busca entremear a “sina” dos 

trabalhadores semiescravos com fato histórico, como se as coordenadas fatais só fossem 

possíveis àqueles que tinham no sangue o legado do sofrimento. Há, aqui, uma profunda 

reflexão sobre a condição dos magaíças, vistos como força braçal unicamente, sem 

sentimentos ou história. Não é a única vez que o poeta faz esse tipo de reflexão, também 

encontramos a mesma força em poemas como “Ninguém” (CRAVEIRINHA, 2002, p. 

76). Porém, aqui, o fato nos chama mais a atenção por relacionar tal indiferença para 

com tais trabalhadores às diversas influências externas que, de certa maneira, se 

posicionavam como instrumentos de alienação popular (e aqui incluímos mestiços, 

negros e colonos) e de descaracterização da violência e da exploração. 

Nesse ritmo falseado de conscientização através do choque, Craveirinha 

compõe, nas duas estrofes, as seguintes cenas que “ignoram” quase por completo a 

tragédia, repletas de incidências cotidianas, como a mulher que recebe a notícia como 

um simples estalo em seu lar burguês, ou o homem que salta do ônibus assobiando uma 

canção de Elvis Presley. A figura do “rei do rock”, aliás, é apenas mais um indício 

lapidar do que estamos discutindo: a veiculação de representações culturais que, 

somadas, indicam novos modelos de comportamento e de pensamento. Ainda que 

pensemos ironicamente em Elvis como um “branco de alma negra”, que ajudou a 

popularizar mais um ritmo criado pelos negros norte-americanos, não nos podemos 

esquecer que se trata de um branco. Isso faz toda a diferença se pensarmos no cenário 

proposto por Craveirinha para a cena: afinal de contas, será que um branco da África do 

Sul assobiaria uma canção de Paul Bascomb? Apesar de as cenas se passarem em 

espaços tipicamente sul-africanos, o poeta aponta, em seu texto, para o fato de que o 



caráter universalizante das culturas de massa e a banalização do ser humano no 

momento do pós-guerra são acontecimentos que se sobrepõem a qualquer poder, a 

qualquer condição e que podem ser usados como simples ferramentas de manipulação.  

Então, a última estrofe do poema nos traz o jazz classificado como terrível, não 

por se configurar como mais uma dessas ferramentas, mas por conter, em seu tom de 

lamento e em suas raízes entrelaçadas aos spirituals, o desejo de liberdade. A notícia 

anunciada provoca um duplo sentimento de dor e alegria, paradoxalmente, por 

apresentar a morte dos trabalhadores aliada à ideia de libertação. Novamente servindo 

de trilha sonora que acaba por interferir nos acontecimentos e em suas interpretações , o 

jazz se apresenta na poética desse moçambicano como um catalisador de sensações, 

capaz de totalizar emoções ambíguas, liberdade de vida e de criação, além de convergir 

para raízes que indicam não uma origem central ou única, mas uma mestiça conjunção 

de saberes e possibilidades que deve ser o caminho para a conquista almejada. Soma-se 

a isso, ainda no poema, uma oposição do Jazz ao Rock ‘n roll, tendo o último sido 

adotado pelos brancos de maneira mais sistemática que o primeiro, pois, como já nos 

alertou Eric Hobsbawn, a maior desilusão das elites com relação ao jazz reside no fato 

de não terem conseguido sistematizá-lo em virtude de sua improvisação e pelo fato de 

seu “brilho” estar mais relacionado aos homens por trás dos instrumentos do que aos 

próprios instrumentos. 

O segundo poema é “Carta para a mãe de meus filhos”. Nele, ainda em 

Karingana ua karingana, o poeta alicerça um dos principais pilares de sua composição 

poética recente: a imagem de sua mulher como referencial de inspiração e construção do 

verso. Nesse momento, ainda muito ligado às questões que aqui já apresentamos, a 

imagem de Maria aponta para uma possibilidade de futuro que, mesmo com tantas 

adversidades, se desenha possível na lírica de Craveirinha. Dessa forma, o poema 



entrelaça cenas do cotidiano de um casal à sua relação com a África e com a situação do 

continente em seu tempo. Por isso, podemos ver cenas/ler versos como:  

 

Quanto ao resto, Maria 

tu sabes que o suburbano que sou 

calça e veste-se como eles 

mas o coração do teu marido 

não há terylèen que lhe faça o fato. 

E um bife com batatas fritas 

não esquece como foram os nossos filhos 

paridos entre as paredes da enfermaria 

reservada às mães no plural de dor 

dos fetos negros-assimilados ou indígenas 

chineses, mulatos e monhés aos nove meses. 

(CRAVEIRINHA, 2002, p. 196) 

 

A relação entre o cotidiano lírico de um casal e a realidade que o circunda cria 

uma atmosfera singular no poema, que pode tanto ser lido como uma declaração de 

amor à Maria, quanto como um desabafo subliminar das questões que afligem os 

territórios ainda colonizados e que tanto incomodam o poeta. Assim, a imagem de 

Maria assume duas possibilidades de compreensão: Maria como mulher e/ou Maria 

como mãe a quem se queixa o poeta. Tal interação entre o íntimo e o externo, que o 

altera ou nele interfere, é consolidada ao longo do poema e justifica-se em algumas 

áreas de escape através das quais o sujeito poético irá deixar fluir, de maneira mais 

intensa, o lirismo contido em sua escrita de reivindicação e denúncia. Assim 

reencontramos, dentre outras atividades intelectuais, o jazz como escapatória, ainda que 

conscientizadora, de uma realidade áspera e cruel: 

 

Santa 

minha esposa Maria de Lurdes 

mãe dos meus filhos 

dois... 

hoje almoçamos quando nos apetece 

discuto sociologia 

jazz, pintura abstracta 

marrabenta e mulheres bonitas. 



(CRAVEIRINHA, 2002, p. 196) 

 

Aqui, o jazz aparece inserido em um contexto intelectual que reúne, ao que nos 

parece, elementos de excelência dentro de cada área do conhecimento que ainda o 

animam a discutir ideias e conceitos. Desse modo, para o sujeito poético, o jazz estaria 

para a música como a sociologia está para a ciência e a pintura abstracta, para as artes 

plásticas em seu tempo. Além da relação que apontamos, vemos ainda uma eleição de 

caráter muito pessoal que indica o vínculo mais estreito do poeta com o jazz, que ainda 

é o tipo de música que ele prefere ouvir/discutir/pensar quando está com a mulher em 

outro momento que não o de sua escrita de reivindicação, ou mesmo tolhido pela 

repressão. 

O historiador Eric Hobsbawn nos alerta que, 

 

o jazz é contra a opressão, contra a pobreza, contra a desigualdade e a 

falta de liberdade, contra infelicidade. (...) O ódio a essas coisas não 

implica militância. Muitos músicos de jazz americanos expressaram 

seu ódio e ressentimento com relação à sociedade injusta, ainda que de 

maneira privada. (HOBSBAWN, 2009, p.342) 

 

Então, de maneira privada, vimos um Craveirinha inclinado a utilizar tal 

movimento musical e cultural como um braço de sua escrita, jogando com a 

ambiguidade que o próprio movimento apresenta, ainda segundo Hobsbawn: 

protestar/contestar sem necessariamente militar. Não queremos dizer com isso que o 

poeta em questão tenha aproveitado tal “brecha” para não engajar seus escritos de 

maneira mais contundente, pelo contrário. O que percebemos aqui é uma sutileza, 

incomum ao seu tempo, de dialogar com tal arte e utilizar todas as possibilidades que 

nela se encerram para subverter o discurso poético tradicional e criar vias de acesso, em 

diferentes caminhos e níveis, dentro de sua própria escrita. O jazz passa a ser, na poesia 

de Craveirinha, compreendido em duas trilhas paralelas, pois representa, de um lado, a 



exaltação de uma vertente de excelência da cultura negra diaspórica, reconhecida como 

tal, e, de outro, um escape para fundamentar discussões políticas e sociais profundas, 

ainda que disseminadas dentro de um universo poético privado, lírico e de 

conscientização. 

 

2.2 Histórias contadas, cenas da escrita: o cinema e a TV na poesia de Craveirinha 

 

O cinema, pensado como arte que promove imagens em movimento, foi uma das 

grandes conquistas do século XX. Desde os tempos do cinema mudo, acompanhado por 

piano e orquestra dentro da sala de exibição, até os mais recentes deslumbres dos efeitos 

especiais, o que caracteriza a arte cinematográfica é a capacidade direta de comunicação 

com seu público. Não pretendemos, com essa afirmativa, atribuir juízos de valor entre 

as artes que trabalham diretamente com a imagem; nossa intenção é tão somente 

constatar a importância da imagem em movimento para a formação (contribuição 

formativa) de novos imaginários provenientes tanto do ficcional, como de releituras 

históricas propostas pela sétima arte. A propósito disso, Gilles Deleuze nos informa que 

 

é somente quando o movimento se torna automático que a essência 

artística da imagem se efetua: produzir um choque no pensamento, 

comunicar vibrações ao córtex, tocar diretamente o sistema nervoso e 

cerebral. Porque a própria imagem cinematográfica “faz” o 

movimento, porque ela faz o que as outras artes se contentam em 

exigir (ou em dizer), ela recolhe o essencial das outras, herda o 

essencial, é como o manual de uso das outras imagens, converte em 

potência o que ainda era só possibilidade.(DELEUZE, 2009, p. 189) 

 

Seguindo o raciocínio de Deleuze, o cinema, por trabalhar com as imagens em 

movimento, tem uma diferente proposta em relação às outras artes visuais, mas que, ao 

contrário de rejeitá-las, as absorve e recondiciona. A visão do filósofo francês, como 

posteriormente ele próprio reconhece, é um tanto conceitual, já que, na prática, o 



cinema irá demonstrar, salvo algumas exceções ao longo de sua história, que tal 

proposta irá se diluir e as grandes telas deixarão um pouco de lado tal pretensão artística 

com relação à imagem, assumindo um papel mais de referencial do que de referente. 

Buscamos esse aporte inicial, pois entendemos que o cinema é um importante 

desencadeador do discurso metafórico de Craveirinha. A segunda metade do século XX 

foi o momento de afirmação de uma cultura de massa, em grande parte formulada e 

introduzida pelos novos padrões norte-americanos, principalmente no momento 

imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. O mito do herói americano se aliou 

ao grande alcance das produções hollywoodianas e à magia cinematográfica de 

transformar em aventura e espetáculo histórias de dominação e violência, um imaginário 

que invadiu as telas do mundo inteiro, banalizando, em alguns casos, a História, seus 

vencidos e seus vencedores, afirmando tudo o que era desconhecido como excêntrico e 

exaltando um estilo de vida e uma leitura de mundo muito peculiar à nova proposta de 

sociedade que se desenhava então. 

Um bom exemplo disso é o trecho do poema “Ao meu belo pai, ex-imigrante”, 

no qual o poeta apresenta de duas maneiras a figura de Tarzan. Na primeira ocorrência, 

encontramos o vestígio da memória infantil a narrar suas aventuras de pequeno, 

encarnando os heróis a que assistia no cinema: “(...) para salvar a rapariga à Maureen 

O’Sullivan das mandíbulas/ afiadas dos jacarés do filme Tarzan Weissmuller” 

(CRAVEIRINHA, ????, p. 159). O discurso afetivo de uma infância repleta de 

aventuras, amparada pela figura paterna e por verdades ainda desconhecidas pelo jovem 

Zé, cede, porém, espaço a um discurso mais consciente no segmento do mesmo poema 

que encaminha o discurso poético à sua conclusão: “o Tarzan agente inglês disfarçado 

em África”. 



Tal discurso, que apresenta referências ao cinema que estão plenas de 

significações políticas, é o mesmo que será utilizado, por exemplo, no poema 

“Mangondo”: 

 

Escuro e frio 

Fizeram juras nos corpos em serapilheira 

E na manhã dos cacimbos de caimba 

Ao mágico sinal das palmas tatuadas de calos 

E ao som das vozes do cais na garganta estrangulada 

Mangondo abriu os olhos enormes de futuro 

 

E alma de Mangondo endureceu 

De fome e de frio 

E Mangondo saiu da casa de caniço 

E finalmente desceu 

À cidade incandescente de luazinhas elétricas 

E assaltou as cabinas dos cinemas. 

 

E para o transido coração dos subúrbios 

Mangondo levou nos braços  

Os belos tanques floridos de canhões 

E a última experiência dos átomos libertados. 

 

Nas vivendas de caniço 

Mangondo acendeu um fósforo 

Viu o lume celulóide crescer crescer 

E chamou toda a gente. 

 

E toda a gente fugiu 

Do escuro e do frio 

E à luz quente das bobines de guerra da Paramount 

Os homens e as mulheres 

Os velhos e os mufanas 

Despiram o fatalismo das serapilheiras 

Sacudiram as xiganda-bongolo às riscas sem nexo 

Agitaram as capulanas de floras rubras 

Juntaram-se 

E foram. 

(CRAVEIRINHA, 2002, pp. 131-132) 

 

O poema, de tom narrativo, projeta a história de um homem/estivador que 

desperta para sua realidade e, com isso, sofre um processo de conscientização e luta, 

artifício, como vimos, muito comum no discurso literário de Craveirinha. Com esse 

plano de fundo, em uma história curta narrada por meio de flashes de ação e imagens 



metaforicamente elaboradas para dar densidade à escrita, o poeta apresenta o cinema 

como instrumento aglutinador e, paradoxalmente, de ruptura. Tal constatação parte, 

primeiramente, da organização estrófica do poema e de sua estrutura de apresentação, 

nas quais encontramos uma forte influência da linguagem cinematográfica. Pode-se 

perceber que as ações de Mangondo são rotineiramente ambientadas no cenário e nos 

sentimentos do personagem antes de realmente serem exercidas. A técnica, comum aos 

textos dramáticos, principalmente aos roteiros de cinema, cria uma sucessão de imagens 

que, apesar de escritas, se põem em movimento no encadear das estrofes. 

Além de dialogar com o fazer imagético da linguagem cinematográfica, 

Craveirinha nos apresenta um herói nos moldes midiáticos das grandes produções, uma 

espécie de Spartacus que se levanta, quase mitologicamente, contra as injustiças e 

violências sofridas por seu povo. Nesse momento, encontramos duas citações diretas ao 

cinematográfico. A primeira delas aparece quando o personagem desce à cidade e 

assalta as cabines dos cinemas, roubando as bobinas dos filmes e integrando ao seu 

corpo/discurso – às suas metáforas – elementos bélicos das películas, como vemos em 

“os belos tanques floridos de canhões/ e a última experiência dos átomos libertados”. 

Vale lembrar que estamos falando de um poema de finais dos anos cinquenta do século 

passado, momento imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra, no qual muitas 

produções cinematográficas retratavam o cenário do confronto, exaltando como os 

aliados – liderados pelo exército norte-americano – livraram o mundo do mal nazista. 

Craveirinha, portanto, utiliza a leitura cinematográfica da Guerra como ponto de 

partida para uma reflexão sobre a real situação das ainda colônias em África, não só as 

portuguesas. Com isso, entendemos que o poeta rediscute os papéis e personagens de 

um processo colonizatório que durou séculos e ainda permanecia firme em suas bases, a 

partir do discurso libertário que tais filmes apresentavam nas telas dos cinemas. Tal 



visão parece se consolidar, pois, quando analisamos o percurso de Mangondo, vemos 

que o “herói” se levanta perante uma realidade estabelecida como “ordem” e acaba 

conseguindo atrair os demais para o mesmo caminho. Todos abandonam o “escuro e o 

frio” ao presenciar a figura de Mangondo revoltado, armado de tanques e bombas 

atômicas, atentando para uma realidade que “à luz quente das bobines de guerra da 

Paramount” não parecia tão assustadora assim. O poeta reporta os cenários e elementos 

clássicos dos filmes de guerra para a realidade local que o circunda e tudo muda de 

aparência: o herói já não vem de fora e seu instinto de justiça é coletivo e admirado por 

todos; os belos tanques e bombas, além de poderem exterminar o inimigo, servem como 

instrumentos de conscientização dos cidadãos; nesse contexto, a linguagem 

cinematográfica, vestida pelos contos heroicos, vence o anterior espaço de expressões 

de medo e angústia.  

Em outro sentido, vemos no poema “Primavera” um tom menos agressivo, 

porém não menos crítico. Nesse caso, a citação ao universo cinematográfico vem 

acompanhada de uma clássica referência do domínio cultural norte-americano: a marca 

de refrigerantes Coca-Cola. Não indicamos, com isso, que haja um juízo de valor sobre 

os que consomem ou não tal produto, mas é através dele que o sentido do poema se irá  

afirmar ao lado do nome de uma atriz famosa dos projetores, principalmente entre os 

homens. Trata-se de Brigitte Bardot, atriz francesa que se transformou em símbolo 

sexual por sua atuação em filmes como E Deus criou a mulher (1956) e Barbarella 

(1968). Apesar de não ter construído uma carreira sólida no cinema hollywoodiano, 

Bardot acabou se tornando uma referência feminina do cinema europeu de meados do 

século XX, tendo trabalhado com grandes diretores franceses desse período, além de ter 

conquistado plateias pelo mundo inteiro com sua sensualidade. A união de dois 

símbolos culturais vindos de grandes centros financeiros e culturais, respectivamente 



EUA e França, poderia gerar um cenário de contestação direta ou mesmo de revolta por 

parte de um eu-lírico, extenuado diante tantas injustiças e manipulações. Porém, o que o 

poeta nos apresenta é uma cena típica de uma tarde moçambicana em que jovens 

aparentemente alienados “jogam conversa fora” numa praça para matar o tempo. Mas 

será isso mesmo? Vamos ao poema: 

 

Estamos sentados. 

E nefelibatas bebemos coca-cola 

nas públicas cadeiras da praça. 

 

E 

sobre as envenenadas acácias 

andorinhas geometrizam o azul do céu 

e despercebidos passarinhos africanos 

cantam nos verdes braços vegetais 

de um parque de cidade moçambicana 

onde jovens discutem as pernas de Brigitte Bardot 

e abúlicas mãos tamborilam 

no tampo da mesa fúteis dedos. 

 

Mas um grupo de estivadores 

vem do cais vestindo 

serapilheiras 

e passa a três metros e meio 

das cômodas cadeiras da praça 

enquanto 

cocacolizados 

odes cantam nos ramos os bilo-bilana 

e na surdina das tímidas meias-palavras 

e subentendidos silêncios 

ansiosos todos esperamos 

indolentes as flores 

da nossa comum Primavera! 

(CRAVEIRINHA, 2002, pp. 105-106)  

 

A cena aí apresentada pode compreender várias leituras, algumas delas 

provenientes das duas citações que destacamos. Em um primeiro momento, pode-se, 

realmente, fazer uma leitura mais inocente e perceber um fim de tarde entre amigos, no 

parque a conversar sobre amenidades, deixando o tempo passar. Porém, se torna 

impossível uma leitura tão despreocupada quando aparecem, na construção poética, 

pistas claras de que há outras questões a serem levadas em conta na análise crítica do 



texto. Pensemos: amigos sentados ao redor de uma mesa, conversando sobre assuntos 

que a eles interessam e aguardando uma “comum Primavera”, alegórica pela maiúscula 

que inicia o termo no poema. Essa simples descrição já nos oferece outra leitura do 

texto, se pensarmos que a mesma configuração imagética pode nos levar a uma reunião 

de pessoas inconformadas com o momento sócio-político da então colônia e que 

conversam/planejam uma renovação para o quadro.  

Acrescentemos, agora, as duas citações que apresentamos antes mesmo do texto: 

a Coca-Cola e Brigitte Bardot. As duas primeiras leituras podem ganhar outras versões: 

pode-se entender, por exemplo, que os homens que discutem à espera de uma comum 

(no sentido de compartilhada por todos) primavera também não estão livres de marcas e 

estereótipos pertencentes a uma cultura dita universal, isto é, proveniente de uma 

dominação cultural. Por isso, o neologismo “cocacolizados” pode dialogar com uma 

espécie de estado de inércia ou transe, em que esperar não significa, necessariamente, 

“lutar por”. Um retrato consciente de uma luta que se anuncia, mas que, antes mesmo 

disso, precisaria enfrentar alguns germes de alienação em suas próprias bases. Em outra 

leitura possível, tal neologismo materializa um estado de alienação isolado, pois é ele 

que demonstra quão despercebida ou pouco importante é a chegada dos estivadores – 

sua mais bem acabada metáfora da exploração colonial. Já as pernas de Brigitte Bardot 

aparecem no poema como descaracterização de um possível discurso político entre os 

homens. Nota-se que, na mesma estrofe, nos são apresentados “pássaros africanos” que 

passam “despercebidos”, o que reforça nossa ideia de que o texto é construído com o 

intuito de revelar várias fotografias de uma mesma cena. Muito além da especulação 

sobre a capacidade poética para a criação de imagens, Craveirinha apresenta nesse texto 

uma de suas mais marcantes características de escrita: a simplicidade vocabular que se 

desdobra em densidade semântica. Nesse caso, com acréscimo significativo, ao investir 



na construção de uma cena tão ambígua e, ao mesmo tempo, equilibrada em suas 

vertentes. 

Nesse sentido, assim como vimos na figura de Brigitte Bardot, a poética de 

Craveirinha irá buscar, nas referências do cinema, exemplos a serem lidos como 

imagens invertidas, ressignificando-as para outras “funções” imagéticas no campo da 

escrita. Embora encontremos muitas citações esparsas, como vimos nos poemas 

“Mangondo” e “Primavera”, cremos serem duas as referências mais recorrentes e 

emblemáticas que se destacam como extremos da proposta poética de Craveirinha sobre 

o cinema. São elas: os filmes e símbolos do cinema de Faroeste e o inconfundível 

humor crítico de Charles Chaplin e seu Carlitos. Vale lembrar que o cinema é, como o 

jazz, um mecanismo que Craveirinha utiliza para a construção de uma linguagem 

poética densa e de contestação sócio-política. Entendemos que trazer tais referências 

para o texto, transformando-as, através de um processo de ressignificação contextual, 

em mecanismos construtores do texto, é uma das principais características do autor em 

sua época e em seu espaço de escrita. A cultura ocidental se mostra nos versos de 

Craveirinha como massa passível de remodelação e não apenas como marca de erudição 

ou influência. Isso, para nós, é um dos mais importantes alicerces de sua poesia 

moçambicano. Vejamos, então, como esses dois polos aparecem e se articulam na 

escrita do poeta. 

O Faroeste e seus “heróis” funcionam, na poética do autor, tanto como 

reminiscências da infância, quanto como indícios, compreendidos posteriormente, do 

embelezamento de um duro processo de dominação. Porém, antes de avançar nas linhas 

de tal reflexão, julgamos necessário fazer um breve comentário sobre o gênero e seus 

desdobramentos ideológicos. O cinema de farwest imortalizou uma forma que ficou 

conhecida mundialmente e foi abruptamente absorvida e repetida em várias partes do 



planeta: o herói civilizado que domina o nativo selvagem e violento. Visto desse ângulo, 

é claro que tal modelo não é uma invenção desse estilo cinematográfico específico. 

Notam-se marcas do mesmo binômio desde algumas histórias clássicas, como em A 

Tempestade (1623), de Shakespeare, ou, ainda, em momentos mais próximos, na 

imagem de um Tarzan herói, que mesmo criado por macacos não perde a essência de 

homem “civilizado” e colonizador, como o próprio poeta nos aponta: “e Tarzan agente 

inglês disfarçado em África” (CRAVEIRINHA, 2002, p. 161). O que o cinema de 

faroeste irá promover é uma reformulação de tal binômio, mantendo o cerne da 

oposição civilizado versus nativo, facilmente compreendida também como colonizador 

versus colonizado. A recuperação de outras paisagens e personagens pelo cinema 

americano ultrapassa a barreira do Histórico para redimensioná-las com outros 

propósitos, como afirma o pesquisador de cinema Cláudio Cardoso Paiva: 

 

É interessante perceber como a experiência de multiculturalidade, 

interpenetrações de idéias, discursos e ações advindos das 

temporalidades e localidades mais remotas, matiza uma configuração 

universalista ao cinema norte-americano. O Egito, Roma, a Grécia 

antiga, a Europa medieval, a América profunda representados na tela 

são mais do que simples resgates históricos; são reterritorializações, 

desdobramentos e revelações da história por um viés consoante com 

as mitologias da sociedade de massas; transformação dos arquétipos 

que se tornam clichês, mas que asseguram experiências afetivas, 

poéticas e sensoriais. (PAIVA, 2005, p.3) 

 

O desejo de massificação da arte cinematográfica pela indústria hollywoodiana, 

que passa por releituras de mitos históricos e pela própria História de algumas 

civilizações e seus heróis, era permeado por alguns discursos ideológicos próprios da 

sociedade de massa que se consolidava em meados do século XX. As “mitologias da 

sociedade de massas” serviam e serviram muito bem ao discurso dos colonizadores que 

arrastaram seus “impérios” ao longo do século passado, como o caso português que aqui 

analisamos. A temática do wersten buscou uma nova roupagem para tais relações, 



analisando a História da conquista do oeste americano, que todos sabemos ser repleta de 

massacres aos índios nativos americanos, do ponto de vista do mocinho (vencedor) 

acuado pelos selvagens e impelido, por sua extrema bravura, à vitória. É o caso, por 

exemplo, do filme Rastros de ódio, de 1956, do diretor John Ford, analisado por Círio 

Inácio Marcondes em seu artigo A dessimbolização do faroeste: 

 

[A saída dos homens para o campo] É o tempo que uma tribo de 

índios comanches, autores da cilada, necessita para invadir a casa, 

saquear e massacrar a família, matando os homens e Martha, retirando 

seus escalpos e seqüestrando as filhas do casal. 

Entram em cena, portanto, os índios, clássicos protagonistas do 

western, sempre vistos como um inimigo a ser batido, um entrave à 

chegada dos colonizadores que, através de seu ideológico “destino 

manifesto”, consideram-se um povo privilegiado, com autorização 

divina para conquistar e exaurir aquelas novas terras. 

(MARCONDES, 2009, p. 3, grifos nossos) 

 

Porém, após um primeiro momento de afirmação do estilo, os confrontos entre os 

“pele vermelha” e os “cara-pálida” aos poucos cederam espaço para os duelos já entre 

os próprios caubóis – agora no binômio xerife versus procurado –, ainda que calcados 

nos mesmos princípios de honradez, coragem e dominação, afinal era preciso manter a 

ordem conquistada. Apesar da mudança de máscara narrativa, os filmes continuavam a 

retratar o duelo do “bem” contra o “mal”, um modelo de representação que 

marginalizava o “forasteiro”, o “procurado”, ou mesmo o “que abandonou os preceitos 

da boa convivência”. Em contrapartida, o herói tomou contornos cada vez mais ligados 

às estruturas dominantes, disseminando modas e estratégias de consumo e 

comportamento. 

Foram muitos os filmes que reproduziram tais modelos mundo afora através da 

ampla divulgação típica das produções de Hollywood. O bang-bang, como ficou 

popularmente conhecido, teve grande acolhimento do público infanto-juvenil e 

desencadeou uma série de heróis, frases, gestos, posturas e ídolos nas gerações das 



décadas de quarenta a setenta do século passado. Estamos pensando no auge das 

produções do estilo, mas seria grande erro não atentar para produções recentes que 

recuperaram o modelo, como o filme Os indomáveis (2008). O fato é que tais 

produções, ao longo de tantos anos, sempre reuniram elementos atraentes a crianças e 

jovens – pelo lado do entretenimento –, tanto quanto a adultos que assistiam, através 

delas, à (não) possibilidade de reforçar conceitos e estruturas sociais e culturais. Desse 

modo, enquadramos a grande questão que, para nossos propósitos, deve ser discutida a 

partir da referência ao faroeste na poética de Craveirinha: como equacionar os heróis da 

infância com as agruras de seu presente? 

Tal relação é muita intensa na poética do moçambicano, já que o estilo 

cinematográfico povoa duas fases distintas da formação do “cidadão” Craveirinha. Em 

um primeiro momento, encontramos uma visão infantil, na qual os heróis do faroeste 

sobressaem e se destacam como ícones na memória das brincadeiras com o pai: 

 

(...) 

eu Buck Jones no vaivém dos teus joelhos 

dez anos de alma nos olhos cheios da tua figura 

na dimensão desmedida do meu amor por ti 

meu belo algarvio bem moçambicano! 

(...) 

e eu ainda Ricardino, Douglas Fairbanks e Tom Mix 

(...) 

(CRAVEIRINHA, 2002, p. 160) 

 

O trecho acima é do poema “Ao meu belo pai, ex-imigrante”, já referido 

anteriormente, que trabalha, através da relação entre pai e filho, o processo de 

conscientização do sujeito poético, aqui muito próximo de sua condição biográfica. 

Nesse poema, a estratégia de Craveirinha pretende relacionar as memórias da infância 

ao lado do pai a um presente de revelações que, ao mesmo tempo, desconstroem tais 

reminiscências e formam um novo homem. Desse modo, a memória ajuda a 



descaracterizar o pai como colonizador, transformando-o em “ex-imigrante” e, 

posteriormente, “número 1 moçambicano”. Como podemos ver nesse primeiro recorte 

do poema, os heróis do western aparecem de maneira positiva, associados às 

brincadeiras com o pai – a cavalgada imaginada no balançar da perna. Tom Mix, Buck 

Jones e Douglas Fairbanks são personagens de uma infância mestiça, entre o traço 

algarvio do pai, as raízes moçambicanas da mãe e a presença dos filmes. Porém, na 

sequência do mesmo poema, encontramos um sujeito poético amadurecido, relendo 

essas memórias infantis com relação aos seus heróis por um outro viés: 

 

Pai: 

Afinal tu e minha mãe não morreram ainda bem 

mas sim os símbolos Texas Jack vencedor dos índios 

o Tarzan agente inglês disfarçado em África 

e a Shirley Temple de sofisma nas covinhas da face 

e eu também é que mudamos. 

(CRAVEIRINHA, 2002, p. 161) 

 

Tarzan e Shirley Temple engrossam o coro que pretende demarcar a morte “dos 

símbolos Texas Jack vencedor dos índios” como metáfora direta da conscientização da 

luta contra o colonizador. Novamente, encontramos Craveirinha utilizando uma 

referência externa, imbricada com reminiscências de infância, para construir, por de trás 

dessa malha de letras, um discurso político muito além das palavras de ordem. A 

contraposição entre as lembranças infantis e a releitura amadurecida dos filmes de bang-

bang apresenta um poeta extremamente preocupado com a situação de seu país, então 

colônia portuguesa, diante de séculos de dominação sócio-cultural. Porém, ler tal 

momento através de “símbolos renovados” de dominação, trazendo questões mais 

amplas e densas para o espaço de discussão da África ainda colonizada, agrega novas 

fraturas ao texto. Mais uma vez, Craveirinha enlaça um discurso extremamente 

subjetivo a referências externas ao imaginário moçambicano, gerando, com isso, um 



efeito coletivo de conscientização e encanto em sua escrita poética. Semelhante 

estratégia de construção ocorre no poema “África”, na sequência em que o sujeito 

poético compara a atrocidade dos ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão 

durante a Segunda Guerra a um “rodeio aéreo”, aproximando a imagem dos “Cow-

boys” aos aviões que lançaram as bombas sobre Hiroshima e Nagazaki e provocaram 

toda a conhecida destruição das cidades japonesas. 

Usar o faroeste como metonímia da colonização na África portuguesa é um 

caminho de ressignificação de todo esse processo, já que a relação dominador/dominado 

extrapola as barreiras de Portugal e Moçambique para se instaurar em uma nova 

proposta de dominação cultural, econômica e social, na qual o próprio Portugal também 

já se percebia como parte dominada. Por isso, a voz de Craveirinha revela uma 

preocupação maior com o momento histórico em que escreve: a percepção de que o 

“inimigo” tem muitas faces, e não uma só, é deveras perturbadora aos que ainda não se 

conscientizaram nem das ameaças mais próximas. 

Outro ícone do cinema que é visitado por Craveirinha na construção desse 

discurso engenhoso é Charles Chaplin. Símbolo de um cinema contestador e reflexivo – 

mais próximo do proposto por Deleuze em sua teoria da imagem-movimento –, o “pai” 

de Carlitos aparecerá dialogando com as lacunas deixadas pelo poeta em sua escrita. O 

cinema mudo de Chaplin serve como alavanca para as mensagens subentendidas da 

escrita do autor, além de pôr em xeque as expectativas e certezas do colonizador e suas 

tantas metáforas. 

Charles Chaplin abordava, em seus filmes, temas delicados para o contexto 

sócio-político de sua época, sempre explorando um humor refinado, entremeado, de 

maneira muito tênue, pelo drama real dos menos favorecidos. Seu cinema tocou em 

problemas fulcrais da primeira metade do século XX, como no pré-anúncio do nazismo 



em O grande ditador e as duras consequências da industrialização e da recessão 

econômica em Tempos modernos. Segundo o pesquisador João Bosco Ferreira Brandão, 

o “pequeno vagabundo representava a sociedade enfrentando as autoridades, pregando 

em seu silêncio mensagens de igualdade, buscando a felicidade na forma de um amor 

impossível ou simplesmente em um simples prato de comida.” (BRANDÃO, 2009, p. 

84) Portanto, a imagem de Carlitos consegue, ao mesmo tempo, povoar o imaginário 

infanto-juvenil como referência do lúdico e do humor, e chamar a atenção dos olhares 

mais reflexivos que percebiam nas peripécias do vagabundo e nas outras caricaturas de 

Chaplin um viés de contestação e denúncia via obra de arte. 

É nesse sentido que encontramos o olhar poético de José Craveirinha lançado 

sobre a obra do referido realizador de cinema. Se, na representação do faroeste, o poeta 

faz questão de confrontar a inocência da infância com a conscientização e o 

amadurecimento da fase adulta, promovendo, assim, duas leituras de um mesmo 

processo, nas referências a Chaplin o que se percebe é um proposital olhar adulto que 

busca apontar para as entrelinhas do trabalho do cineasta, conhecido, porém ignorado 

pelos “poderosos”. É o que lemos, por exemplo, no trecho do poema “África”, aqui 

novamente citado para fins específicos de análise: 

 

(...) 

E aprendo que os homens que inventaram 

A confortável cadeira eléctrica 

a técnica de Buchenwald e as bombas V2 

acenderam fogos de artifício nas pupilas 

deex-meninos vivos de Varsóvia 

criaram Al Capone, Hollywood, Harlem 

aseita Ku-Klux Klan, Cato Mannor e Sharpeville 

e emprenharam o pássaro que fez o choco 

sobre o ninho morno de Hiroshima e Nagasaki 

conheciam o segredo das parábolas de Charlie Chaplin 

lêem Platão, Marx, Gandhi, Einstein e Jean-Paul Sartre 

e sabem que Garcia Lorca não morreu mas foi 

assassinado 

são os filhos dos santos que descobriram a Inquisição 

perverteram de labaredas a crucificada nudez 



da sua Joana D’Arc e agora vêm 

arar os meus campos com charruas «made in Germany» 

mas já não ouvem a subtil voz das árvores 

nos ouvidos surdos do espasmo das turbinas 

nãolêem nos meus livros de nuvens 

o sinal das cheias e das secas 

e nos seus olhos ofuscados pelos clarões metalúrgicos 

extingiu-se a eloquente epidérmica beleza de todas 

as cores das flores do universo 

e já não entendem o gorjeio romântico das aves de casta 

instintos de asas em bando nas pistas do éter 

infalíveis e simultâneos bicos trespassando sôfregos 

ainfinta côdea impalpável de um céu que não existe. (...) 

(CRAVEIRINHA, 2002, p. 13, grifos nossos) 

 

O cenário em que Craveirinha convoca a referência a Charles Chaplin remonta 

em linhas gerais às conturbadas décadas iniciais do século passado. Arquitetando um 

discurso poético ora irônico, ora metafórico, o moçambicano aglutina imagens negativas 

que marcaram tal período, como as bombas nucleares, o nazismo, o ódio racial e a 

manipulação de alguns meios de comunicação para opô-las, na sequência, a grandes 

pensadores e outros ícones que contestaram a crueldade de contextos de dominação 

estabelecidos em épocas diferentes. Opor os dois caminhos demonstra a a necessidade 

de afirmar que as mesmas sociedades que produziram os grandes massacres e 

calamidades mundiais também contemplaram o mundo com grandes pensadores. Tal 

aproximação, além de valorizar a ideia de convivência cultural, dá relevo às 

incoerências explícitas em alguns episódios que envolveram as principais potências 

mundiais, já que seus líderes compreendiam os ideais de liberdade, justiça e igualdade e 

mesmo assim os ignoraram. Em um âmbito maior, a crítica se estende, é claro, ao fato 

de serem os colonizados em geral rotulados como ignorantes, bárbaros e selvagens – 

para ficarmos só em alguns adjetivos utilizados pelos colonizadores. Chaplin, então, 

aparece como autor de parábolas, ou seja, mensagens alegóricas que pretendiam causar 

um efeito definido, porém através de um discurso menos direto que o habitual. Para 

além disso, o poeta ainda nos diz que tais alegorias continham “segredos”, o que as 



valoriza do ponto de vista da construção da mensagem. Mesmo assim, Craveirinha 

mostra que tais parábolas eram compreendidas, mas não apreendidas, o que reforça a 

figura do criador de Carlitos como um dos grandes contestadores daquele status quo. 

Em outro momento, a figura de Chaplin aparece como alguém que deve ser 

louvado por seus feitos, ao lado de outros tantos gênios das diversas artes. Nesse 

contexto, o poeta elege como imagem principal o vulto da cosmonauta russa Valentina 

Tereskova. Poderíamos apontar algumas questões políticas referentes ao 

posicionamento da antiga União Soviética quanto à política internacional norte-

americana – que pouco mais tarde consolidaria o período conhecido como Guerra Fria. 

Mas salta aos nossos olhos a maneira como Craveirinha desenvolve em sua escrita uma 

mensagem muito mais profunda e abrangente que essa, pois engloba, direta ou 

indiretamente, figuras da força feminina , tratando a imagem de fundo de Valentina 

como uma espécie de mote para cantar o seu espaço poético através das metáforas 

possíveis com o espaço sideral: 

 

Louvo  

o sol que esparge os seus cabelos ruivos 

no feminino colo imenso do mundo. 

 

Louvo 

as estrelas num céu azul em geral 

e louvo uma Lua ideológica no sublime 

Kênguelequezê dos subúrbios. 

 

Louvo 

a enxada nas mãos de calos das heroínas rurais 

e louvo o rubor das papoilas na aurora dos prados 

da Terra Inteira. 

 

Louvo  

as crianças de todos os continetnes 

e louvo os dedos proletários na alavanca 

dócil dos tractores. 

 

Louvo 

a Mãe que gerou no seu ventre 

o Filho que nos seus dedos fez  



o milagre que multiplicou as côdeas de um pão 

ensinou as parábolas subversivas de sermos todos iguais 

e irado expulsou do templo amorosamente 

a cavalo-marinho os cantineiros. 

 

Louvo a indiferença  

imigrante das andorinhas sobrevoando 

as rampas dos foguetões de focinhos nucleares 

e louvo desde aqui em África 

o catecismo de Ellen Keller 

a bíblia de um quilo de farinha 

(...) 

 

Louvo Gabriela Mistral 

e madame Eleonor Roosvelt 

e também louvo uma Rainha Santa Isabel 

no ilusionismo histórico das suas rosas 

camuflando o pão dos pobres em flores dos ricos 

para iludir o seu Rei e Senhor. 

(...) 

 

Ah! Valentina! 

Na beleza da maternidade e nosso 

reivindicativo afro-amor a todos 

louvo a mulher que deu o ser a RabindranatTagore 

o ventre que gerou Goya, Beethoven, Madame Curie, 

Portinari, Pablo Neruda e a bailarina Pavlova. 

E o humor que faz Mr. Charlie Chaplin ser Charlot 

sinceramente louvo além dos que também 

Louvo mas ainda não digo. 

 

E deste poema em diante louvo a Ló 

que me ediu para fazer este poema 

em louvor à Valentina Tereskova 

a primeira mulher no inabitado lar do cosmos 

sorrindo na estonteante granja 

colectiva dos astros. 

(...) 

(CRAVEIRINHA, 2002, pp. 171-175) 

 

Ao realizar o pedido de sua amiga e escrever em homenagem à cosmonauta 

russa, Craveirinha busca intensificar a vitória feminina de Tereskova nos gestos e ações 

de mulheres que, ao longo da História, também foram marcantes para o 

desenvolvimento do mundo. Isso se nota, no poema, através do caso da superação de 

Ellen Keller e suas mensagens de paz; do forte amor pelos humildes, latente nos poemas 

de Gabriela Mistral; se reforça na referência a Eleonor Roosvelt e seu ativismo 

diplomático pelo reconhecimento dos direitos humanos; na constante preocupação da 



Rainha Santa Isabel com os mais pobres; além de todas as mulheres que 

proporcionaram o nascimento de grandes nomes de nossa História. Nesse aspecto, o 

poeta traz citações religiosas, locais e artísticas, ora louvando a capacidade criativa e a 

coragem da mulher, ora exaltando as grandes e as anônimas mães que “presentearam” o 

mundo com seus filhos brilhantes. O gesto de criação passa a ser visto pelo poeta por 

dois aspectos: o da elaboração de ideias e realização de grandes feitos e o da geração de 

vidas e da capacidade de preparar novas perspectivas. O mais curioso nesse sentido é 

que, em contraponto à referência feminina, a figura de Chaplin aparece como criadora 

de Charlot (Carlitos). O que percebemos, portanto, é que o poeta reúne as duas 

perspectivas de criação ligadas à figura feminina em Chaplin, conferindo ao realizador 

de cinema uma dupla capacidade de criação. O par composto por Chaplin e Carlitos 

pode ser lido, nesse momento, como “a Mãe que gerou no seu ventre/ o Filho que nos 

seus dedos fez/ o milagre que multiplicou as côdeas de um pão/ ensinou as parábolas 

subversivas de sermos todos iguais(CRAVEIRINHA, 2002, pp. 171-172)”. Nesse caso, 

a associação com o espaço divino, através da figura de Jesus, está figurada no gesto de 

ensinar por parábolas a lição de sermos todos iguais, semelhante ao trabalho de Chaplin 

em filmes como Tempos Modernos, O menino e O grande ditador, por exemplo. Assim 

como a figura religiosa, Carlitos não é ouvido e suas parábolas acabam por ser 

desprezadas por aqueles que detêm e mantêm o poder. 

Com isso, a conquista feminista de Valentina, ao ser a primeira astronauta 

mulher a ir ao espaço, na verdade é alegoria de uma ruptura com os valores até então 

inquestionáveis e o poder estabelecido. Devemos lembrar que, inserida nas grandes 

lutas por liberdade da segunda metade do século XX, estava a discussão sobre os novos 

papéis da mulher na sociedade. Craveirinha quebra o discurso direto de contestação ao 

governo colonial, anexando novas lacunas de questionamento a tal instituição 



conservadora, e só o pode fazer através do discurso da igualdade. Por isso, encontramos 

uma proposta de convivência cultural, e não de negação das outras culturas. Chaplin e 

seu vagabundo surgem, então, como verdadeiros emblemas de um estado inquestionável 

de contestação, pelas vias da igualdade e do respeito. Mais uma vez, o poeta 

moçambicano busca, em sua escrita poética, refletir sua condição “temporária” de 

colonizado e “cambiante”, em trânsito para a de cidadão moçambicano livre, por meio 

de questões maiores que extrapolam a colonização portuguesa em Moçambique, a fim 

de contestar a falta de liberdade, o desinteresse pelo próximo e a ambição pelo poder. 

Assim como o jazz, o cinema é um instrumento utilizado por Craveirinha como 

desestabilizador da escrita poética tradicional ou mesmo daquela diretamente inclinada 

ao objetivo contestador do processo colonial. O moçambicano absorve a ideia de que o 

cinema trabalha com um discurso de imagem em movimento, para reconfigurar tal 

forma de expressão em sua escrita, promovendo um discurso alegórico que expande o 

imaginário local moçambicano com referências culturais e políticas externas à realidade 

da então colônia. A estratégia, quando pensada no âmbito da música negra norte-

americana e do cinema, extrapola as linhas primeiras de uma poesia de combate ao 

colonizador e produzem uma reflexão ideológica muito mais integrada às grandes 

discussões que envolvem o mundo no momento do pós-guerra. O trabalho do poeta, 

então vai além das próprias citações aos músicos de jazz ou aos ícones do cinema, pois 

se apropria de suas técnicas de produção para subverter a escrita poética de 

conscientização e contestação social, através, respectivamente, das experimentações 

rítmicas e das reconstruções imagéticas do espaço moçambicano. Um exercício que se 

assemelha ao apresentado por Compagnon , com o título de “Tesouro e cola”: 

 

Recorte e colagem são as experiências fundamentais com o papel, das 

quais a leitura e a escrita não são senão formas derivadas, transitórias, 



efêmeras. Entre a infância e a senilidade, que terei feito? Terei 

aprendido a ler e a escrever. Leio e escrevo. Não paro de ler e 

escrever. E por quê? Não seria pela única razão inconfessável de que, 

no momento, não posso me dedicar inteiramente ao jogo de papel que 

satisfaria meu desejo? A leitura e a escrita são substitutos desse jogo. 

Sinto saudade dos livros antigos, do tempo em que era preciso abri-los 

previamente com o corta-papel: “A dobra virgem do livro, além disso, 

pronta para um sacrifício que fez sangrar o corte vermelho dos tomos 

antigos; a introdução de uma arma, ou corta-papel, para estabelecer a 

tomada de posse.” Gosto do segundo tempo da escrita, quando 

recorto, junto e recomponho. Antes ler, depois escrever: momentos de 

prazer preservado. (...) É por isso que se deve conservar a lembrança 

dessa prática original do papel, anterior à linguagem, mas que o 

acesso à linguagem não suprime de todo, para seguir seu traço sempre 

presente, na leitura, na escrita, no texto, cuja definição menos 

restritiva (a que eu adoto) seria: o texto é a prática do papel. 

(COMPAGNON, 2007, pp. 11-12) 

 

O “segundo tempo da escrita” de José Craveirinha revela um imaginário cultural 

muito amplo, que nos faz sempre repensar cada verso no intuito de, a partir da leitura, 

promovermos nosso próprio recorte e colagem. Se leitura e escrita são elementos 

indissociáveis no processo de composição do autor, suas referências e citações são seu 

próprio texto. A elaboração da escrita do poeta moçambicano, por meio de instrumentos 

externos e (in)adequações aos referentes locais de cultura e literatura, demonstra a 

construção de um universo literário calcado em ícones mundiais e marcas internas de 

resistência, gerando, assim, uma composição subjetiva, mas sem perder a legibilidade 

de suas intenções. Se Compagnon propõe o texto “como prática do papel”, Craveirinha 

recompõe seu texto poético como prática de papéis: o da escrita e o do sujeito. Um 

protagonismo sensível e articulador entre a imagem, a realidade e o lirismo. 

 

 

 

 

 



3 – O POEMA, A IDENTIDADE E O TERRITÓRIO: RUI KNOPFLI E A 

MEMÓRIA LITERÁRIA 

 

“E eu não sabia que minha história 

era mais bonita que a de Robinson Crusoé” 

 
Carlos Drummond de Andrade7 

 

Pensar a poesia do moçambicano Rui Knopfli é mergulhar em um desafio 

demasiado instigante. Nascido em Moçambique, então colônia portuguesa, no ano de 

1932, o filho de portugueses e neto de suíços desde sempre teve de conviver com o 

contexto colonial. Situado em um espaço fronteiriço a que muitas pessoas foram 

relegadas por conta do processo colonial português, Knopfli teve de compreender sua 

condição, oscilando entre o fato de ser filho de portugueses colonos e o de, em 

contrapartida, ter nascido em Moçambique em um momento chave do século XX, para 

ambos os lados: as décadas de 50 a 70 e a guerra de libertação/guerra colonial. 

Tão fraturado quanto a dupla denominação do conflito colonial/de libertação, 

Rui Knopfli constrói seu universo poético exatamente neste espaço de cisão entre visões 

distintas de uma mesma realidade. Logo, se torna evidente que, em um processo de 

construção como este, questões como a identidade, a memória e a representação do 

sujeito interferem diretamente no ato criativo, passando o poeta não só a questionar seu 

espaço de pertença, mas também seu próprio conceito de pertença. Tal questionamento 

se fará presente tanto na reflexão de Knopfli sobre seu momento sócio-político, quanto 

nas subjetivas projeções do sujeito poético a fim de situar-se no mundo como 

proveniente deste ou daquele lugar. Se, em meio a tantas nuances políticas, se torna 

infundado para o poeta, devido a questões raciais e ideológicas, se autoafirmar como 

moçambicano ou português, a favor ou contra este ou aquele movimento, sua escrita 

trabalha e deflagra os conflitos pessoais e externos. O sujeito poético de Knopfli, 

                                                           
7 Versos derradeiros do poema “Infância”, do livro de estreia de Drummond em 1930: Alguma Poesia. 



portanto, delineará fronteiras imaginárias para um território de memórias e referências 

literárias que lhe servirá como zona de conforto, ainda que tal denominação seja 

demasiado relativa. 

Nesse sentido, os versos de Drummond, na epígrafe deste capítulo, remetem 

nosso olhar a um espaço da escrita que comumente passa despercebido se não 

conhecemos bem o autor ou seus principais elementos de criação. Pensamos aqui nos 

vãos que surgem entre os versos para a criação de uma espécie de exílio nas palavras, 

uma experiência de (des)territorialização da escrita, que catalisa um processo de 

aceitação/recusa de um espaço coletivo em detrimento de um espaço pessoal. Segundo 

Francisco Noa: 

 

Podia-se perfeitamente definir a poesia de Knopfli – sem deixar de 

equacionar os riscos de uma tipologia devido ao seu caráter 

globalizante e nivelador – como a escrita de um “eterno exilado”. 

Tendo a disjunção “enraizamento/desenraizamento” como eixo 

estruturador dos conflitos que ela própria recria e que a especificam, a 

obra de Knopfli revela uma subjectividade indissoluvelmente 

comprometida com uma historicidade desenvolvida e faseada pelo 

próprio texto. (NOA, 1997, p. 105) 

 

Considerando o “eixo estruturador” e o “exílio eterno” propostos por Noa, 

entendemos que a poesia de Knopfli forja um espaço de sobrevivência subjetiva para 

nele se afirmar e compor outros nichos de significação. Ainda que não consideremos, 

como Noa, um “eterno exílio” o lugar de Knopfli em sua própria poesia, a imagem 

reforça outras questões pertinentes às discussões que envolvem a escrita deste 

moçambicano, como a utilização da literatura – e de sua leitura particular desta 

literatura – como território de pertença. 

Nessa esteira, os versos finais do poema “Infância”, do modernista brasileiro, 

ilustram uma perspectiva interessante de comparação entre o espaço das memórias 

infantis que o sujeito poético apresenta ao longo do texto, ao se referir à sua família e à 



sua casa, e a posteriormente citada história de Robinson Crusoé, emblemática obra do 

autor Daniel Defoe que, no alvorecer do século XVIII, apresentava um homem, solitário 

em uma ilha, que por sua própria conta consegue superar os obstáculos encontrados, o 

que acabará por torná-lo um ícone do que seria o self-made man . É claro que, para 

alcançar tais feitos, Crusoé irá escravizar o nativo Sexta-Feira e cometer outros tantos 

atos tipicamente colonialistas, tão simbólicos e reproduzidos em sua época. Cremos que 

partir com os versos de Drummond serve não só como referência de leitura, mas 

também, e principalmente, como um alerta para a busca de referenciais, já que o próprio 

sujeito poético de “Infância” afirma não saber, na época, que sua história era mais bela 

que a do explorador inglês. Salientar a simplicidade do quadro infantil pintado nos 

versos de Drummond e opô-lo a uma história que tem de belo a superação de um 

homem através da exploração de outro(s) é um fato marcante no poema do itabirano que 

queremos trazer para este início de discussão sobre a poesia de Rui Knopfli, como 

maneira de situar o que de fato é ser um autor-leitor. 

Neste capítulo, buscaremos integrar duas propostas de análise da poesia de Rui 

Knopfli. Na primeira, iremos investigar as relações e os conflitos do poeta com os 

aspectos sócio-políticos de seu tempo, na tentativa de delinear um caminho de 

compreensão para o binômio cosmopolita europeidade/moçambicanidade de sua escrita. 

No segundo momento, proporemos uma leitura de algumas das principais referências 

literárias de um Knofpli leitor e suas significantes contribuições para a construção do 

verso knopfliano. Utilizamos o termo “referências”, pois queremos compreendê-lo tanto 

como ideia de literariedade, quanto como um marcador de afirmação espacial, ainda que 

se trate de um espaço exilar subjetivo. 

Os escritores, por excelência, são leitores e tradutores de uma realidade – muito 

provavelmente aquela que o cerca em seu cotidiano. Se com o moçambicano Rui 



Knopfli não é diferente, gostaríamos de acrescentar a esse fato outros componentes de 

sua mundividência. Profundamente marcado por questões raciais, sociais e políticas de 

seu tempo na então colônia moçambicana, o poeta não irá encontrar na realidade 

cotidiana um território de sustentação para a sua escrita. Se pudemos pensar em um par 

opositivo para comentar o poema de Drummond, tendo como base a própria descrição 

que o sujeito poético faz de seus laços familiares e seus vínculos com a terra, em 

Knopfli raramente encontramos tais referências apresentadas de maneira tão definitiva. 

O problema do autor com a identificação territorial evidencia uma espécie de fricção do 

sujeito com sua realidade sócio-política, movimento este que impede uma delimitação 

definitiva do espaço geográfico ao qual pertence, levando os rabiscos de uma 

cartografia possível para o campo subjetivo, em especial o da leitura. 

A pesquisadora Fátima Monteiro afirma, no início de seu estudo sobre o autor:  

 

Denunciador duma situação que considera “injusta e anômala”, pode 

dizer-se que o sujeito poético knopfliano não se encontra, no entanto, 

imbuído dum complexo de culpa histórico, mas que é antes um sujeito 

que radiografa poeticamente, com o senso trágico que lhe é peculiar, a 

história colonial do império ao presente. Essa radiografia, que lhe 

permite a antecipação do futuro, surge sempre em linguagem poética 

na qual “[a] arte só pode estar ao serviço da arte”, ou seja, em 

linguagem descomprometida com uma agenda política pré-figurada. 

Europeu nascido em África, de coração cativo em África e idéia 

poética apropriada à Europa, como o coloca Lisboa, Knopfli não só 

não reconhece à poesia (sua ou de outrem) a capacidade de “derrubar 

governos”, como se recusa a embarcar no “fingimento” dum Eu 

poético que não seja profundamente representativo de condição racial 

e sócio-económica num contexto colonial. Neste sentido, apresenta-se 

como alteridade poética da Negritude no panorama literário 

moçambicano, recusando-se a aceitar africanidade como essência, mas 

entendendo-a, antes de tudo, como resultado de experiência. 

(MONTEIRO, 2003, pp. 26-27) 

 

Partindo da premissa de que Knopfli, antes de ser alguém que não se posiciona 

diante do conflito, é, na verdade, alguém que entende o fazer poético e o próprio 

conflito colonial por outras vias que não as estritamente ligadas aos movimentos de 



libertação nacional, percebemos que sua proposta estética irá articular suas angústias 

aos dispositivos de ação necessários para um olhar norteador do sujeito. Se as palavras 

da pesquisadora parecem fortes ao citar o “fingimento” de “eus-poéticos” da mesma 

geração, entendemos como necessária a expressão, tomada de empréstimo do artigo de 

Eugênio Lisboa, por acreditar que não caberia a Knopfli um verso construído através de 

um discurso político facilitador de posicionamentos e afirmações nacionalistas. Não 

estendemos a marca assinalada por Fátima Monteiro a todos os poetas deste período nas 

então colônias africanas de língua portuguesa, mas sabemos que, em determinado 

momento histórico, a literatura e a crítica literária desses locais assume um caráter 

institucionalizado, profundamente ideológico e dicotomizante. Nesse cenário, as 

propostas literárias de autores como Rui Knopfli se tornavam distantes dos paradigmas 

pretendidos pelos movimentos de libertação e inclinados a uma reivindicação direta. 

Está claro que entendemos a necessidade de, em momentos históricos específicos como 

este, a literatura e as outras formas de arte andarem imbricadas com o caráter ideológico 

e transformador de uma determinada ordem social e política. Compreendemos, também, 

que alguns autores que buscaram essa via de representação em sua escrita conseguiram 

um verso contestador, esteticamente elaborado de acordo com suas realidades locais e 

sua leitura mais ampla de mundo. Tendo as duas considerações em mente, cremos poder 

definir Knopfli como um poeta necessário ao momento do pré-independência em 

Moçambique, na medida em que sua escrita poética funciona como um catalisador de 

experiências pessoais e coletivas, ainda que seu referencial cartográfico seja estilhaçado 

por questões que independem dele. Por isso, 

 

Ao resistir à “lei nacional” e aos discursos normalizadores, ao afirmar-

se como uma escrita não programática, ao representar, pelo caráter 

instintual que potencia, uma profundidade psíquica e existencial, ao 

instituir-se como metáfora de uma identidade individual e coletiva em 

incessante devir, ao revelar, acima de tudo, um flagrante e visceral 



comprometimento estético, a poesia de Rui Knopfli parece querer 

proclamar que o que importa não é o que faz com que a literatura 

moçambicana seja moçambicana, mas o que faz com que essa mesma 

literatura seja literatura. (NOA, 1997, p. 105) 

 

A nosso ver, a poesia de Knopfli se faz urgente justamente pela necessidade, 

expressa por Francisco Noa, de “proclamar a literatura moçambicana como literatura”. 

Se o projeto político-ideológico que norteava os movimentos de libertação preferia 

evidenciar as marcas da luta e a denúncia contra o colonizador, com suas oposições e 

seus dialogismos por vezes extremos; se outro grupo de autores buscava afirmar, em 

suas obras, características típicas da terra moçambicana, sua musicalidade, seus traços 

tradicionais, os contatos externos e as permanências dialógicas entre a tradição e a 

modernidade como reflexos de uma nação em construção – caso de poetas como 

Craveirinha e Noêmia de Sousa, por exemplo –; mesmo diante desse quadro, nos parece 

que o lugar de Rui Knopfli está situado como base propulsora de outra afirmação tão 

importante quanto as anteriores, guardadas as devidas diferenças de concepção: a 

afirmação literária. 

Partindo desta premissa, a pesquisadora Fátima Monteiro trata de outro ponto 

que, segundo ela, facilitou a “marginalização” literária de Rui Knopfli no espaço 

moçambicano. Trata-se de sua aproximação a José Craveirinha. Embora busque não 

rivalizar as duas experiências poéticas em seu estudo, Fátima Monteiro analisa juízos 

críticos, produzidos por contemporâneos dos poetas, que buscavam uma espécie de 

hierarquização da obra dos dois autores com o intuito de problematizar a alteridade 

possível no então espaço colonial moçambicano. Se a proposta de Craveirinha passa 

pelos frisos da Negritude, pela constituição do projeto da moçambicanidade e pela 

contestação política, ainda que alegorizada na maioria das vezes, a experiência 

knopfliana centra seu trabalho na construção do verso e em suas possíveis maneiras de 



significar, o que abre o espaço do poema aos discursos possíveis em cada palavra e seus 

respectivos contextos. 

Desse modo, os diferentes caminhos tomados pelos dois autores, para nós, não 

significam oposições diretas na maneira de pensar o verso e suas respectivas realidades. 

Cremos que tais oposições enfatizam traduções diferentes de uma realidade coletiva, 

pautadas pelas peculiaridades de cada sujeito em sua relação direta com os 

acontecimentos e constituições sociais, raciais e políticas de sua época. Acreditamos, 

ainda, ser esta uma das pontes mais significativas entre as obras dos dois poetas, pois é 

de tal fusão que surge o que hoje reconhecemos por poesia moçambicana.  

No entanto, o fato é que a obra dos dois poetas acaba por ser comparada ao 

longo das décadas de 60 e 70, por motivos que extrapolam a própria capacidade de 

criação poética ou o traço artístico de cada um. Sabemos que o ato de comparar com o 

intuito de criar hierarquizações literárias sempre obscurece a razão em nome deste ou 

daquele interesse, em qualquer campo de poder, para afirmar a importância de um em 

detrimento do outro, supostamente desimportante. As comparações feitas entre os dois 

autores, principalmente na época em que iniciavam sua escrita – seja pela 

representatividade que cada um teve na construção do processo de independência, seja 

pela aproximação de sua escrita a elementos típicos da tradição e do território africano, 

de uma maneira geral –, evidenciavam o viés que mais interessava ao momento sócio-

político de Moçambique. Não queremos, com isso, dizer que a poesia de Craveirinha é 

pior ou melhor que a de Knopfli, ou vice-versa; porém, desejamos demonstrar como os 

dois autores são pilares fundamentais para a consolidação do eixo lírico na literatura 

moçambicana, justamente por seus universos poéticos se constituírem de maneiras 

distintas e sinalizarem, assim, duas faces de um mesmo espaço de representação. 



O processo de hierarquização, por parte da crítica literária da época, chegou a 

extremos tais como o embate promovido entre Alfredo Margarido e Rui Knopfli, 

embora por vias indiretas, a propósito da introdução crítica de Margarido sobre a poesia 

moçambicana da época, reunida em um volume organizado pela CEI em 1962, 

intitulado Poetas de Moçambique. A farpa no dedo está nos parâmetros delineados por 

Alfredo Margarido para a seleção das vozes que compunham aquele volume. Segundo 

ele, para integrar a antologia foram selecionados autores cujos sujeitos poéticos 

“propagassem senso de consciência racial e ‘engajamento’ nacionalista” (MONTEIRO, 

2003, p. 34). O crítico justifica de forma modelar a não participação de alguns autores, 

como Reinaldo Ferreira, por exemplo: 

 

Quais os poemas que consideramos nesta antologia? Pois aqueles que 

exprimem a soma de exigências próprias dos homens, aqueles que 

reivindicam a sua qualidade humana. Neste caso, a poesia é a 

expressão directa da necessidade, recusando-se a ser apenas a mera 

projeção de formas idealistas. O choque entre as formas poéticas 

existentes em Moçambique ganha assim o seu contorno peculiar, pois 

aquelas que se acantonam nas zonas idealistas de conhecimento, quer 

dizer, aquelas que consideram, quando muito, uma metafísica da 

acção, opõem-se aquelas que mergulham as suas raízes na consciência 

prática da práxis. (...) Enquanto a poesia angolana “branca” assume 

como sua a práxis do homem de cor (Antonio Jacinto, Antonio 

Cardoso, Luandino Vieira) só um poeta branco nos acompanha nessa 

via (Fernando Ganhão). O comportamento observado pelos demais 

poetas moçambicanos deste grupo tem-se limitado à procura de uma 

passagem onde seja possível um encontro, digamos, um ajustamento 

dos problemas inerentes das suas formas de práxis. 

Porém, o problema mais grave, é-nos apontado por uma poesia lírica, 

de raiz essencialista, que voluntariamente se divorcia de problemas 

imediatos (Reinaldo Ferreira e Glória Sant’anna). Neste caso tal 

poesia reveste-se de um caráter acentuadamente não-humano (...). 

(MARGARIDO, 1980, pp. 479-480) 

 

Ainda que o nome de Rui Knopfli constasse na referida antologia, sua voz se 

levantou contra a proposta programática de Margarido para a seleção do que representa 

ou não a poesia moçambicana. Tal gesto ultrapassa o caráter comparativo que 

estabelece graus de importância, para, criticamente, desconsiderar a escrita deste ou 



daquele poeta como nacional ou mesmo como parte integrante de um sistema de escrita 

literária. Embora compreendamos as peculiaridades do posicionamento de Alfredo 

Margarido, ver a “raiz lírica e essencialista” como o “mais grave problema” demonstra 

o ponto de vista crítico que norteava aquele momento histórico,  um olhar que chega a 

interferir no campo da criação artística. Essa cena crítica afetará diretamente o trabalho 

de escrita e organização/fragmentação do universo poético de um sujeito que, por tantos 

motivos, já se sentia à margem do processo literário de seu local de pertença. De certa 

forma, Knopfli se identifica com algumas das “marcas” propostas por Margarido como 

“graves problemas” ou “desumanidade” e, sendo assim, por mais que seu nome 

figurasse nas páginas da antologia, era necessário não referendar tal opinião. A 

polêmica gerada pela introdução crítica da referida seleção provocaria um artigo8 de 

Eugênio Lisboa sobre o que é ser um poeta moçambicano – texto integrado como 

prefácio na publicação do livro Mangas verdes com sal, de 1969 – e uma tréplica de 

Margarido aos imediatos comentários de Knopfli – tréplica esta publicada originalmente 

no Boletim Mensagem da CEI, em 1963. Esse segundo texto de Alfredo Margarido 

busca um diálogo direto com as opiniões de Knopfli sobre seu prefácio. Indignado, o 

crítico irá tomar as palavras do poeta como pessoais e as responderá, de forma grosseira 

em alguns trechos, buscando descaracterizar a proposta de Knopfli de uma “poesia 

mulata”, no sentido cultural da expressão, através de juízos de caráter moral e da  

reafirmação de uma poesia que só deve ser entendida como útil se promover 

diretamente alguma denúncia ou ecoar algum lamento: 

 

                                                           
8 O artigo em questão foi uma encomenda de Rui Knopfli a Eugênio Lisboa, fato assumido pelo próprio 

crítico. Tal fato, porém, não desqualifica o posicionamento dos dois sobre a questão levantada pela 

introdução escrita por Margarido. Problematizar a questão em vias públicas era importante para lançar em 

campos mais amplos de debate o que era ser moçambicano e, principalmente, o que era ser um escritor 

moçambicano. 



Evidentemente que nos é difícil entender o alcance desta classificação 

[concentracionária] pois, a ser o que realmente nos parece, teremos de 

baixar a classificação moral de Rui Knopfli para qualquer coisa abaixo 

de zero. E porque será nossa visão tão acentuadamete 

concentracionária? Pois por não termos dado à análise literária ou 

estilística a importância que lhes pretende conceder o Rui Knopfli. (...) 

De facto fala-nos em primeiro lugar de uma “negritude”, sem no 

entanto nos esclarecer qual possa ser ela. A única hipótese que nos 

resta, é a de ser aquela inventada por Jean-Paul Sartre (...) Ora 

quando Rui Knopfli nos sugere a futura existência de uma futura 

poesia moçambicana, “mulata altiva”, não podemos deixar de entrever 

a existência (e, logo, a afirmação) de alguns preconceitos de casta e de 

cor. Porque, como nos parece óbvio, o que deve-se afirmar na poesia 

mulata são os genes leucodérmicos, não já as essências do mundo 

negro. (MARGARIDO, 1980, pp. 503-504, grifo nosso) 

 

A resposta de Margarido, na tentativa de desqualificar as considerações de 

Knopfli sobre o já referido prefácio da antologia da CEI,  parte desde o início para o 

confronto pessoal. Neste caso, a astúcia do crítico se dá na medida em que, ao trazer a 

discussão para o espaço subjetivo, saindo do campo da crítica estrita, Margarido 

evidenciaria as questões raciais e sócio-políticas que tanto perseguiram o poeta nesses 

anos. Porém, o texto necessitava de um aporte teórico que sustentasse a resposta por 

vias “literárias”, se assim pudermos chamar os caminhos escolhidos por Margarido 

nesse texto. Logo, os questionamentos sobre a negritude citada por Knopfli e, por 

consequência, sua hipótese de uma poesia futura que fosse mulata – e, é bom repetir, 

compreendemos este termo fora das questões biológicas, mas, pensando com Gruzinski 

(2001), pelo viés da mestiçagem cultural – remontam às diretrizes doutrinárias do 

anterior prefácio para selecionar o que poderia ser considerado poesia de Moçambique. 

Pode-se a partir daí, ao menos, entender a opinião de Margarido, ainda que com ela não 

concordemos, quando afirma que a negritude defendida por Sartre em seu Orpheu noir é 

inventada, por não conter em si, da mesma forma que a proposta poesia mulata de 

Knopfli, a essência negra. A ideia do crítico ao opor, implicitamente, as concepções de 

“essência” e “experiência” cria um abismo conceitual que permite, então, cometer um 



apagamento cultural de dezenas de autores surgidos nos então espaços coloniais 

portugueses em África, tendo em vista que eles não expressariam em suas obras os 

referenciais necessários da “essência negra”, se é que podemos pensar 

epistemologicamente nesse termo. Por outro lado, Francisco Noa nos apresenta um 

olhar diferente sobre a constituição do universo poético-intelectual de Knopfli e de sua 

relação com Moçambique e com a África durante a experiência colonial: 

 

Deste desencontrado agregado de opiniões em relação a Knopfli e à 

sua obra (poeta moçambicano, independente, ambíguo, fenômeno de 

binacionalidade literária, intervalar, poesia universal, eminentemente 

européia) sobrepõe-se um dado incontornável: tanto Knopfli, 

enquanto imagem literária, como a sua obra representam a ímpar 

expressão da intersecção cultural produzida pela ocupação colonial em 

África, com o fluxo de tensões, inquietações e conflitos que lhe são 

inerentes. E, não equacionar este facto – embora nunca o colocando 

como factor determinante na recepção do texto, mas aferindo-o como 

um dos elementos fundamentadores do discurso, em termos 

semânticos-pragmáticos – é, na essência, limitar as potencialidades 

significativas desse mesmo texto, isto é, não alcançar a profundidade 

com que se definem os contornos e filamentos da poesia knopfliana. 

(NOA, 1997, pp. 97-98) 

 

Com Noa, compreendemos a proposta de Knopfli em sua resposta ao prefácio de 

Alfredo Margarido e seus critérios de seleção. Uma poesia produzida na então colônia 

que reflete a experiência do sujeito inserido naquele cenário, bombardeado por 

referências e situações cotidianas concernentes ao processo político e social, não deve 

ser desprezada por não expressar questões raciais ou programáticas. A experiência de 

viver em espaços africanos coloniais na primeira metade do século XX está na obra de 

Craveirinha, está no cerne da construção do texto de Knopfli, na voz feminina de 

Noêmia de Souza, para ficarmos só em Moçambique. Logo, se, por um lado, a resposta 

de Margarido busca reafirmar as condições estabelecidas pelo crítico para a inclusão ou 

não de poetas e para a seleção dos poemas que viriam a integrar o livro, por outro, 

também evidencia que as palavras de Knopfli, pleiteando um olhar mais amplo para a 



literatura produzida em Moçambique naquela época, foram capazes de incomodar os 

formadores de opinião de um momento histórico profundamente complicado, no que diz 

respeito a tomadas de decisão. Eugenio Lisboa comenta tal polêmica em entrevista a 

Patcrick Chabal, para exemplificar sua posição com relação aos atravessamentos 

políticos na literatura moçambicana daquele período: 

 

O Margarido nessa altura defendia teses que eu considerava – e ainda 

hoje considero – inadmissíveis. Ele usava muito o discurso do deve 

ser: a poesia em Moçambique, no contexto actual, deve seguir estas 

linhas e tal e tal... Isso irritava-me completamente, porque acho que a 

literatura nunca se fez assim, por mandados; faz-se por mandados 

interiores, o indivíduo é que se autodetermina. Portanto, eu estava 

largamente de acordo com o Rui Knopfli. Também croniquei contra o 

famoso texto do Alfredo Margarido que deu origem a essa polêmica. 

(...) 

Arte é a arte, gato é gato e conhaque é conhaque. Nós nunca, em 

qualquer época, podemos defender um mau texto pelas boas 

intenções. Como dizia o André Gide, c’est avec lês beaux sentiments 

qu’on fait de la mauvaise littérature, não é verdade. Também se faz 

boa literatura com bons sentimentos, desde que os bons sentimentos 

sejam a vocação natural da pessoa e não uma atitude tomada 

militantemente e exteriormente ao texto artístico. Eu nunca mudei, 

nesse sentido. Tive muitos dissabores com europeus, que me davam, 

privadamente, razão, mas diziam que essas coisas não se deviam dizer 

por escrito. Eu nunca percebi o que isso, de a gente pensar uma coisa, 

achar que não é o momento certo para dizer uma coisa em que 

sinceramente se acredita. A função de um intelectual não é mentir por 

caridade, é dizer a verdade e fazer um diálogo adulto. (LISBOA, 

1994, pp. 156-157) 

 

A definição dada por Eugênio Lisboa para o papel do intelectual, de certa forma, 

condensa o teor de sua opinião sobre os que veem a arte como um veículo de mensagem 

e não como um fim em si mesmo. O contraste do pensamento de Lisboa, comparado ao 

de Margarido, nos mostra, claramente, que o espaço de escrita moçambicana propiciava 

a crença e a prática de, pelo menos, duas interpretações distintas sobre o que é uma 

literatura válida ou socialmente útil. Confrontando a proposta de Margarido, Lisboa 

alinha seu olhar ao de Knopfli para defender que a literatura produzida por um 

indivíduo só pode ser reflexo das percepções e sentimentos daquele indivíduo. Logo, se 



o sujeito da escrita tem para si um sofrimento que, por razões diversas, converge para o 

olhar coletivo, sua escrita será reflexo disso e suas propostas de leitura poderão girar em 

torno dessas bases. Porém, o que Lisboa e Knopfli problematizam, na mesma medida 

em que a buscam combater, é a poesia programática que não surge de um movimento do 

poeta, mas sim de uma necessidade/obrigação apartada da composição literária. Logo, a 

visão dos dois, ao se oporem ao crítico Alfredo Margarido, pretende não desmerecer 

este ou aquele poeta, mas quer, por excelência, ampliar as diretrizes traçadas pela crítica 

para definir e enquadrar a produção literária da época no conceito de literatura 

moçambicana, que se instaurava como uma das mais importantes vias de afirmação da 

liberdade almejada. 

Parece-nos importante ressaltar tais questões, já que, partindo desta desavença 

pública, conseguimos compreender melhor alguns movimentos da crítica literária 

contemporânea em relação aos fatos citados, como, por exemplo, as constantes 

comparações entre a obra de José Craveirinha e a de Rui Knopfli. Aparentemente 

apartados pelo grau de importância e utilidade (no sentido proposto por Alfredo 

Margarido) que conferem às questões sociais, os dois discursos poéticos em questão 

jamais poderiam ser comparados competitivamente por qualquer viés, tendo em vista 

ser irrelevante eleger aquele que, dentre Craveirinha e Knopfli, seria a tradução mais 

bem acabada do conceito de literatura moçambicana proposto. Portanto, se para os 

críticos de determinado momento este ou aquele poeta representa melhor os anseios e a 

realidade moçambicana, devemos respeitar seu olhar com os filtros sócio-políticos que 

se fazem necessários. Mas tal processo não se deve render ao comparativismo cego, 

para que se consiga buscar, nas diferenças existentes entre os dois poetas, os elementos 

que nos fazem acreditar que são estes autores pontos fundadores de referência literária 



para a geração seguinte. Na tentativa de alertar sobre as constantes comparações 

promovidas pela crítica e pela imprensa, Fátima Monteiro nos diz que 

 

Com freqüência comparado a Craveirinha, Knopfli manteve desde 

sempre uma postura de fairplay quando o propósito da comparação 

fosse o de “hierarquizar” a legitimidade discursiva de ambos em 

termos de moçambicanidade. 

Essa postura de fairplay é particularmente notória se considerarmos 

que Craveirinha detém, ou detinha no contexto ideológico dos anos 60 

e 70, algumas “vantagens” importantes no desafio: ser mulato; 

escrever uma poesia cuja ênfase na sonoridade sincopada do verso o 

tornava por implicação parte duma tradição oral que se pretendia 

resgatar enquanto símbolo perene duma integridade cultural africana 

em processo de desagregação; a ausência de complexificação 

ontológica, complexificação que, existente em Knopfli, situa este à 

partida na descendência duma modernidade européia; a escassez de 

referências à literatura portuguesa ou ocidental; e, finalmente, a 

temática, em Craveirinha, voltada predominantemente para a 

expressão dum Eu coletivo negro em confronto com um meio social 

de opressão e marginalidade. (MONTEIRO, 2003, p. 25) 

 

Ainda que não concordemos com todas as observações acerca de Craveirinha 

apontadas por Fátima Monteiro em seu estudo9, temos de levar em consideração que a 

aceitação de seus versos era muito mais palatável que a aceitação dos versos de Knopfli, 

se pensarmos que o momento político-ideológico necessitava de ícones para sua 

afirmação. Ainda que muito diversa da poesia de combate por excelência, a escrita de 

Craveirinha está, inegavelmente, mais próxima deste processo do que a de Rui Knopfli, 

por motivos óbvios que remontam a uma leitura crítica10 da tradição em seus enlaces 

hereditários de filho de Tombasana com um ex-emigrante português. Tal fato se 

instaura como mais uma barreira – se já considerarmos a questão racial como anterior – 

                                                           
9 Não concordamos com algumas questões apontadas por Fátima Monteiro com relação à poesia de José 

Craveirinha, pois acreditamos que o autor de Karingana ua Karingana tem um trabalho poético também 

voltado para discussões ontológicas, além de trazer em seus versos várias citações à cultura ocidental, 

tanto pelo viés literário, quanto de outras artes, como a música e o cinema, como vimos no capítulo 

anterior deste trabalho, por exemplo. 
10 Utilizamos o termo “crítica” para caracterizar as leituras feitas por José Craveirinha de alguns 

elementos tradicionais da cultura moçambicana, pois acreditamos que – marcadamente pelo próprio autor 

– as preocupações do poeta não se limitam à recuperação da tradição, mas priorizam os enlaces que esta 

mesma tradição (oral, rítmica, ritual, religioso, etc) trava com a modernidade de meados do século XX.  



para a aceitação da escrita knopfliana como uma possível representação de Moçambique 

naquele momento. 

As discussões concernentes a essa questão levam o próprio autor a afirmar, em 

entrevista/depoimento ao crítico francês Patrick Chabal, sua indignação com as 

tentativas de criar pares opositivos entre sua obra e a de Craveirinha, como se só 

houvesse lugar para uma delas naquele cenário. Assim como nós, Knopfli compreendia 

a importância e a qualidade da escrita poética de Craveirinha, reconhecia seu lugar de 

destaque com reverência, tanto pelos valores nacionais, quanto pelos estéticos, mas não 

julgava justa a maneira como algumas pessoas, em sua maioria críticos locais, 

buscavam desqualificar sua escrita nos parâmetros da nacionalidade, tendo como ponto 

de oposição a obra do poeta de Karingana ua Karingana. Para ele: 

 

O Craveirinha é um espontâneo, mas é um gênio. O Craveirinha é o 

grande poeta de Moçambique, é o grande poeta africano de expressão 

portuguesa, não tenho a mínima dúvida. Não quero o lugar dele 

porque só quero o meu. O Craveirinha, se dá o acordo certo, ninguém 

o bate. Nós tivemos fases de azedume, mas nós somos, como disse 

inteligentemente o Carlos Adrião Rodrigues, o “verso e o anverso” do 

mesmo quotidiano, o subúrbio e o outro lado do subúrbio. É evidente 

que o Craveirinha tem um poderoso ouvido, e a capacidade de 

imaginar dele é uma coisa erótica, fascinante. É uma força da 

natureza, como uma torrente. E as torrentes não se podem policiar, só 

os conta-gotas é que se podem. E quando acerta, é cá uma coisa! 

Quando ele arranca uma imagem... O Craveirinha pode ter uma 

imagem erótica, de violação, como “falos dourados erectos no ventre 

da noite”. (CHABAL, 1994, p. 190) 

 

Ao assegurar que só quer o seu lugar e não o de Craveirinha, Knopfli reafirma a 

necessidade de reconhecimento de uma vertente poética mais voltada para um sujeito 

que reconhece como seu o espaço do poema, buscando segurança em seus versos e 

refletindo sobre suas experiências no espaço colonial africano de meados do século 

passado. Nesse sentido, o elogio sincero a Craveirinha demonstra, mais uma vez, a 

iniciativa do poeta de buscar reconhecer como escrita moçambicana todo o conjunto de 



características e produções que compreendem um olhar subjetivo ou coletivo daquele 

espaço, levando em conta o processo colonial como situação humana anômala, as 

diversas matrizes culturais que tal processo e período históricos proporcionavam e a não 

existência de um conteúdo programático básico como cerne identitário daquela 

literatura. 

Portanto, se considerarmos que todas estas questões afastam o sujeito e 

principalmente o poeta Rui Knopfli de seu espaço natural de pertença, tendo lançado 

sobre ele um duplo olhar de restrição – um por parte dos moçambicanos e simpatizantes 

dos movimentos de libertação e outro por parte dos portugueses colonos que 

capitaneavam o processo colonial em Moçambique –, entenderemos o porquê de sua 

poesia ser, tantas vezes, caracterizada como desdobramento de um processo de 

desterritorialização. Cremos que tal denominação seja válida para compreender alguns 

dos pontos de força da poesia knopfliana, mas o que iremos buscar neste momento é 

discutir os meios pelos quais o autor buscou se desvencilhar do problema da 

desterritorialização na escrita de seus versos, ressaltando seus pontos de adensamento e 

reflexão. 

 

3.1 Memória, identidade e criação: a escrita poética como exílio do sujeito 

 

A escrita knopfliana permite ao menos três leituras quando pensada no cenário 

social e político de Moçambique nas décadas de 50, 60 e 70. Porém, tal permissão não 

se dá propositalmente pela escrita, mas pelo direcionamento da leitura de quem a 

propõe. Os poemas de Knopfli que tocam ou tangenciam os assuntos da nacionalidade, 

do território ou mesmo do reconhecimento com locais geográficos, nunca apontam para 

uma única interpretação, deixando suas fraturas expostas ao leitor. O que nos surge 

como uma característica positiva da escrita deste autor, acaba por ser utilizado, algumas 



vezes, de maneira tendenciosa, já que a abertura de seus poemas quanto ao tema permite 

leituras (quase) conclusivas, porém descontextualizadas se um pesquisador ou crítico 

quiser comprovar sua tese. Não acreditamos ser este o caso de Alfredo Margarido, mas 

nos parece razoável que sua utilização dos primeiros versos do poema “Naturalidade”, 

para justificar uma “negação” de europeidade por parte de Knopfli, é um tanto ou 

quanto descontextualizada dos motivos do autor, especialmente se o comparamos com 

outros poemas do mesmo livro. O poema, eleito pela maioria dos críticos como uma 

espécie de emblema da poesia knopfliana, já foi muito analisado e comentado como 

referencial de uma escolha de “nacionalidade” do poeta; queremos, ainda assim, pensá-

lo com Francisco Noa para afirmar que os versos, na verdade, buscam evidenciar a 

sobreposição da experiência africana à dita essência africana. Vejamos o texto: 

 

Europeu, me dizem. 

Eivam-me de literatura e doutrina 

europeias 

e europeu me chamam. 

 

Não sei se o que escrevo tem a raiz de algum 

pensamento europeu. 

É provável... Não é certo, 

mas africano sou. 

Pulsa-me o coração ao ritmo dolente 

desta luz e deste quebranto. 

Trago no sangue uma amplidão 

de coordenadas geográficas e mar Índico. 

Rosas não me dizem nada, 

caso-me mais à agrura das micaias 

e o silêncio longo e roxo das tardes 

com gritos de aves estranhas. 

 

Chamais-me europeu? Pronto, calo-me. 

Mas dentro de mim há savanas de aridez 

E planuras sem fim 

Com longos rios langues e sinuosos, 

Uma fita de fumo vertical, 

Um negro e uma viola estalando. 

(KNOPFLI, 2003, p. 59) 

 



A primeira estrofe propõe um diálogo com os critérios utilizados para designar 

uma pessoa como pertencente a este ou àquele lugar. Assim, Knopfli alterna imagens 

que o remetem à Europa para, em um duplo movimento, se afastar das rotulações 

pejorativas de europeu que recebia de seus principais críticos sem, no entanto, negar sua 

ascendência europeia. Por esse caminho, a segunda estrofe se inicia como continuação 

dos questionamentos anteriores, agora para afirmar que há, sim, uma raiz europeia no 

que escreve e pensa – ainda que tal raiz não seja consciente ou escolhida por ele – , 

porém é a partir daqui que o poema irá assumir a via dupla que irá permear toda a obra 

do autor com respeito ao tema da nacionalidade. Tendo consciência de que nasceu em 

África, mas que, como filho de portugueses e neto de suíços, não poderia negar seu viés 

europeu, Knopfli passa então a situar seu sujeito entre dois espaços de construção 

identitária e cultural: Europa e África. Acreditamos que a opção pelos continentes já 

aponta para uma questão importante: a necessidade de não confundir a configuração 

geográfica de pertença do Eu com os polos de oposição dentro do conflito político de 

sua época, respectivamente, Portugal e Moçambique. Tal opção, para além das questões 

raciais e sociais, se embasa na opção estética da escrita knopfliana. Logo, utilizar os 

nomes específicos das partes diretamente envolvidas no conflito colonial poderia 

adensar possíveis leituras de sua obra e de seu comportamento político perante o 

momento histórico que vivia. Afastar-se de um discurso que vinha sendo tomado por 

muitos autores como estratégia de posicionamento político por oposição ao “inimigo” 

demonstra, claramente, que a proposta de Knopfli era ter o verso e o sujeito poético 

como catalisadores das fraturas do poema, em uma construção subjetiva do mundo que 

o cerca. Aqui se reforça a ideia de que, para o autor, é necessário afirmar sua 

experiência africana, como sujeito nascido em África e parte integrante e consciente da 



situação colonial, mas que não poderia assumir um sujeito poético engajado ou 

enraizado em uma essência africana: 

 

Poesia engangée? Não, não era não ser importante, era ser uma coisa 

que a mim não me dizia respeito, porque havia mais vozes, a orquestra 

tinha mais instrumentos. Não era a mim, sob pena de estar a assumir 

um papel que não me competia (porque se eu toco trombone não toco 

pífaro)... A minha poesia é do ponto de vista da raiz social, do extrato 

social de onde venho, daquilo que é muito específico, que é o ponto de 

vista de um indivíduo europeu, embora nascido em África, que 

assume a consciência da situação anómala que é a situação colonial, 

que fala do seu ponto de vista. Não sou eu que tenho que falar ou 

protestar, fingindo, fazendo batota na situação dos contratados. 

Fingindo, mas não é o fingir poético... 

Eu não posso assumir as dores que não sinto. Eu posso reconhecer 

uma injustiça social larguíssima ou uma injustiça mais que social, que 

é a injustiça da situação colonial, que não direi que era criminosa mas 

que era anómala – que é uma coisa de que eu me apercebi muito cedo, 

na adolescência, como é que é possível a existência de colônias, como 

é que  há povos que têm dependências e governam outros povos – mas 

eu não posso vir falar do ponto de vista dos injustiçados. Só do meu 

ponto de vista. (KNOPFLI, 1992, pp. 199-200) 

 

Ao afirmar que sua poesia só poderia partir “do ponto de vista da raiz social, do 

extrato social de onde vinha”, o poeta indica que as pretensões de sua escrita poética 

com relação à condição colonial só poderiam ser discutidas por um viés específico, que 

não era o mesmo (e nem poderia ser) de autores mestiços e negros, que tiveram parentes 

e amigos injustiçados e violentados pelo sistema. Por isso, ele reconhece a situação 

como anômala, algo não era compreensível ainda que seu olhar crítico viesse de fora, 

das margens do conflito em questão. Nesse ponto, vemos como o poema “Naturalidade” 

adquire camadas de significação que vão se sobrepondo à pele do texto e retornamos ao 

crítico Francisco Noa em sua concepção de “experiência africana” para o caso 

knopfliano. Ao contrário do que pleiteavam críticos e pensadores da época, como 

Alfredo Margarido, não era possível – no sentido ontológico de ser possível – que todos 

os escritores da África portuguesa daquele momento escrevessem, pensassem e 

sentissem seus textos por mediação exclusiva da “essência africana”. 



A experiência, nesse caso, se transforma em grande viés de afirmação e combate 

se lembrarmos que muitos portugueses que foram às colônias no início do século XX 

tiveram filhos que não escolheram nascer em África e que optaram, após adultos, por 

este reconhecimento;  do mesmo modo, o inverso, em menor escala, também aconteceu 

com africanos, nascidos nas então colônias, que migravam para a Europa com intenções 

acadêmicas e permaneciam por lá após a conclusão de seus estudos: basta lembrarmos 

que os primeiros passos do movimento da Negritude francófona se dão justamente pela 

percepção do apagamento dos laços dos estudantes com suas raízes africanas 

tradicionais. Logo, os antologistas e críticos que se restringem a uma leitura apressada 

do poema “Naturalidade” deixam escapar importantes espaços de significação na leitura 

desses versos, espaços estes que serão reconquistados pelo poeta e seu sujeito lírico em 

outros poemas, como em “O preto no branco”: 

 

Da granada deflagrada no meio 

de nós, do fosso aberto, da vala 

intransponível, não nos cabe 

a culpa, embora a tua mão, 

armada pelo meu silêncio, 

lhe tenha retirado a espoleta. 

De um lado o teu dedo indicador, 

de outro a minha assumida neutralidade. 

Entre os dois, ocupando o espaço 

que vai do teu dedo acusador 

à minha mudez feita de medo e simpatia, 

tudo quanto não quisemos, nem urdimos, 

tudo quanto a medonha zombaria 

de ódios estranhos escreve a sangue 

e, irredutivelmente, nos separa e distancia. 

Tudo quanto há-de gravar o meu nome 

numa das balas da tua cartucheira. 

Nessa bala hipotética, nessa bala possível 

que se vier, quando vier (ela há-de vir) 

 

melhor dirá o que aqui fica por dizer. 

(KNOPFLI, 2003, p. 271) 

 



Se em “Naturalidade” a experiência se sobrepõe à essência africana para 

localizar o espaço do sujeito poético, em “O preto no branco” os versos buscam 

trabalhar as fricções provenientes do contato entre as duas possibilidades. Porém, o 

trabalho com as palavras para provocar as faíscas de tal encontro passa longe da 

enumeração de diferenças e de teorias de conspiração. O sujeito poético de Knopfli 

busca, desde o início do poema, diminuir o conflito perante as duas figuras humanas 

que propõe, estabelecendo uma espécie de anistia entre os dois polos. Por isso, logo nos 

primeiros versos elegemos “culpa” como palavra-chave para a compreensão de todo o 

poema, já que o sujeito poético deixa claro que, em sua opinião, não cabe a nenhum dos 

lados a culpa pelos incidentes ocorridos. O que há entre os dois é consequência de algo 

maior, que extrapola a consciência do humano, por isso anômalo aos olhos do poeta, e 

que os atinge justamente pela ignorância abismática que os afasta e, de certa forma, cria 

lados opostos de uma mesma questão. Neste contexto, o sujeito poético faz a ressalva: 

mesmo que a mão do outro tenha acendido o estopim, a retirada da espoleta da granada, 

ainda assim não lhes cabe culpa alguma. A mesma culpa que poderia ser trocada no 

acusar do dedo indicador e na neutralidade lida como negligência, da zombaria, do 

sangue... É o exame da culpa, instigado pelo poeta, que nos leva a pensar na verdadeira 

temática do poema: a distância. É assim que percebemos como o voo sibilante da 

granada, deflagrada logo no primeiro verso, provoca uma espécie de paralisia no tempo, 

um momento estático, embora curto, capaz de provocar uma reflexão sobre o conflito, 

seus participantes e sua microrrealidade, quando dois homens opostamente pré-

estabelecidos se encontram frente a frente e percebem a falta de sentido do duelo. É, 

então, a granada – e sua subentendida explosão – que nos leva à bala do antepenúltimo 

verso, essa sim já endereçada, convicta em sua ação, premeditada. Vemos que a 

reflexão disparada no instante da retirada da espoleta não consegue superar a dureza da 



– para continuar com as palavras do poeta – situação anômala representada de forma 

drástica através das imagens que sugerem o conflito armado. É então que 

compreendemos o verso isolado na última estrofe do texto como um apanhado das 

fraturas de um sujeito poético que se vê, após uma reflexão sobre os fatos, incapaz de 

cerzir os espaços abertos com suas palavras, porém apto a perceber que não serão elas 

as responsáveis por contar a história final. O que o poema não diz, ou não pode dizer, é 

o que na verdade ele diz nos fossos abertos pela granada imaginária da leitura. 

“Naturalidade” e “O preto no branco” são apenas dois dos poemas que 

poderíamos utilizar para discutir as questões concernentes ao reconhecimento do poeta 

com relação a este ou aquele território, ou a determinada causa; nossa escolha 

representa o começo do caminho que decidimos traçar para discutir de que maneira Rui 

Knopfli trabalha a composição de seus textos poéticos como um espaço de exílio do 

sujeito. Pensamos nos dois, além dos motivos já discutidos em suas análises iniciais, por 

acreditar que seus títulos sejam interessantes pontos de partida para pensar a maneira 

como o poeta busca demarcar suas referências cartográficas, sociais e políticas dentro 

da conjuntura moçambicana de meados do século XX. O dicionário Houaiss da língua 

portuguesa apresenta as seguintes acepções para a palavra naturalidade: “1. qualidade 

do que é natural; 2. espontaneidade – afetação; 3. local de nascimento”. Curiosamente, 

só encontramos naturalidade como nascimento na terceira acepção do verbete, muito 

embora as duas anteriores talvez estejam mais próximas do que queremos explorar no 

título do poema em questão. Ler tal título como uma definição do que se é de fato 

oblitera os outros possíveis instantes da escrita knopfliana que, a nosso ver, buscam uma 

aproximação maior com a segunda definição que encontramos no verbete do dicionário. 

A “Naturalidade” a que se refere o poema nos parece  estar mais vinculada às ideias de 

afetividade e espontaneidade do que, propriamente, às questões sócio-políticas 



concernentes a ser moçambicano ou ser português em um momento histórico em que se 

afirmar um era negar o outro. Esse é o gancho que utilizamos para o outro título, “O 

preto no branco”. Para além das questões sócio-políticas que levavam à automática 

negação do outro, havia ainda a questão racial que, mesmo quando não representada 

exclusivamente pela cor da pele e pelas origens familiares, era suscitada pela essência 

africana que, entre outras questões, presumia uma total afirmação dos valores negros, de 

sua cultura, de seu sofrimento e da necessidade de ter essas características valorizadas 

em seus matizes tradicionais – como forma de se opor ao colonizador, e por 

consequência, ocidental e branco. Portanto, o segundo título transita entre as fraturas 

raciais e suas novas significações dentro do espaço colonial, além de fazer referência a 

uma expressão típica da língua portuguesa para dizer que as coisas vão ficar claras e 

objetivas em sua fala, dizer o preto no branco. Em outro sentido, ainda podemos ampliar 

as duas significações anteriores relacionando o referido título ao ato da escrita, já que 

ela consiste basicamente em lançar a tinta (geralmente escura) sobre a folha em branco: 

contar a verdade, clara e crua, sem arremedos ou cuidados de dizê-la numa sociedade 

colonial em que as tensões políticas e raciais crescem a cada momento como forma de 

exteriorizar as lacunas de um sujeito que se encontra cindido em meio a tudo isso para, 

assim, restaurar seu lugar de pertença no espaço da escrita. 

Esta riqueza de significados na composição de alguns títulos será uma das 

ferramentas de Knopfli para a organização de seu universo poético. De certa forma, 

alguns títulos e epígrafes nos servirão de fronteiras entre o sujeito da escrita e a escrita 

do sujeito. É o caso, por exemplo, do título do primeiro livro de poemas de Rui Knopfli, 

País dos outros, de 1959. Se o título, a princípio, pode espantar os leitores mais 

desavisados e ainda aqueles que buscam na escrita moçambicana desse período marcas 

de um processo de conscientização e luta contra o colonizador, deve também, em 



momento imediatamente posterior, levantar todas as propostas que apresenta em sua 

polissemia. Uma leitura direta nos encaminharia para um país que não é meu, ou que 

ainda não é meu, por isso, dos outros. No entanto, O país dos outros pode ser lido como 

ausência de laços sócio-políticos com seu momento histórico, como uma ironia com o 

processo colonial em Moçambique, ou ainda, como meio de explicitar as frestas 

existentes entre o subjetivo e o coletivo na poética do autor. O título inteligente 

apresentado por Knopfli nos faz lembrar, ainda, dos versos de José Craveirinha, 

utilizados como epígrafe do capítulo anterior, no qual o autor de Karingana ua 

Karingana se anuncia como “homem qualquer/ cidadão de uma nação que ainda não 

existe.” (CRAVEIRINHA, 2002, p. 17). Ora, quais as diferenças entre estar no “país 

dos outros” ou “ser poeta de uma nação que ainda não existe”? Longe de querer 

reiniciar análises comparativas entre os dois autores para cair em mais uma discussão 

esvaziada, gostaríamos de chamar a atenção para a proximidade de ideias entre os dois 

poetas em um mesmo momento de escrita. É claro, não queremos com isso dizer que 

ambos escrevem ou buscam caminhos de escrita semelhantes, mas sim demonstrar que 

suas escolhas diferentes acabam por afirmar dois pilares de sustentação da poesia 

moçambicana: de um lado o sujeito coletivo de Craveirinha em suas viagens pelo 

universo da Negritude; de outro o cosmopolitismo poético de Rui Knopfli e seu 

subjetivismo agudo e fragmentado na e pela escrita. As duas experiências de estéticas, 

de certa forma, se complementam naquilo que elegemos como ponto central de nossa 

análise, assim como o verso de Craveirinha dialoga com o título do volume poético de 

1959 de Rui Knopfli.  

Se para Craveirinha havia “uma nação que ainda não existe”, mas que existiria 

em breve, como exalta o poema, para Knopfli o país em questão era dos outros, ou 

sempre seria dos outros, nunca dele. A falta do sentimento de pertença imediata ao 



local, principalmente no que concerne às questões políticas, nos fazem pensar como os 

dois autores, ainda que por vias diferentes, cerziam um mesmo tecido puído e tão 

necessário como o da memória. No caso de Craveirinha, uma memória imediata, que se 

fazia como um misto de ações e anseios, um querer dialógico entre passado e presente 

na espera de um futuro; para Knopfli, a certeza da afirmação desnecessária. Estar no 

país dos outros, de maneira tão ambígua, é muito mais não se encontrar em lugar algum 

do que não se reconhecer deste ou daquele espaço. Lembramos aqui do poema “O 

campo”: 

 

Saio para o campo. O campo 

aqui não é o campo, mas a savana 

eriçada de micaias e capim 

feio e desigual. Habitantes 

do seu mundo, os negros ignoram-me, 

empenhados em suas tarefas quotidianas. 

Olho para as coisas abandonadas, 

latas escuras de ferrugem, lonas 

pardas de pneus, ferros 

retorcidos sem jeito. Entre isso 

o capim espreita, descolorido, espigado 

e hirsuto. Nada me sugere a face 

aveludada de uma paisagem pastoril, 

rosto tranquilo de criança sonhando. 

Mas eles estão no seu mundo, 

e eu passeio no campo.  

(KNOPFLI, 2003, p. 154) 

 

O caminho ambíguo percorrido pelo sujeito poético nesses versos é percebido 

através da constatação de que ele não se encontra na savana e tem, ao mesmo tempo, 

uma memória inventada, pastoril, do que seriam os campos descritos nos romances e 

poemas que lera. Nesse sentido, a aparente impossibilidade do poeta em se autodeclarar 

deste ou daquele lugar se torna matéria para o trabalho estético do texto. Optando por 

uma descaracterização do bucolismo, que a imagem do campo poderia proporcionar, 

percebemos que o poema assume dois movimentos distintos com relação ao próprio 

trabalho de escrita, com o intuito de confrontar seu desejo com a realidade. Assim, um 



dos caminhos do texto revela um Knopfli desejoso de passear no campo, não o que ele 

vê, mas o que ele tem na memória, seja a da infância, seja a construída por referências 

outras. Desse modo, a linguagem flerta com um tom mais clássico que, ironicamente, 

busca reconstruir uma imagem pastoril do espaço desejado muito antes de querê-la real. 

Em um segundo passo, o poema assume uma linguagem cinematográfica, como câmera 

que passeia pela paisagem explorando seus detalhes e suas sobrevisões. Ao descrever tal 

paisagem, o poeta faz questão de demonstrar sua não-pertença ao lugar, da mesma 

maneira que o campo idílico apresentado na outra leitura também não é o seu. No 

espaço do entre, o sujeito poético se situa como uma das latas enferrujadas que 

encontra: alheio ao que realmente representa tal lugar, posto ali pelas circunstâncias e 

desgastado pelo tempo – no caso do poeta – da escrita. Porém, o que mais nos chama a 

atenção no texto é o fato de revelar claramente que os negros estão “em seu mundo” e 

ele apenas passeia no campo. Aqui, para nós, definitivamente, o campo assume o papel 

de espaço da escrita e seu caráter transitório evidencia o fazer reflexivo da escrita 

knopfliana, que entende o sujeito e o poema como fraturas necessárias à sua própria 

compreensão. Nesse caso, a transitoriedade do sujeito confere liberdade para refletir 

sobre as imagens que capta sem laços parciais com o cenário, como alguém que dirige a 

câmera reconstruindo as imagens que seleciona. 

O sentimento presente no título O país dos outros é um sintoma da escrita 

knopfliana no que diz respeito ao autorreconhecimento cartográfico do poeta e, 

porventura, de seu sujeito poético. Os rastros deixados pelo poema “O campo” 

aparecerão em muitos outros títulos, ainda que não como temática principal, como 

podemos ver em entrevista de Knopfli concedida a Patrick Chabal, ao comentar o título 

de seu segundo livro, O reino submarino: 

 



(...) o meu segundo livro chama-se Reino Submarino, e só sabes 

porque se eu te disser. Porque eu, precisamente para despistar, ponho 

uma citação muito erudita do D. H. Lawrence, a dizer que todos 

somos “scaly-clay submarine fauna, feeding ourselves on offal, like 

shrimps”... 

Bom, os filmes em séries iam no cinema aos sábados, por episódios 

que se interrompiam na altura de maior suspense para nós lá 

voltarmos no sábado seguinte. Tinha dado um, fabuloso, chamado A 

África Negra, com homens-morcegos, e com um domador de leões 

chamado Beatty. Quando eu hoje me lembro, era tudo tão... barato! E 

o segundo episódio chamava-se O Reino Submarino, com seres 

subaquáticos, e havia tipos com escafandros, e uma rocha que abria, e 

eles saíam para atacar... E eu chamei ao meu segundo livro O Reino 

Submarino por causa dos filmes em episódio do Scala. (CHABALL, 

1994, p. 196) 

 

É esta proposta da poesia do autor que nos leva a pensar no conceito de exílio e 

em suas relações latentes com a memória inventada e a memória literária. Na sequência 

deste trecho, Knopfli afirma que seus primeiros livros são frutos dos “mitos de 

infância”, de um momento em que ainda não se apercebia dos problemas sociais que lá 

estavam difundidos. Com isso, percebemos a importância que o discurso da memória irá 

assumir na escrita poética do autor, tanto na caracterização de um mundo observado 

com olhar pueril, porém traduzido por um adulto, quanto na utilização de suas leituras e 

de seus autores prediletos como terreno de sustentação de um sujeito desenraizado. Por 

outro lado, é o sentimento de exílio que ocorre ao poeta, ainda que inconscientemente, 

quando delega à escrita o status de local de conforto para seus dramas geo-humanos. 

Exilado em suas próprias referências literárias e, por consequência, em sua escrita, 

Knopfli determinará em seus versos um espaço em que é possível alocar seu sujeito, 

sem a necessidade de pátrias, bandeiras ou hinos, dando-lhe a voz determinante para 

que o silêncio de suas fraturas identitárias se torne epiderme de sua escrita. 

Por isso, entendemos, com Edward Said, que 

 

O exílio, ao contrário do nacionalismo, é fundamentalmente um 

estado de ser descontínuo. Os exilados estão separados das raízes, da 

terra natal, do passado. Em geral, não têm exércitos ou Estados, 



embora estejam com freqüência em busca deles. Portanto, os exilados 

sentem uma necessidade urgente de reconstruir suas vidas rompidas e 

preferem ver a si mesmos como parte de uma ideologia triunfante ou 

de um povo restaurado. O ponto crucial é que uma situação de exílio 

sem essa ideologia triunfante – criada para reagrupar uma história 

rompida em um novo todo – é praticamente insuportável e impossível 

no mundo de hoje. (SAID, 2003, p.50) 

 

Se aplicarmos as diretrizes desta condição à escrita knopfliana, perceberemos os 

caminhos traçados pelo poeta em suas tramas textuais. Partimos do estado de ser 

descontínuo para representar a constante dança entre possíveis nacionalidades que só 

podem ser e são afirmadas por seu sujeito poético por meio de uma experiência, real ou 

mnemônica. Quando nenhuma das duas possibilidades lhe confere o status de cidadão 

de algum lugar, em algum tempo, por qualquer que seja o motivo, a literatura é acionada 

como local de escape no qual o sujeito descontínuo se torna triunfante em suas próprias 

expectativas. Exilar-se na escrita é, portanto, exaltar sua impessoalidade/ficcionalidade 

para, depois disso, fazer dela território de experiências fragmentadas, amálgamas de sua 

condição. Quando Said propõe que para o exilado é necessário criar uma “ideologia 

triunfante para reagrupar uma história rompida em um novo todo”, entendemos o 

processo de criação poética de Rui Knopfli como parte desta necessidade – ainda que 

em âmbito estritamente pessoal –, já que, para nós, a fragmentação do sujeito pela 

memória e pela ausência dela, na verdade, busca reconduzir o olhar do leitor a uma 

totalidade ainda que inventada, mas necessária à sua sobrevivência.  

Percebemos esta marca na escrita poética de Knopfli acentuadamente em duas 

vertentes. Na primeira, indicamos poemas em que as relações interpessoais sobressaem, 

seja através de questões amorosas, seja por meio de interlocutores inexistentes, que, 

conduzindo diálogos/monólogos sobre um determinado tema, retomam o processo de 

fragmentação que sugerimos anteriormente. Na segunda vertente, localizamos os 

metapoemas, textos em que o ato da escrita e suas etapas assumem o papel de 



protagonistas, mas acabam por estender a metaforização do sujeito fragmentado à sua 

escrita. Nos dois casos, vale ressaltar que as propostas literárias do autor não irão 

enveredar bruscamente por um caminho definido, já que Knopfli não entende, a nosso 

ver, o poema como uma ferramenta e sim como um efeito. Neste caso, os enlaces entre 

fragmentação e reconstituição de um todo se darão na compreensão do poema em sua 

escrita, em suas lacunas, em seus entraves e não por meio de imagens diretas e/ou 

repetidas com muita frequência. 

Na primeira vertente sinalizada, buscaremos compreender por que vias Rui 

Knopfli utiliza a figura do interlucutor, ainda que este não se pronuncie no poema, como 

mecanismo de construção do espaço de exílio no texto – lembramos que se trata de um 

exílio pela e na escrita, o que implica dizer que esta condição se consolida no próprio 

fazer do texto e não apenas em seu resultado final. Um dos caminhos encontrados pelo 

poeta para tal empreitada é o da temática amorosa, se assim a pudermos chamar. Os 

poemas que falam de aproximações ou afastamentos de um pretenso casal são quase 

sempre conduzidos por uma memória afetiva, porém afetiva em relação aos elementos 

que emolduram a cena e não propriamente aos personagens que dela participam. Nesse 

ponto, as lacunas da memória vão ser preenchidas – ainda se falarmos de uma memória 

já por todo inventada – e o ato ficcional de lembrar se transformará em instrumento de 

criação para o texto poético, antes de tudo. 

É no primeiro livro de Knopfli, O país dos outros (1969), que encontramos 

alguns dos textos mais interessantes no que respeita a esse enfoque, poemas nos quais o 

sujeito poético tem a companhia de um interlocutor – embora praticamente sem voz –  

que o irá ajudar na construção da escrita do poema. É o caso de “Despedida”: 

 

Tudo entre nós foi dito. 

Estamos cansados e tristes 



neste outono de folhas pairando 

e caindo. 

Entre nós as palavras colocam um mundo 

de silêncio e vazio estéril. 

Os próprios sonhos se encheram de neblinas 

e o tempo os amarelece. 

Outono decisivo de folhas secas 

e bancos abandonados de cimento frio 

onde não cantam aves 

e o vento desce em brandos rodopios. 

Apenas uma vaga angústia presente,  

uma saudade sem recomeços,  

a lembrança tépida a gelar como  

veios de mármore. 

Tudo entre nós foi dito, 

olhamos o apodrecer do parque, 

o vento, o crepitar leve das folhas 

e, sem ressentimentos, dizemos adeus. 

(KNOPFLI, 2003, p. 41) 

 

Neste poema, a palavra toma o centro do texto. Apesar de o sujeito poético 

apontar, logo no começo do poema, que há uma segunda pessoa implícita na construção 

dos versos, suas reflexões sobre a separação serão construídas após a percepção de que, 

apesar do silêncio que ambos compartilham, há entre eles um mundo feito de palavras. 

Então, Knopfli retoma o ambiente do parque e seus principais integrantes (o banco, as 

aves, o vento) para, a partir de imagens de deterioração, explicar que não há nada a 

dizer perante tamanha clareza dos fatos. Novamente, encontramos traços de uma 

linguagem cinematográfica que busca deixar ao leitor uma cena que, antecedendo as 

palavras escritas, imprescindível para a compreensão do poema em seus detalhes. 

Vemos o parque envelhecer, como o amor que existia, em suas particularidades de 

espaço que antes fora cenário amoroso deste casal. O outono, então, aparece como 

marca temporal para reiterar a tristeza do momento, com a queda das folhas e os seus 

tons de cinza a contornar o silêncio.  Desta forma, o poema vai sendo escrito pelo que 

não diz, assegurando ao sujeito poético seu espaço exilar nas palavras, seu refúgio 



permanente, tanto contra as dores da vida, como contra o sentimento de 

desterritorialidade.  

Outra interessante questão deste poema diz respeito à maneira como a primeira 

pessoa do plural se configura ao longo do texto. Será relegado à constituição do “nós” 

um sentido de impossibilidade. A sugestão do isolamento do sujeito, como único 

caminho para superar este “outono de tristeza”, será revitalizada pela construção de um 

cenário que se deteriora pelo “nós”. O cansaço, a tristeza, os sonhos que se enchem de 

neblina, o tempo que amarelece, os bancos abandonados de cimento frio, as aves que 

não cantam: tudo isso ocorre porque há um “nós” que é impossível de continuar. É o 

próprio sujeito poético que nos diz que há “uma vaga angústia do presente, uma saudade 

sem recomeços”, ou seja, um desejo necessário de prosseguir sozinho, sem qualquer dor 

de saudade e com a consciência tranquila. 

A impossibilidade de prosseguir conjugando o “nós” por parte do sujeito poético 

nos faz perceber que o espaço do parque em que se encontravam anteriormente, e no 

qual hoje se despedem, não é o espaço principal para as ações e reflexões do sujeito. Os 

vínculos que poderiam existir são, na verdade, parte de um discurso efêmero, já que o 

parque, tal como a relação amorosa, se deteriorou. Seguindo essa linha, a experiência se 

sobrepõe ao lugar e, da mesma forma que o processo de deterioração é conjunto, 

podemos imaginar que assim o seria se, em vez de um parque, fosse uma praia, uma 

casa ou um jardim. Por isso, o texto é visto como uma zona de conforto, pois seus locais 

se constroem de maneira reforçada sobre alicerces que o sujeito poético elege e 

determina como seguros para sua permanência. 

Isso nos faz retornar ao pensamento do palestino Edward Said. Para ele, o exílio 

“é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu 

verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser superada” (2003, p. 46). Quando 



aproximamos tal pensamento  à nossa proposta de exílio na escrita poética, pode-se 

compreender que a fratura inicial – a desterritorialização geográfica e literária – é 

incurável em Knopfli e que sua escrita passa, então, a ser construída como um espaço de 

pertença em que o poeta possa, ainda que de maneira essencialmente incompleta, se 

aproximar de um triunfo sobre a tristeza de sua condição. Reconhecemos, nesse aspecto, 

um dos grandes méritos da poesia de Rui Knopfli, já que ambos, poeta e poesia, em 

muitos momentos se confundem, como reflexos diretos um do outro, metáforas de uma 

mesma realidade, íntima e fracionada. Nesse caminho, Francisco Noa, ao falar da 

possibilidade de uma leitura psicocrítica “que projecta as suas obsessões pessoais na 

escrita, servindo esta de pretexto para a dilucidação dessa mesma subjectividade” 

(NOA, 1997, p. 90), salienta que 

 

Reconhecendo que tais obsessões podem, até certo ponto, ser 

perceptíveis na poesia de Rui Knopfli, e que a especificidade desse 

discurso passa por uma dinâmica peculiar e por tensões 

incontornáveis, abalançamo-nos, porém, a reconhecer nessa mesma 

escrita virtualidades intrínsecas à arte literária que instituem um 

universo e um sujeito determinados. Estes são, por conseguinte, 

efeitos do fazer literário e, apesar de iniludíveis correlações com um 

determinado contexto cultural, social e histórico, tais elementos 

apresentam-se munidos de uma autonomia formal e semântica. 

Por conseguinte, ao reconhecermos no texto knopfliano uma quase 

permanente relação dialógica com o contexto em que surge, contexto 

esse criado pela força da sugestão poética (...) uma impositiva inversão 

dos lados leva-nos a conceber o autor empírico, o cidadão hoje 

português, Rui Manuel Correia Knopfli, como metáfora, horizonte 

possível da obra que produziu e o transcendeu. (NOA, 1997, p. 90) 

 

Ao tornar-se, ele mesmo, sujeito criador, em horizonte possível de sua obra, 

percebemos, com as palavras de Noa que a condição exilar de Knopfli, condição de 

quem vive em um país por ele mesmo chamado de “país dos outros”, não custa lembrar, 

faz parte do universo poético elaborado pelo autor, não como tema e sim como prática 

de construção estética do verso,. Voltamos a Said para ressaltar que o exilado está entre 

o “nós” e os “outros”, no perigoso território do não pertencer, condição que, além de 



nos parecer muito pertinente à situação de Knopfli nas tensões e conflitos do pré-

independência em Moçambique, cria no sujeito a necessidade de reconstruir uma 

identidade a partir de refrações e descontinuidades11. Os referidos processos 

contribuem, com suas peculiaridades, para que compreendamos  com mais clareza o que 

seria este espaço de exílio na escrita knopfliana. 

O processo de refração dá conta da formulação de grupos de exilados, sendo de 

um mesmo lugar ou de espaços diferentes. De maneira mais direta, tais diferenciações 

não terão importância, pois o reconhecimento desse grupo anulará as diferenças em prol 

de uma incorreta unidade. A título de ilustração, pensemos em um grupo de exilados 

composto de parcelas quase iguais de judeus, palestinos e refugiados de guerra. Todos 

estão em uma mesma condição, todos serão rotulados como exilados. Porém, sabemos 

que a condição não pode – nem irá – anular suas particularidades, suas diferentes 

culturas e religiões. Se pensarmos no caso de Knopfli, podemos perceber que 

reconhecer-se como exilado político, diante da situação em que vivia nas décadas 

anteriores à independência de Moçambique e na imediatamente posterior, significa 

isolar-se em uma condição que anularia sua opção de não se posicionar, quase uma 

confissão de culpa que serviria para os dois lados. Assim, quando Knopfli reconhece 

seu estado de exílio na escrita, escapa da uniformização que tal reconhecimento poderia 

causar, já que a escrita literária a que se propõe multiplica as fraturas do sujeito, ainda 

que o organize no texto. Aqui encontramos o enlace com a descontiuidade. Se, para 

Said, o exilado é um sujeito eternamente descontínuo, em Knopfli entendemos a 

descontinuidade como estratégia de afirmação, uma espécie de posicionamento. Ser 

descontínuo, tanto na vida como na escrita literária, possibilita a ele transitar por 

                                                           
11 Neste parágrafo há menção a fragmentos de dois momentos diferentes do artigo “Reflexões sobre o 

exílio”, de Edwad Said. A primeira parte recorta o pensamento do palestino na página 50; já o segundo 

momento retoma as palavras do crítico na página 52. As duas referências encontram-se no volume de 

2003, publicado pela Companhia das Letras no Brasil. 



diversos caminhos. Ainda que tenha sua composição poética como pontos de partida e 

retorno, o espaço entre estes dois polos é sempre transitório, pois só existe na medida 

em que potencializa uma condição pré-existente. Como ressalta Said: 

 

Não falo do exílio como um privilégio, mas como uma alternativa às 

instituições de massa que dominam a vida moderna. No fim das 

contas, o exílio não é uma questão de escolha: nascemos nele, ou ele 

nos acontece. Mas, desde que o exilado se recuse a ficar sentado à 

margem, afagando uma ferida, há coisas a aprender: ele deve cultuvar 

uma subjetividade escrupulosa (não complacente ou intratável). 

(SAID, 2003, p. 57) 

 

É da soma de tal subjetividade projetada por Said com as necessidades específicas da 

celeuma knopfliana que entendemos surgir os cernes da obra poética do moçambicano, 

principalmente em sua vertente estrutural, nos meandros da construção do texto, o que 

se acentua quando pensamos na segunda vertente de análise que propomos para a 

compreensão do exílio na escrita. Trata-se dos metapoemas escritos pelo autor como 

verdadeiros exercícios de prática poética e (não) afirmação identitária. São muitos os 

títulos encontrados na obra do poeta em que podemos perceber tais propostas, porém 

veremos que tal reflexão sobre o ato da escrita se configura diretamente como uma 

reflexão sobre a formação do sujeito e da ficção literária como um espaço possível de 

representação para ele. Francisco Noa, no estudo a que nos estamos reportando 

constantemente, compreende que há ciclos de exílio na obra de Knopfli, sendo o 

primeiro marcadamente vinculado às referências mais próximas de África que vai, para 

o crítico, de O país dos outros até A ilha de Próspero; e um segundo ciclo no qual o 

poeta, já em território europeu, confronta suas lembranças primeiras à sua realidade 

presente, exteriorizando assim suas reflexões e obsessões acerca do conceito de pátria. 

Segundo essa visão, os dois ciclos recaem diretamente sobre a escrita knopfliana, mais 



precisamente, sobre a construção do verso – tendo, portanto, as palavras e o poema 

como matéria e espaço de autorreferenciação. Noa aponta que 

 

Podia-se perfeitamente definir a poesia de Knopfli – sem deixar de 

equacionar os riscos de uma tipologia devido ao seu caráter 

globalizante e nivelador – como a escrita de um <<eterno exilado>>. 

Tendo a disjunção <<enraizamento- desenraizamento>> como eixo 

estruturador dos conflitos que ela própria recria e que a especificam, a 

obra de Knopfli revela uma subjetividade indissoluvelmente 

comprometida com uma historicidade desenvolvida e faseada pelo 

próprio texto. (NOA, 1997, p. 105) 

  

O “eterno exilado” proposto por Francisco Noa nos faz pensar na escrita como 

espaço de permanência de uma condição que vai além do sujeito que a carrega. 

Escrever, então, é um trabalho árduo que se confunde com as agruras da vida em si, 

tendo suas rupturas temporais, emocionais e identitárias como causas de uma escrita-

consequência destes conflitos notoriamente subjetivos. Construir o poema, conforme 

nos aponta Derrida em seu texto “Che cos’è la poesia”, é um aprender de cor, saber de 

coração. Logo, a valorização da experiência da preparação do texto, sua concepção no 

plano abstrato da poesia circundante e, por fim, sua tradução completa para a 

materialidade do poema como imagem ambígua e produtora de afetos, são etapas de 

uma escrita que se pretende mais do que um gesto funcional e que persegue a criação de 

um texto capaz de abarcar sentimentos e possibilidades mais agudas. Isso nos leva a 

pensar sobre os metapoemas em locais de realização que transcendem a escrita poética 

para se tornarem realização humana do sujeito poético: 

 

Meu verso cínico é minha terapêutica 

e minha ginástica. Nele me penduro 

e ergo, em sua precisão de barra fixa. 

Nele me exercito em pino flexível, 

sílaba a sílaba, movimento controlado 

de pulso, e me volteio aparatoso 

na pirueta lograda, no lance bem ritmado. 

 



Há um sorriso discreto em minha segurança. 

 

Porém, se às vezes me estatelo, folha seca 

(o verso é difícil e escorregadio), meu verso, 

como de vós, ri-se de mim em ar de troça. 

(KNOPFLI, 2003, p. 195) 

 

Em “Ginástica aplicada” percebemos a propositalmente provinciana – para 

utilizar um adjetivo querido do poeta – relação entre o exercício ginástico e a 

composição do verso. Knopfli sugestiona, então, a leitura para que nós, leitores, 

acreditemos se tratar apenas disso. Porém, as ambiguidades do texto são provocadas a 

cada grupo semântico em seus encadeamentos com os seguintes. O poema, em seu 

início, é norteado pelo cinismo, reconhecido pelo sujeito poético como característica 

dos seus versos. Neste ponto é interessante que nos detenhamos um pouco mais para 

evidenciar que tal declaração, logo no primeiro verso do poema, soa como uma 

indicação referencial para toda sua obra. Admitir um verso cínico é admitir que seu 

verso afronta as convenções sociais e morais, que ludibria no que se pretende e 

proporciona, assim, tensões pautadas entre o status quo e diferentes maneira de entender 

a realidade. É esse verso cínico que se opõe, em seguida, ao auto-conhecimento e as 

reflexões da terapêutica às repetições e à disciplina dos exercícios físicos. Assim, mente 

e corpo caminham harmonicamente na construção do poema, conquanto através de 

práticas de natureza distinta. A primeira estrofe segue este caminho em que se 

sobressaem a “precisão” e a proximidade que o sujeito assume com o texto em sua 

elaboração, como percebemos na metáfora da “barra fixa” novamente oposta a um 

aparente contrário do “pino flexível”. A ideia construída na primeira estrofe apresenta o 

verso como um lugar proposital de incertezas, e proposital pelas mãos do poeta e não 

por uma essência maior que assim o faz. É este ambiente movediço que lhe dá 

segurança, em mais uma das oposições que encontramos ao longo do poema, mas a 

segurança comedida de um “sorriso discreto”. Neste caso, o verso solitário, entre as 



outras duas estrofes que compõem o texto, soa mais como uma confissão do que como 

ponte para o momento final da escrita, já que, embora se mostre como uma possível 

vítima de seus próprios versos, é a força da escrita que sobressai novamente: o verso 

cínico do início agora é, também, difícil e escorregadio, além de rir dos seus leitores e 

por vezes do próprio poeta. A proximidade entre o verso criado e a realidade que 

circunda a experiência de vida do poeta nos faz pensar no poema e, principalmente, na 

língua como espaços de isolamento nos quais se pode projetar limites e fronteiras, 

desenhar mapas de autoridade e sobrevivência. 

Tal aproximação extrema da língua como sobrevivência de uma identidade 

partida e, por consequência, do poema como espaço ideal para tal crença e trabalho se 

tornará uma constante na escrita do autor, conquanto o tom dos poemas se modifique ao 

longo dos anos em que compôs sua obra. Sua relação com as palavras, de uma maneira 

geral, permanecerá intacta, o que não acontece com outros pontos de sua escrita, como 

seu conceito de naturalidade ou seu reconhecimento de nacionalidade – se é que 

podemos utilizar esta palavra ao nos referirmos a Knopfli. No poema “Amor das 

palavras”, de seu primeiro livro, já encontramos um indício do sentimento criativo que o 

poeta irá desenvolver com sua matéria prima: “O dicionário, as palavras, irritam muita 

gente./ Eu gosto das palavras com ternura/ e sinto carinho pelo dicionário, 

(...)”(KNOPFLI, ????, p. 49). Como podemos ver, o carinho e a ternura que o poeta 

confessa sentir pelas palavras e pelo dicionário reside nas possibilidades que ambos 

propiciam à sua escrita poética. Ultrapassando o enamoramento pelas palavras, mas 

vendo-as como necessárias para sua permanência, lemos o poema “Programa”: 

 

Não faço o que quero 

faço o que posso. 

E o que posso passa 

pelo passo da dificuldade. 

 



Palavras tenho poucas, 

duras, despidas estacas, 

complicando a minha escolha. 

 

Ermas e perfiladas 

ergo-as ao sol na vertical 

e são monótonas e dão sombra. 

 

Com elas levanto quatro nuas 

paredes, um tecto em forma 

de prece. Dificilmente 

construo uma casa fácil 

 

Fácil é fazer difícil, 

difícil fazer o fácil. 

(KNOPFLI, 2003, p. 239) 

 

O mote do poema, quase uma moral da história, reflete sobre um dualismo quase 

antitético entre o fácil e o difícil na arte de fazer versos. Dessa forma, se pensarmos no 

teor moralizante e no título, podemos considerar este poema uma espécie de “manual de 

instruções” para se fazer uma poesia enxuta e ao mesmo tempo rica de significados. Se 

há uma crítica a alguns poetas moçambicanos daquele momento que optavam por outro 

caminho da escrita literária, nos parece ser o menos importante, já que mais vale 

ressaltar a importância que Knopfli confere às palavras para além do poema. Aqui, 

encontramos literalmente o poema representado como casa, local de conforto, com 

quatro paredes nuas e um teto de prece. Vale ressaltar, também, que a concepção de 

“casa” como um lugar impossível nos espaços preenchidos pelos exilados está presente 

no pensamento de Said, quando o professor palestino recupera reflexões de Theodor 

Adorno sobre o tema. Para o filósofo alemão, as consequências da Segunda Guerra, na 

primeira metade do século XX, tornaram impossível entender a “casa” como um local 

habitável e seguro. Para Adorno, a casa e a possibilidade de habitar algum lugar foi 

aniquilada, tornando a existência do homem e sua permanência em algum lugar, se não 

parte de um “mundo previamente administrado”, uma dolorosa relação consigo mesmo: 

“Se se pretende evitar a responsabilidade de habitar uma casa, deslocando-se para o 



hotel ou para o apartamento mobilado, faz-se das condições impostas pela emigração a 

norma da vida. Como em toda a parte, o pior cabe àqueles que não têm escolha.” 

(ADORNO, 1951, p. 28) Said ainda destaca que o filósofo alemão tem “a crença de que 

o único lar realmente disponível agora, embora frágil e vulnerável, está na escrita” 

(SAID, 2003, p. 58). Logo, compreendemos quão difícil é, para o sujeito poético de 

Knopfli, construir sua casa, como o próprio escreve: “dificilmente constrói uma casa 

fácil”. Nesse caso, o exílio na escrita tenta se materializar em formas concretas dentro 

do poema e acaba encontrando no trabalho com a linguagem mais um empecilho para 

que a casa possa ser construída, visto que, tão difícil quanto construí-la, será habitá-la. 

Assim, o poema passa a ser, como ressaltou Said na experiência da condição de exilado, 

um espaço de aprendizagem subjetiva. 

Se em “Ginástica aplicada” compreendemos um sujeito poético que aos poucos 

se confunde com seu próprio poema, transformando suas lacunas identitárias em 

sugestão para sua escrita poética, em “Programa” as palavras e o poema emergem como 

casa, fornecendo certa segurança ao sujeito, ainda que em uma escassez planejada de 

vocábulos e intenções. Refazemos este caminho por entender que a imagem de “eterno 

exilado” deriva suas maneiras de apresentação ao longo da escrita knopfliana, quando 

pensamos em seus metapoemas. É o que acreditamos acontecer em outro poema de Rui 

Knopfli, intitulado “Pátria”, que apresenta a escrita poética por outra via exilar, a do 

idioma: 

 

Um caminho de areia solta conduzindo a parte 

nenhuma. As árvores chamavam-se casuarina, 

eucalipto, chanfuta. Plácidos os rios também 

tinham nome por que era costume designá-los. 

Tal como as aves que sobrevoavam rente o matagal 

 

e a floresta rumo ao azul ou ao verde mais denso 

e misterioso, habitado por deuses e duendes 

de uma mitologia que não vem nos tomos e tratados 



que a tais coisas é costume consagrar-se. Depois, 

com valados, elevações e planuras, e mais rios 

 

entrecortando a savana, e árvores e caminhos, 

aldeias, vilas e cidades com homens dentro, 

a paisagem estendia-se a perder de vista 

até ao capricho de uma linha imaginária. A isso 

chamávamos pátria. Por vezes, de algum recesso 

 

obscuro, erguia-se um canto bárbaro e dolente, 

o cristal súbito de uma gargalhada, um soluço 

indizível, a lasciva surdina de corpos enlaçados. 

Ou tambores de paz simulando guerra. Esta 

não se terá feito anunciar por tal forma 

 

remota e convencional. Mas o sangue adubou 

a terra, estremeceu o coração das árvores 

e, meus irmãos, meus inimigos morriam. Uma 

só e várias línguas eram faladas e a isso, 

por estranho que pareça, também chamávamos pátria. 

 

De quatro paredes restaram as paredes. Com as folhas 

de zinco e a madeira ferida dos travejamentos 

perfaziam uma casa. Partes de um corpo 

desmembrado, dispersas ao acaso, vento e silêncio 

as atravessam e nelas não dura a memória 

 

que em mim, residual, subsiste. Sobre escombros deveria, 

talvez, chorar pátria e infância, os mortos que 

lhe precederam a morte, o primeiro e o derradeiro 

amor. Quatro paredes tombadas ao acaso e isso bastou 

para que, no que era só mundo, todo o mundo entrasse 

 

e o polígono demarcado, conservando embora 

a original configuração, fosse percorrido por 

um arrepio estrangeiro, uma premonição de gelos 

e inverno. Algo lhe alterara imperceptivelmente 

o perfil, minado por secreta, pertinaz enfermidade. 

 

Semelhante a qualquer outro, o lugar volvia meta 

e ponto de partida, conceitos que, como a linha imaginária, 

circunscrevem, mas de todo eludem, o essencial, 

Ladeado de sombras e árvores, o caminho de areia, 

que se dizia conduzir a parte alguma, abria 

 

para o mundo. A experiência reduz, porém, 

a segunda à primeira das asserções: pelo mundo 

se alcança parte nenhuma; se restringe ficção 

e paisagem ao exíguo mas essencial: legado 

de palavras, pátria é só a língua em que me digo. 

(KNOPFLI, 2003, pp. 379-380) 

 



“Pátria” é o segundo poema do livro O escriba acocorado, de 1978. Tal 

informação, a princípio apenas contingente, se faz necessária por entendermos que os 

textos desse volume têm um sentido maior quando lidos em conjunto: a proposta de 

Knopfli, ao numerá-los – numérica e semanticamente –, constrói uma trajetória iniciada 

por “Proposição” e concluída com “Posposição”, ambos poemas que delimitam a 

(re)construção de um escritor por suas crenças, seus anseios e dúvidas. A figura do 

exilado já rompe na epígrafe do referido conjunto de poemas, quando Knopfli recorre ao 

escritor português Jorge de Sena: “(...) Estava velho/ e não havia/ em Portugal espaço 

pra morrer-se.” (SENA, p. 375).  

Em “Pátria”, o sujeito poético busca uma reflexão sobre os conceitos de pátria 

que sua experiência humana já o permitira considerar. Primeiro recorre à memória para 

reencontrar as paisagens de uma terra que acreditava ser sua pátria. São as árvores, os 

rios e as aves que cortam a savana e povoam de canto as lembranças quase infantis, 

lembranças que se desenvolvem até encontrar o “capricho de uma linha imaginária”. 

Logo em seguida, temos a construção de uma nova visão de pátria, agora aparentemente 

por um sujeito um pouco mais maduro capaz de perceber que a “linha imaginária”, 

anteriormente caprichosa, escondia interesses políticos, causava indignação e 

exploração. Nesse momento são “cantos bárbaros”, tambores, guerras e sangue que 

ajudam a compor o sentimento do sujeito poético em suas novas considerações sobre o 

conceito de pátria, como a constatação de que os “irmãos, inimigos morriam”, em um 

duplo proposital para ressaltar sua impossibilidade de compreender as anomalias sócio-

políticas de seu espaço e tempo. No terceiro movimento do poema, a primeira imagem 

que surge é a da casa, mas uma casa fragilizada pelo amadurecimento da voz que a 

constrói. Enfraquecidas, pela morte da infância e de seus anteriores conceitos de pátria, 

as paredes tombam e o que resta ao sujeito do poema é um resíduo que subsiste nos 



escombros da casa desmoronada. O mundo pessoal se vê invadido pelo mundo externo 

e é aqui que encontramos a imagem do “arrepio estrangeiro” que percorre sua 

configuração inicial para transformar o conceito de pátria do sujeito poético. Entramos, 

portanto, na parte final do poema, momento em que o lugar já não se difere, não possui 

características particulares, é a meta e o ponto de partida e, assim como as “linhas 

imaginárias”, apenas mascara o fundamental. É, portanto, nos versos finais que 

entendemos o desejo do sujeito poético de valorizar a experiência humana em 

detrimento das cartografias oficiais, sobrepor os versos sem limites de significação às 

fronteiras e alfândegas nacionais. É aqui que, inspirado no discurso de Jorge de Sena, 

ele afirma que sua pátria é a língua em que se diz. 

Desse modo, o exílio na escrita como um caso sintomático da poesia de Rui 

Knopfli, seja através da inserção de um interlocutor imaginário, que quase sempre 

funciona como um duplo do sujeito poético, seja na confecção de seus metapoemas, na 

especulação de cada palavra e de cada verso. No entanto, vale ressaltar que, no caso de 

Knopfli, tal exílio não é fuga, mas sim  uma necessidade de permanência de um sujeito 

fragmentado por sua história de vida, por uma memória que o remete a muitas 

referências e, ao mesmo tempo, é incapaz de proporcionar uma residência que não o 

verso. Buscamos no poema “Proposição”, também do livro de 1978, os versos que 

norteiam esta conclusão: “Escrevendo,/ escrevo-me, reconciliado com os agravos/ 

suportados e as ofensas infligidas” (KNOPFLI, 1978, p. 377). A escrita, portanto, é a 

responsável por sua reconciliação consigo mesmo, como o melhor e o pior de si, o mais 

próximo possível de uma unidade. 

 

 

 



3.2 O externo e o interno no fazer do verso 

 

“Que outros se vangloriem das páginas que escreveram; 

eu me orgulho das que li”. 
Jorge Luis Borges12 

 

As palavras do argentino Jorge Luis Borges são as mais adequadas para iniciar 

nossas reflexões acerca da leitura e de um modo de leitura específico: uma leitura 

produtora. Não é preciso ser grande conhecedor da obra deste escritor argentino para 

saber que uma de suas principais obsessões criativas é o próprio ato da leitura como 

uma espécie de escrita ou reescrita de um texto. Talvez, o momento mais emblemático 

destas afirmações na escrita borgiana seja o célebre conto “Pierre Menard, autor do 

Quixote”13, incluído em suas Ficções, publicação de 1944. O fato é que Borges entendia 

a leitura como atividade propulsora do universo – para utilizar um termo muito querido 

ao argentino.Nesse sentido, já podemos questionar mais lucidamente os versos da 

epígrafe para compreender melhor o que fazem aqui. Valorar mais o que se leu do que o 

que escreveu ao longo da vida, isto vindo de um autor consagrado por crítica e público, 

nos faz pensar na relevância que o processo da leitura assume na compreensão de 

mundo e nas expectativas do autor quanto à literatura e à própria vida. É o que podemos 

identificar, por exemplo, no poema abaixo: 

 

Meus livros (que não sabem que eu existo) 

São parte de mim como este rosto 

De fontes grises e de grises olhos 

Que inutilmente busco nos cristais 

E com a mão côncava percorro. 

Não sem alguma lógica amargura 

                                                           
12 Estes são os versos iniciais do poema “Um leitor” em O elogio da sombra, de 1969. 
13 No conto, Pierre Menard é um escritor que pretende escrever o Quixote de Cervantes com as mesmas 

palavras, a mesma ordenação e pontuação. Na escrita do conto, fica clara a ideia de Borges de que a 

leitura é peça fundamental para a escrita de um texto e que devem ser levados em conta também a 

contextualização da leitura em seu tempo e realidade e, ainda, as intenções de quem lê. Por isso, 

entendemos que o Quixote de Menard jamais poderia ser o mesmo de Cervantes, ainda que textualmente 

o fosse. 



Penso que as palavras essenciais 

Que me expressam se encontram nessas folhas 

Que não sabem que eu sou, não nas que escrevi. 

Melhor assim. As vozes dos mortos 

Vão me dizer para sempre. 

(BORGES, 2009, p. 191) 

 

O poema, intitulado “Meus livros”, pode nos dar a falsa impressão de que o 

poeta fala das obras que escreveu e que, no fundo, pode-se saber muito dele através de 

suas palavras. Porém, uma leitura mais atenta, daquelas barthesianas em que levantamos 

a cabeça várias vezes antes de chegar à última palavra do último verso, nos mostra que 

os livros de que fala Borges são os livros que leu. A ideia de que é através de outras 

vozes que sua existência será compreendida, e não na sua própria, nos faz pensar a 

leitura como um momento de exílio de um sujeito em seu próprio mundo. Sim, quando 

escreve, o sujeito não se abre por inteiro nas palavras e nem a literatura o quer assim. O 

ato da escrita é por demais ficcional para dele extrairmos essências (se é que as há) e 

certezas sobre a vida ou os anseios de vida de um autor. Já o ato da leitura evidencia o 

sujeito em seus extremos, em seus gostos, propensões e desejos. O leitor lê e guarda 

consigo os livros que deseja, em que, de alguma forma, se reconhece ou se repele em 

um determinado cenário, tempo ou ação. Na lógica borgiana, a leitura para o escritor se 

transforma em um escape, uma espécie de outra face da escrita: aquela em que o escritor 

se vê sem ter que se dizer. Logo, transpor para a escrita o seu universo de leitura é um 

exercício duplo de criação do texto literário: duplo por ser de um leitor que se verte em 

autor e de criação, pois um mesmo texto nunca é o mesmo texto. 

Além disso, tanto a escrita quanto a leitura são gestos profundamente individuais 

no que diz respeito ao ato laboral. É um homem que senta em sua poltrona e se põe a ler 

um livro que escolheu e é o mesmo sujeito que, não importa por qual motivo, se lança, 

mais tarde, em sua escrivaninha, à aventura de uma folha em branco, ao desafio da 

escrita. Não queremos, com tal ilustração, estabelecer uma ordem ou um processo de 



funcionamento e encadeamento das duas atividades, apenas desejamos ressaltar como as 

duas atividades são por demais pessoais. Com isso, entendemos que um autor que expõe 

claramente aos seus leitores os dois procedimentos em sua obra trabalha constantemente 

com duas esferas do íntimo, uma espécie de resguardo que ao mesmo tempo – e 

contraditoriamente – pretende mais se mostrar do que se esconder. Por isso, 

recuperamos a noção de exílio na escrita que discutimos anteriormente para adensar esta 

reflexão. Se o espaço da escrita se transforma em um espaço de segurança, ainda que 

deslocado dos locais de pertença mais diretos, e a leitura pregressa desse sujeito 

sustenta, em muitos sentidos, tal espaço, logo a leitura passa a ser um elemento 

constituinte deste percurso exilar. Leitura e escrita, portanto, funcionarão, na formação 

do universo poético de Rui Knopfli, como elos entre o sujeito (que lê e escreve) e sua 

memória (de vida e de leitura). 

Chegamos, então, a outro ponto a ser discutido quando pensamos na leitura 

como chave na estrutura e criação de um universo literário: seus enlaces com a 

memória. Ainda que não haja um conceito estruturado por completo do que seria uma 

memória literária, encontramos alguns bons argumentos neste caminho se nos 

debruçarmos, por exemplo, em textos de Proust ou do próprio Borges. Mas, antes, é 

interessante que revisitemos Henri Bergson em sua investigação sobre os processos de 

formação da memória e a utilização consciente destes processos. 

Ao abrir a sétima edição de Matéria e memória, de Henri Bergson, o leitor 

encontrará um prefácio, escrito pelo filósofo, que afirma logo nas primeiras linhas: 

“Este livro afirma a realidade do espírito, a realidade da matéria, e procura determinar a 

relação entre eles sobre um exemplo preciso, o da memória” (BERGSON, 1999, p. 1). 

Se, como Bergson, acreditarmos que a memória é um exemplo concreto que une a 

matéria ao espírito, ou seja, que de alguma forma aproxima um ser de sua completude 



através das relações que este ser é capaz de estabelecer com o tempo, os acontecimentos 

de sua vida e os mecanismos de registro e recuperação de tais acontecimentos, 

percebemos que tal capacidade humana é fundamental para existência social. Lembrar e 

esquecer são atividades comuns aos seres humanos, mas o que o ser humano faz com 

sua memória, como recria suas lembranças ao longo dos anos, depende de uma 

atividade ficcional que, certamente, irá variar de acordo com as intenções e 

necessidades de cada uma. Como sabemos, ainda por Bergson, todo ato de recuperação 

da memória é um ato de recriação já que nós nunca registramos em sua totalidade cada 

acontecimento; para além disso, sabemos que os dispositivos que nos trazem uma 

memória espontânea ou emotiva são quase sempre sensoriais e extremamente 

subjetivos. Lembrar, portanto, é também criar. Ao recuperar em nossa memória um 

acontecimento ou episódio, nos fundamentamos em fragmentos que nos remetem ao 

ocorrido, mas, para transformar tais fragmentos em algo que possua sentido e/ou certa 

linearidade, preenchemos as lacunas com o que acreditamos ter ocorrido, ou, em casos 

mais extremos, com o que gostaríamos que tivesse acontecido. 

Desse modo, os processos de formação da memória para Bergson podem ocorrer 

por duas maneiras distintas – o que, segundo o filósofo, estabelece dois tipos de 

memória. No primeiro, estariam posicionadas as atividades que repetimos diariamente e 

por isso memorizamos, uma espécie de memória do corpo que se constrói pela prática 

repetida de gestos e que recorda de tal prática pelo exercício da própria prática. No 

segundo caso, encontraríamos outra vertente da memória, mais associada às 

representações do que às ações. Nesse caso – que é o que mais nos interessa – a 

memória é formada por episódios que são armazenados pela ordem de importância que 

lhes atribuímos e sua recuperação parte necessariamente de uma representação de um 

desses episódios. Será, portanto, sobre esta representação que os reconstruiremos de 



modo que eles façam sentido em nosso presente. Oportunamente, para nós, um dos 

exemplos citados por Bergson é o da leitura: 

 

A lembrança de determinada leitura é uma representação, e não mais 

que uma representação; diz respeito a uma intuição do espírito que 

posso, a meu bel-prazer, alongar ou abreviar; eu lhe atribuo uma 

duração arbitrária: nada me impede de abarcá-la de uma só vez, como 

num quadro. Ao contrário, a lembrança da lição aprendida, mesmo 

quando me limito a repetir esta lição interiormente, exige um tempo 

bem determinado, o mesmo que é necessário para desenvolver um a 

um, ainda que em imaginação, todos os movimentos de articulação 

requeridos: portanto não se trata mais de uma representação, trata-se 

de uma ação. (BERGSON, 1999, p. 87) 

 

Como podemos notar, Bergson opõe as lembranças por representação às 

lembranças por ação dentro do próprio ato da leitura, evidenciando que o ato de ler por 

si é uma representação, mas que podemos mecanizá-lo e, em um ato educacional (como 

o de memorizar uma lição), ler exaustivamente uma mesma passagem para torná-la 

inerente ao nosso saber, ainda que pelo prazo necessário para sua utilização. Enquanto a 

leitura por si é um gesto mais próximo do aprender de cor, isto é, uma memória que 

registramos por um intuitivo prazer gerado pelo que lemos ou por elementos que 

envolvem o ato da leitura, como o local, a época, o momento, algum acontecimento 

inesperado, etc.  

Nesse caso, o pensamento do filósofo é bastante proveitoso para nossa análise, já 

que pensamos, em um primeiro momento, que os autores-leitores trazem para seu 

universo de escrita aquelas leituras que, de certa forma, aprenderam de cor. Queremos 

dizer com isso que a memória literária dos autores se estabelece pelo mecanismo da 

representação, por lembranças fragmentadas de leituras que, por uma série de motivos, 

se reconstituem na escrita como matéria de criação e sustentação para uma realidade 

específica, o que, no caso de Knopfli, cremos ser a da naturalidade. Por isso, o espaço 

da escrita knopfliana é um espaço de exílio do sujeito diante das anomalias de sua 



relação com o conceito de pátria e de nacionalidade. A memória, portanto, e 

principalmente a literária, passa a funcionar como um importante mecanismo da escrita 

do autor, de uma vez que consegue, ao mesmo tempo, conciliar uma recuperação de 

fatos e episódios pessoais com suas leituras criadoras, no sentido barthesiano. Tomemos 

como exemplo o poema “Hereditariedade”, do volume Mangas verdes com sal: 

 

Por trazer os olhos, a risca do cabelo e a gravata, 

onde os demais os usam habitualmente. 

Não se descortina logo em mim o anjo caído, 

O anjo só traído por certa fixidez 

quase imperceptível do olhar, o anjo 

que, em mim, perigosamente se dissimula. 

Esse que faz de mim um descendente 

em linha sinuosa de François Villon 

poeta maldito, ladrão e assassino, 

nosso santo padroeiro; do Bocage 

de olhar parado e face lombrosiana, 

do divino marquês, de todas as taras suserano, 

do Shakespeare, pederasta e agiota, 

de Charles Baudelaire, corruptor e perverso 

e pulha, do Verlaine etilizado, 

do Pessoa idem e do Laranjeira 

suicidado. Parente, primo e colateral 

do Genet ratoneiro, desleal, corrécio 

e paneleiro, de Fernlinghetti, 

de Ginsberg e de Burroughs, 

flores aberrantes de um braçado de maricas, 

canteiro onde só por acaso não floresci. 

Como só um fortuito jogo de circunstâncias 

evitou que afogasse esta mágoa estrangulada 

em brandies ou no sono dos alcalóides. 

O meu lenitivo procura-o no lazer, 

no tépido e moreno recolhimento que se acha 

entre as pernas de uma rapariga, 

lá onde o tempo pára e recomeça, 

onde a metafísica realmente se anula, 

lugar por excelência desse olvido, 

de que o corpo magro de um efebo, 

o álcool, a coca e certas taras, 

são outras tantas razões plausíveis 

de sermos o tal anjo caído e maldito 

que em mim se dissimula no trazer, 

onde o trazem os demais, os olhos, 

a risca do cabelo e a gravata. 

(KNOPFLI, 2003, pp. 248-249) 

 



Como é perceptível aos olhos do leitor, as citações a nomes de escritores e suas 

características mais agudas são recorrentes na escrita deste poema. Knopfli busca 

mapear, nele, os caminhos que levam seu sujeito poético a se reconhecer como alguém 

“tocado” por um anjo caído. Tal imagem faz com que, imediatamente, nos remetamos 

aos versos de Drummond em seu “poema de sete faces”: “Quando nasci, um anjo torto/ 

desses que vivem na sombra/ disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida” (DRUMMOND, 

2003, p. 5). A implícita referência se reforça quando aproximamos os dois poemas e 

compreendemos que, em ambos os casos, os sujeitos poéticos maldizem sua sorte e, a 

partir daí, constroem seus universos poéticos. Se Drummond nos avisa em seu poema 

que a solução não é uma rima, Knopfli se empenhará em mostrar que suas soluções (ou 

propostas de solução) são fruto de um entendimento de mundo construído por meio de 

suas leituras, que passam a ter o duplo poder de deflagrar as características mais íntimas 

de seu caráter e de acalmá-las como lenitivos da realidade. O trabalho desenvolvido 

pelo poeta moçambicano acaba por evidenciar traços marcantes das personalidades dos 

autores enumerados no poema, características que porventura – embora não 

necessariamente – permeiam suas obras. Assim, cremos que a intenção de Knopfli é 

demarcar a hereditariedade de seu sujeito poético através de um perfil de suas leituras, 

como se houvesse um gene literário formador de sua personalidade.  

Tal proposta nos faz pensar no papel das leituras pessoais para a formação do 

sujeito poético de Knopfli e, por consequência, do próprio sujeito Knopfli, aquele que 

escreve. No poema “Hereditariedade”, ao delinear um perfil genético de suas 

referências literárias, Knopfli  menciona franceses, portugueses, ingleses e norte-

americanos. Tal passeio indica que o que interessa nesta enumeração de autores, antes 

de uma definição estética da escrita/leitura, é sim buscar no âmbito da produção literária 

mundial nomes que tenham sido importantes para sua formação de leitor e escritor, 



tanto por suas respectivas obras, quanto por particularidades referentes às suas 

biografias. Por isso, o sujeito poético se apresenta ao leitor por intermédio das 

características dos autores citados, o que nos faz descobrir que sua boemia é de Villon, a 

veia perversa é de Baudelaire, a pederastia e a ganância são de Shakespeare, o lado 

beberrão vem de Pessoa e Verlaine e a deslealdade, dos beatniks. Logo, as vertentes não 

muito convencionais dos referidos autores passam a explicar a figura controversa do 

sujeito poético de Knopfli, além de reforçar a referência anterior, geralmente de 

natalidade, como literária. 

O trabalho intertextual de Knopfli, analisado por uma vertente mais genética do 

que epistemológica do texto, faz com que percebamos sua experiência de escrita como 

estratégia de afirmação subjetiva de suas ideias, evidenciando que seu posicionamento e 

suas reflexões diante de algumas situações específicas e, às vezes delicadas, têm, no 

pensamento e na escrita de outros autores, uma espécie de “fundamentação”.. 

Lembramos aqui das palavras do crítico e teórico Laurent Jenny: 

 

O que caracteriza a intertextualidade é introduzir a um novo modo de 

leitura que faz estalar a linearidade do texto. Cada referência 

intertextual é o lugar duma alternativa: ou prosseguir a leitura, vendo 

apenas no texto um fragmento como qualquer outro, que faz parte 

integrante da sintagmática do texto – ou então voltar ao texto-origem, 

procedendo a uma espécie de anamnese intelectual em que a 

referência intertextual aparece como um elemento paradigmático 

“deslocado” e originário de uma sintagmática esquecida. Na realidade, 

a alternativa apenas se apresenta aos olhos do analista. É em 

simultâneo que estes dois processos operam na leitura – e na palavra – 

intertextual , semeando o texto de bifurcações que lhe abrem, aos 

poucos, o espaço semântico. (JENNY, 1979, p. 21) 

 

Cremos que Knopfli busca em sua escrita a simultaneidade proposta por Jenny 

para o processo intertextual. Dessa forma, a recuperação de um texto ou de uma 

personalidade anterior para o seu poema permite que migremos para outro nível de 

leitura, já que, como leitores, identificamos algumas referências, não atingimos todas as 



suas possibilidades anteriores de imediato, mas a reconsideramos no novo texto que 

agora tal citação frequenta nossa memória, . Isso ocorre porque, se os leitores, de um 

modo geral, executam naturalmente a simultaneidade proposta por Jenny, o escritor 

assume seu papel de leitor e o transforma, semanticamente, em seu respectivo universo 

de criação. Nessa roda, leitor e autor se encontram cada vez que tocam o chão, sobem 

para vencer um novo espaço e se reencontram já recondicionados, tendo a certeza de 

que um afetou o outro entre os giros da reescrita. 

Se em “Hereditariedade” Knopfli busca, em suas referências, marcas pessoais 

que reforcem uma aproximação quase genética com os precursores, há outros meios 

pelos quais o poeta moçambicano realiza o processo intertextual ao longo de sua obra. 

A recorrência do processo que integra leitura e escrita revela ao menos três registros no 

universo poético knopfliano. O primeiro deles recupera textos anteriores por seus 

títulos, como se processassem uma espécie de reescrita completa do original; o segundo 

registro trata das referências realizadas por meio de citações de autores e, por fim, há 

uma terceira possibilidade que trabalha com as citações de obras ou trechos de obra. 

Não obstante, o processo maior de construção do verso, muitas vezes, mescla as três 

possibilidades em um mesmo poema, o que acreditamos se tratar de um movimento 

natural em uma poética que prima por dar fluidez às citações que recupera. Cabe 

ressaltar que, nos três casos, a intertextualidade evidencia a importância da leitura na 

produção poética do moçambicano, deixando claro que há um autor-leitor por trás da 

escrita, alguém que entende suas leituras como componentes necessários e 

condicionantes da realidade que o circunda. Nesse sentido, ler tais referências implica 

dois níveis de compreensão da obra de Knopfli: o primeiro, ligado diretamente à escrita 

e sua constituição; o segundo, vinculado às leituras particulares que o poeta revela ao 

seu leitor e que se tornam sintomas do processo de subjetivação da escrita.  



Entendemos, portanto, que a leitura representa um escape consciente da 

realidade anômala que aflige o poeta, principalmente no que tange aos questionamentos 

acerca de sua naturalidade, atuando no sentido de ampliar as possibilidades do sujeito 

em sua sobrevivência diária. Em Knopfli, cremos que isso funciona de maneira quase 

natural, a partir do momento em que suas leituras e, por conseguinte, suas memórias 

literárias, são mais capazes de o dizer do que sua condição de pertencente a algum lugar 

ou proveniente de alguma cultura em específico. O sujeito múltiplo que apontamos na 

escrita knopfliana e que acreditamos ser um duplo, não idêntico, do poeta em si, 

consolida-se em suas referências literárias e metaforiza-se na própria condição universal 

– no sentido mais amplo do vocábulo – da literatura. O escritor francês Marcel Proust, 

em prefácio escrito para uma obra de John Ruskin, nos alerta que há em alguns literatos 

uma espécie de “doença literária” que os levaria a adorar os livros e a leitura de tal 

maneira que seriam capazes de viver intensamente em uma “sociedade dos livros”: 

 

Para ele [o literato], o livro não é o anjo que esvoaça assim que se 

abrem as portas do jardim celeste, mas um ídolo imóvel que ele adora 

pelo que é, que, em vez de receber uma dignidade verdadeira dos 

pensamentos que desperta, comunica uma dignidade factícia a tudo 

que o cerca. (PROUST, 2011, p. 43) 

 

Não acreditamos que seja por completo o caso de Knopfli, mas é possível 

encontrar alguns dos principais sintomas da “doença literária” de que fala Proust na 

obra deste poeta moçambicano, principalmente se nos ativermos ao fato de que, para o 

francês, um dos indícios mais fortes de tal doença seria a relação estreita do sujeito 

leitor com aquilo que lê, tanto como representação do espírito quanto no campo da 

materialização de tais representações no real que o cerca. É, porém, o próprio Proust 

que, no mesmo texto, absolve a prática que no início condenara, por perceber que os 

“defeitos” – para manter o termo utilizado pelo escritor – provenientes de tal “doença” 



revelam as imperfeições do espírito humano, que podem buscar “curas” em vários 

níveis, de acordo com o contexto social e intelectual de cada indivíduo: 

 

Há, contudo, certos casos, certos casos patológicos, por assim dizer, 

de depressão espiritual para os quais a leitura pode tornar-se uma 

espécie de disciplina curativa e se encarregar, por incitações repetidas, 

de reintroduzir perpetuamente um espírito preguiçoso na vida do 

espírito. Os livros desempenham então um papel análogo ao dos 

psico-terapeutas para certos neurastênicos. (PROUST, 2011, p. 36) 

 

Os livros, portanto a leitura, desempenha um papel fundamental na constituição 

do sujeito poético de Rui Knopfli por serem também fundamentais para a condição 

humana do cidadão Rui Knopfli. As metáforas de doença e cura utilizadas pelo autor de 

Em busca do tempo perdido demonstram que o ato da leitura, na verdade, transcende as 

frivolidades de uma atividade de lazer, sendo responsável por imputar no espírito 

humano a ficcionalização necessária para que suportemos o real. Para alguns leitores, tal 

percepção se faz de maneira menos densa, por significar algo inconsciente, às vezes 

intuitivo, porém a potencialização da leitura como ficcionalização do real, quase sempre 

processada por escritores e pensadores, transforma o ato de ler em um processo de mão 

dupla, no qual o sujeito retém aprendizados e os recria na escrita. 

Tal via é latente em alguns poemas de Rui Knopfli, nos quais podemos 

identificar claramente o processo de recriação de um texto anterior. Um desses casos é o 

poema “O poeta é um fingidor” no qual o moçambicano recupera um dos versos mais 

emblemáticos de Fernando Pessoa ortônimo, para construir sua escrita poética: 

 

Entreteço palavras 

na malha áspera destes versos 

e a tessitura triste que faço 

mais esmorece no azul baço 

do papel. Entristeço então 

a alma numa renda miúda 

e apertada de ponto incerto 

e complicado. Estabeleço assim 



dois mundos convergentes: 

A textura entristecida dos versos 

e a tristeza entretecida da alma. 

E logo esqueço onde tudo isto 

teve começo: 

Se de entristecer palavras, 

se de entretecer sentimentos, 

se de constranger a alma, 

se de contristar palavras: 

se me contristei constrangendo, 

se me constrangi contristando. 

 

Sei que me contristo entretecendo 

E me entreteço de tristeza 

(KNOPFLI, 2001, p. 222) 

 

Apesar de promover uma reescrita da proposta de Pessoa, o sujeito poético de 

Rui Knopfli mantém as diretrizes do texto original, confirmando, assim, a relação 

daquele que escreve com o que é escrito. Por isso, a maior diferença entre os textos é o 

foco de atuação do sujeito poético. Se em “Autopsicografia” o título anuncia uma 

possível autodeclaração do sujeito poético sobre seu fazer literário, o que vemos ao 

longo do poema que recortamos acima é um tom mais generalista, que fala da 

construção do verso através de uma terceira pessoa: o poeta. Neste sentido, os versos de 

Pessoa atingem outro campo de significação: o da poesia que mescla o real ao ficcional. 

Sabemos que o poema pessoano suscita muitos outros caminhos de análise e leitura, 

principalmente se quisermos discutir o processo de criação sugerido nos versos 

relacionando-o ao universo poético heteronímico de Fernando Pessoa. Na releitura feita 

pelo moçambicano, o ponto de partida é o verso “o poeta é um fingidor”, catalisador de 

uma escrita pessoalíssima, que trata basicamente de sua forma de compreender a 

produção do verso, suas intenções e suas surpresas. A inversão do processo durante a 

reescrita, que poderia ser um elemento complicador de proposta de Knopfli, acaba 

funcionando como um potencializador do texto original, já que as confissões do sujeito 

poético do moçambicano sobre seu processo de criação literária adensam o núcleo do 



poema de Pessoa. Assim, o jogo sonoro e estético com verbos e suas variantes, como 

“entristecer” e “entretecer”, “contristei” e “constrangi”, enfatiza como a unidade do 

poema é constituída por um turbilhão de sentimentos e intenções que transformam o 

sujeito que escreve em alguém dividido entre seu real e sua ficção.  

Se a escrita poética de Knopfli é uma metáfora do rompimento da unidade pela 

manutenção da mesma, nada melhor que a figura de Fernando Pessoa e sua obra para 

consolidar tais linhas de compreensão. Logo, ao encerrar seu poema com os versos “E, 

assim, nas calhas de roda/ Gira, a entreter a razão,/ Esse comboio de corda/ que se 

chama coração.” (PESSOA, 1997, pp. 165), Fernando Pessoa afirma a impossibilidade, 

para aquele sujeito poético, de sustentar uma escrita literária baseada apenas na razão ou 

em um equilíbrio total – nem em seu inverso – já que a verdade do poema e a verdade 

da vida se confundem, tanto na mão de quem escreve como nos olhos de quem lê. Por 

isso, os versos finais de Knopfli trazem o mesmo dilema para o sujeito que se constrói 

ao longo do texto: “Sei que me contristo entretecendo/ E me entreteço de tristeza”. De 

maneira indireta, “as calhas de roda” são recuperadas pelo moçambicano, pois são elas 

que continuam a “entreter a razão”, exaltando a tristeza como sentimento inerente ao 

poeta, transmutado em matéria de escrita e de leitura. Para Compagnon: 

 

A citação tenta reproduzir na escrita uma paixão da leitura, 

reencontrar a fulguração instantânea da solicitação, pois é a leitura, 

solicitadora e excitante, que produz a citação. A citação repete, faz 

com que a leitura ressoe na escrita: é que, na verdade, leitura e escrita 

são a mesma coisa, a prática do texto que é prática do papel. 

(COMPAGNON, 1996, p. 23) 

 

A citação do verso pessoano como título do poema reitera a condição de 

autor/leitor que queremos salientar na escrita de Knopfli. Trazendo as palavras de 

Compagnon para pensar que “leitura e escrita são a mesma coisa”, vemos os dois 

poemas por meio de uma relação semântica estreita, problematizada na reescrita de 



Knopfli, recontextualizada para seu espaço sócio-cultural de significação, mas sem 

ignorar os principais locais de força do texto de Pessoa. Assim, evidencia-se a “leitura 

solicitadora e excitante” capaz de transformar a citação em elemento criador, infinito 

em suas possibilidades, porém sempre revelador de uma verdade incômoda para a 

maioria dos autores, verdade já apresentada pelo argentino Borges na célebre frase que 

profetiza ser “a história universal, talvez, a história da diferente entonação de algumas 

metáforas” (BORGES, 2007, p. 17). Não acreditamos ser esse um problema para Rui 

Knopfli, mas compreendemos ser este um dos principais motes de sua escrita: a 

perseguição de seus predecessores e de suas respectivas obras. Tal mote promove o 

encontro constante do Knopfli leitor com o Knopfli escritor e evidencia as tensões 

existentes no processo de escrita que compreende a citação e a referência como parte 

integrante de sua criação. Daí que sua escrita seja definida como um mecanismo que 

causa tristeza enquanto entretece e entretece, assim, as próprias tristezas. Uma 

melancolia criativa dos grandes escritores, como bem assinalou Kano: 

 

É que escrever, bem feitas as contas, é sempre o drama da 

relação do escritor com seus mortos escolhidos, aqueles com que se 

revive página a página, entre leitura e escrita, a intuição contraditória 

de que é improvável criar antes de os ter lido, mas tanto mais 

impossível criar depois de os ter lido. 

É a melancolia de todo escritor: não ter sido o primeiro a 

escrever as coisas que, no entanto, se não tivesse lido, talvez não 

estivesse apto a escrever. (KANO, 2011, p. 18) 

 

É esse dilema de todo escritor que ronda a obra de Knopfli ao construir um 

universo poético estruturado sobre memórias literárias tão diversas e que introduzem, 

em sua escrita, suas leituras de outras escritas. Neste caminho, criar depois de ter lido é 

mais recriar as leituras do que criar a escrita. Parte da obra de Knopfli se estrutura por 

sua obsessão por grandes autores. Perseguir seus predecessores, seus eleitos, é perseguir 

a escrita literária nas dores que ele não tem para recriar as que só ele tem. É assim que 



retornamos à figura de Fernando Pessoa, agora na voz de Álvaro de Campos, em dois 

poemas: “Pessoa revisited” e “Cântico Negro”. Em ambos, é possível compreendermos 

um pouco mais da escrita knopfliana como marcadora de um lugar de conforto para seu 

sujeito poético. Com isso queremos dizer que o território de letras originado por suas 

leituras será constantemente trabalhado para “acomodar” sua escrita e seu aspecto 

subjetivo. Partindo das leituras de Pessoa e de José Régio, no caso de “Cântico Negro”, 

Knopfli estabelecerá fronteiras que possibilitam ao seu sujeito entender-se deste ou 

daquele lugar, ainda que os espaços sejam literários e a independência da sua palavra 

esteja duplamente ligada aos seus anseios pessoais, mas também aos seus reflexos 

externos. Não podemos desconsiderar, ainda, que o fato de recriar suas leituras como 

espécie de campo de força da escrita, também a torna vulnerável, a partir do momento 

em que entendemos que sua leitura daquelas obras e autores não é a única – nem sequer 

a mais válida. Tal fato nos chama a atenção para a fragilidade de uma proposta que, no 

entanto, se faz tão sólida pela palavra do poeta. 

O poema “Pessoa Revisited” nos dá uma noção de como funciona este processo 

de territorialização do poeta ou de sua obra, já que a leitura de Álvaro de Campos – e, 

principalmente, de seus poemas “Lisbon revisited (1923) e (1926)” – se dá por meio de 

uma escrita paralela ao texto original, capaz de ressignificá-lo e manter as farpas de sua 

escrita original. Desse modo, a “versão” de Knopfli impõe às sensações do poema de 

Campos um sentir próprio de seu sujeito poético, identificado com as angústias de seu 

poema e por isso mesmo capaz de torná-lo um espaço de sustentação para sua escrita: 

 

Esta noite encontro-te, poeta. 

Esta noite, que não é antiquíssima, 

Nem idêntica por dentro 

Ao silêncio, 

Sendo apenas o lúcido abismo 

Da minha insônia, 

Sigo da margem 



Ao rio dos teus versos. 

Alguma vez todos os poetas 

Se encontraram contigo. 

Mesmo os menores como eu 

Ou o meu vizinho do lado, 

Que é contabilista, não faz versos 

E arrepela violino nas horas de lazer. 

(...) 

(KNOPFLI, 2003, p. 94) 

 

Logo na primeira parte do poema percebemos que ao menos dois sentimentos do 

sujeito poético para com seu marco de referência se cruzam na construção dos versos. O 

primeiro aponta para uma espécie de devoção que foge das suas preferências para 

atingir o grupo de “todos os poetas”. Ressaltar a importância da figura de Fernando 

Pessoa e de seus heterônimos para todos aqueles que escrevem versos por prazer, ofício 

ou lazer surge como uma estratégia pertinente de quem pretende partir de uma 

generalização para daí esmiuçar pontos específicos, pontos que o levam a escrever tão 

reflexivamente sobre o assunto. Assim, ao sentimento de devoção que constitui a esfera 

inicial do texto se junta o sentimento de identificação, que só é possível conceber se, 

como leitores, revisitarmos o texto de Álvaro de Campos – aliás os dois poemas 

parafraseados no título – e, por que não dizer?, sua obra como um todo.  

Pessoa/Campos passa a desempenhar para o sujeito poético de Knopfli o mesmo 

papel que Lisboa desempenha na escrita dos poemas originais. O modernista português 

e seu heterônimo mais ácido assumem, então, a função de um lugar de escrita, capaz de 

se transformar de acordo com os anseios que o sujeito lírico de Knopfli quer expor e 

discutir. Nesta primeira parte, o encontro com o poeta é marcado pelos sinais de 

conhecimento de sua obra e não à toa encontramos imagens como “noite antiquíssima”, 

“lúcido abismo” e “rios dos teus versos”, além do fato de autodenominar-se um “poeta 

menor” que visita um “poeta maior” quase como uma obrigação do ofício. Este jogo de 

vinculação estética, ao contrário do que parece, não pressupõe um vencedor anunciado, 



mas coloca em tensão as duas propostas de escrita, tendo como norte o fato de uma 

talvez explicar a outra sem que necessariamente estabeleçam uma relação recíproca. 

Para Knopfli, tal releitura dos versos de Pessoa/Campos reflete dois caminhos de sua 

escrita: um, que traduz suas tensões internas para o verso, e outro, que – já de posse de 

tais tensões – as articula aos elementos externos ao seu universo. Logo, as imagens de 

Pessoa e Campos, tal como seus poemas, transitam por um espaço no qual podem ser 

imagens de devoção e apreço, ou mote simples para uma composição outra, e, por que 

não?, as duas coisas. O processo, portanto, para além do que produz em termos 

intertextuais mais explícitos, recupera características da obra pessoana, as relaciona e 

transforma em matéria de sua poesia. Algo semelhante ao que nos mostra Francisco 

Noa, ao analisar as aproximações entre as obras dos dois poetas: 

 

As sensações, sejam sugestões de experiências concretas, sejam 

imanências da artificialidade poética, materializam uma atmosfera em 

que duas paisagens (exterior e interior) se prolongam, se articulam, se 

interpenetram ou, simplesmente, se rejeitam, instituindo um espaço 

próprio, de tal forma que é possível reconhecer a transferência 

contínua (ou descontínua) entre a existencialidade intrínseca dos 

objectos e a inquietação interior do poeta, seja ele Knopfli, seja ele 

Pessoa. (NOA, 1997, p. 71) 

 

Ainda que se prenda ao sensacionismo, característica das mais marcantes da 

obra pessoana, Noa não deixa de observar que nos dois autores há uma profunda 

interiorização da realidade e que tal processo se articula de maneira similar nas duas 

obras. Falamos de dois sujeitos, tanto poéticos quanto civis, que diferiam dos demais de 

seu tempo por ideias e convicções que passaram a defender em sua escrita poética. 

Logo, para Knopfli, recuperar Pessoa e seus heterônimos é um movimento natural de 

uma escrita literária que se pretende dialogante com seus pares, independente de sua 

nacionalidade, opção política ou religiosa. O que transforma a obra de Pessoa em um 

dos possíveis territórios da estética knopfliana é o fato de que o moçambicano encontra 



nos versos do modernista português um canal de diálogo capaz de produzir outros 

espaços, tanto de significação para o verso, quanto físicos para a afirmação do sujeito 

em seu próprio universo literário. Por isso, as palavras de Noa soam tão interessantes à 

nossa análise, já que perceber a existência da paisagem interior e da exterior como 

elementos de atrito para a criação dos dois poetas implica compreender que seus 

respectivos sujeitos poéticos partem de um mesmo abismo existencial. Assim, formar 

um “espaço próprio” pode ser um ato contínuo ou descontínuo dependendo da maneira 

como as duas paisagens se articulam, como vemos no trecho que segue, extraído de 

“Lisbon revisited (1926): 

 

(...) 

Outra vez te revejo, 

Cidade da minha infância pavorosamente perdida... 

Cidade triste e alegre, outra vez sonho aqui... 

Eu? Mas sou eu o mesmo que aqui vivi, e aqui voltei 

E aqui tornei a voltar e a voltar. 

E aqui de novo tornei a voltar? 

Ou somos, todos os Eu que estive aqui ou estiveram, 

Uma série de contas-entes ligadas por um fio de memória, 

Uma série de sonhos de mim de alguém fora de mim? 

 

Outra vez te revejo, 

Com o coração mais longínquo, a alma menos minha. 

 

Outra vez te revejo – Lisboa e Tejo e tudo – , 

Transeunte inútil de ti e de mim, 

Estrangeiro aqui como em toda a parte, 

Casual na vida como na alma,  

Fantasma a errar em salas de recordações, 

Ao ruído dos ratos e das tábuas que rangem 

No castelo maldito de ter que viver... (...) 

(PESSOA, 1997, p. 360) 

 

Se, no poema de Campos, a cidade de Lisboa funciona como estopim para uma 

série de considerações do sujeito poético sobre sua existência, seu passado e sua 

dolorosa relação consigo mesmo, na “versão” de Knopfli é o poeta português que 

assume este papel. Mais que o poeta, são seus versos que funcionam como veios de 



ligação para a vitalidade de um texto no outro, sua persistência semântica, ainda que 

reconstruídas as palavras e instauradas novas fronteiras na escrita. Daí que não se 

reconheça em sua própria cidade e reitere que, não importa quantas vezes faça o retorno, 

será sempre inútil retornar, já que ele nunca será o mesmo, nem a cidade, nem sua 

percepção dela. Tudo que, nesse cenário, leva o sujeito poético de Pessoa/Campos a 

perceber-se como um “estrangeiro em toda parte”, “transeunte inútil” e “casual na vida 

e na alma” é profundamente agradável à Knopfli: 

 

O teu gênio desmedido 

Frustrava em ti 

O burocrata para uso externo. 

E rias, alto 

Como um insulto amargo, 

Por detrás 

Do Álvaro de Campos snob, 

Ou oculto 

Na frieza geométrica e longínqua 

Do Ricardo Reis. 

Cerebrais, frios, são, 

Dizem, 

Os teus versos. 

São-no como quem fala, lenta, 

Pausadamente, 

Dissimulando na garganta o nó da angústia. 

(...) 

Com o gesto banal e repetido de quem 

Acende o cigarro 

Abriste as portas do espanto 

E fizeste acreditar que eram as da dispensa. 

Por isso 

Hoje nos limitamos a entrar, 

Por isso dormimos hoje com a cabeça 

Nos teus versos, 

Falamos com ar despreocupado 

No Pessoa, à hora do café 

E visitamos-te com secreta religiosidade. 

(...) 

(KNOPFLI, 2003, p. 95) 

 

Se certo ar de devoção insiste em rondar o poema, fica perceptível a cada verso 

que tal sentimento se constrói sobre um amálgama de sensações e necessidades que, de 

certa forma, a obra de Pessoa conseguiu abarcar, amenizando, assim, as dores e anseios 



de quem o lê. O testemunho do sujeito poético é, na verdade, o testemunho de um leitor, 

mas, em se tratando de um poeta como Rui Knopfli, devemos reconsiderar a figura do 

leitor a partir do momento em que suas impressões resultam em processo de escrita. 

Assim, ler as considerações de seu sujeito poético sobre Fernando Pessoa é apenas o 

começo do caminho para a compreensão do poema. O que vive de Pessoa em Knopfli é 

a margem pouca para afirmações conclusivas, o total destempero irônico com a vida e 

reflexões metafísicas que, de tão pessoais, se transformam em axiomas da humanidade. 

Por isso, deitar a cabeça em seus versos, falar do poeta com ar despreocupado, são 

reflexos involuntários – lembrando do processo descontínuo apontado por Noa – da 

apreensão de Knopfli sobre a obra de Pessoa. São quase lições de como “dissimular na 

garganta o nó da angústia” no “castelo maldito de ter que viver”. 

Se em “Pessoa revisited” os caminhos que aproximam a escrita de Knopfli a de 

Pessoa seguem os rumos de uma análise profunda do sujeito e de seu lugar de pertença, 

em “Cântico Negro” tal análise será aprofundada tomando como ponto de contraste as 

(não) interações deste sujeito com a figura do outro. Para isso, Knopfli convocará José 

Régio, em primeira instância, para deixar Pessoa em uma terceira camada semântica, 

reconhecível apenas através de uma leitura mais esmiuçada do texto. 

Régio já é recuperado no título “‘Cântico Negro’”, nome de um de seus mais 

importantes poemas, e continua retomado ao longo dos versos no teor das declarações 

apresentadas pelo sujeito poético de Rui Knopfli. Tal citação, carregada de significados, 

instaura imediatamente no leitor uma dúvida sobre o motivo das aspas no título do 

poema. Pista que leva o leitor curioso diretamente a uma busca que, sem muito esforço, 

remeterá ao texto original de Régio. Porém, o que existe por de trás do texto de Régio? 

Se essa se torna uma pergunta impossível de responder com exatidão, tendo em vista 

que a literatura dispensa tais certezas, não podemos negar que a voz de Fernando Pessoa 



ressoa nos dois casos, tanto em Régio quanto em Knopfli – talvez a prova mais concreta 

do assertivo verso do moçambicano no poema “Pessoa revisited”: “Alguma vez todos 

os poetas/ se encontraram contigo” (KNOPFLI, 2003, p. 94). Vejamos então o “Cântico 

Negro” de Rui Knopfli: 

 

Cago na juventude e na contestação 

e também me cago em Jean-Luc Godard. 

Minha alma é um gabinete secreto 

e murado à prova de som 

e de Mao-Tsé-Tung. Pelas paredes 

nem uma só gravura de Lichtenstein 

ou Warhol. Nas prateleiras 

entre livros bafientos e descoloridos 

não encontrareis decerto os nomes 

de Marcuse e Cohn-Bendit. Nebulosos 

volumes de qualquer filósofo 

maldito, vários poetas graves 

e solenes, recrutados entre chineses 

do período T’ang, isabelinos, 

arcaicos, renascentistas, protonotários 

- esses abundam. De pop apenas 

o saltar da rolha na garrafa 

de verdasco. Porque eu teimo, 

recuso e não alinho. Sou só. 

Não parcialmente, mas rigorosamente  

só, anomalia desértica em plena leiva. 

Não entro na forma, não acerto o passo, 

não submeto a dureza agreste do que escrevo 

ao sabor da maioria. Prefiro as minorias. 

De alguns. De poucos. De um só se necessário 

for. Tenho a esperança porém; um dia 

compreendereis o significado profundo da minha 

originalidade: I am  really the Underground. 

(KNOPFLI, 2003, p. 270) 

 

Não é preciso muito esforço para perceber que o poema funciona como uma rede 

de referências em busca de um sentido último: demonstrar claramente que não alinha 

seu discurso com nenhuma corrente política ou social. Assim, definir-se como 

“Underground” passa a representar uma opção pela qual ele precisa lutar, ainda que no 

campo do verso.  No texto que funciona como referente, o poeta português destaca sua 



decisão de seguir só e por onde quiser, sem se guiar pelo que os outros falam ou 

instruem: 

 

(...) 

A minha glória é esta: 

Criar desumanidade! 

Não acompanhar ninguém. 

 - Que eu vivo com o mesmo sem-vontade 

Com que rasguei o ventre a minha Mãe. 

 

Não, não vou por aí! Só vou por onde 

Me levam meus próprios passos... 

Se ao que busco saber nenhum de vós responde, 

Por que me repetis: “Vem por aqui?” 

Prefiro escorregar nos becos lamacentos 

Redemoinhar aos ventos, 

Como farrapos, arrastar os pés sangrentos, 

A ir por aí... 

 

(...) 

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções! 

Ninguém me peça definições! 

Ninguém me diga: “vem por aqui!” 

A minha vida é um vendaval que se soltou. 

É uma onda que se alevantou. 

É um átomo a mais que se animou... 

Não sei por onde vou, 

Não sei para onde vou, 

- Sei que não vou por aí! 

(RÉGIO, 1965, pp. 50-52) 

 

Partindo, então, desta referência inicial, o poeta moçambicano traduz as tensões 

levantadas pelo português, adequando-as à sua situação de exilado dentro do próprio 

país. No contexto de Knopfli, a recusa inicial se refere às ideias marxistas e comunistas 

ou, mais precisamente, ao modo como estão sendo instituídas em seu país. Iniciando o 

poema já de maneira subjetiva, ele define sua alma como um “gabinete secreto” e, a 

partir daí, seleciona o que cabe e o que não cabe dentro de seu mundo. A crítica contra 

algumas bandeiras socialistas e continuam sobre a cultura pop e as definições de arte 

parecem claramente determinar seu status de pária perante tais movimentos ou 

atividades que presumem filiação a um grupo ou a um rótulo. Isso é tudo que Knopfli e 



sua poesia não querem: mais vale ser um underground. Novamente, encontramos um 

leque de referências a formar uma teia de significações dentro e fora do poema. Teia 

esta tão diversa que nos leva, por exemplo, ao poema “Lisbon revisited (1923)” de 

Álvaro de Campos, do qual destacamos os versos abaixo: 

 
Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável?  

Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa?  

Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade.  

Assim, como sou, tenham paciência!  

Vão para o diabo sem mim,  

Ou deixem-me ir sozinho para o diabo!  

Para que havemos de ir juntos?  

Não me peguem no braço!  

Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho.  

Já disse que sou sozinho!  

Ah, que maçada quererem que eu seja da companhia!  

(PESSOA, 1997, p. 357) 

 

A partir do trecho citado, ressurgem as semelhanças entre os três poemas e, 

principalmente, o trabalho de Knopfli para buscar referências externas ao imaginário 

moçambicano. Há de se ressaltar ainda que se trata de dois poetas portugueses a servir 

de mote para Knopfli, que, em sua versão poética, utiliza os textos anteriores para 

criticar tanto lastros do colonialismo quanto posturas políticas extremistas utilizadas 

pelos movimentos de natureza comunista/socialista que se formavam nas então 

colônias. A inversão feita pelo autor de Mangas verdes com sal nos faz pensar que, 

neste caso, as citações e a memória literária em si, servem para afirmar o espaço do 

sujeito dentro do poema, ainda que ele esteja inserido em um determinado contexto 

político, social ou mesmo geográfico. O poeta faz do poema seu lugar, nele se 

identifica, se exila e com ele prospera ou sucumbe. Assim, entendemos o braço de 

Pessoa – ele mesmo ou em seus heterônimos – e de Régio na poesia de Knopfli como 

estratégias de sustentação de um sujeito poético que se percebe fraturado por processos 



históricos e sociais que atravessam sua identidade, ainda que fujam por completo de seu 

controle.  

Em direção um pouco distinta da dos citados poetas portugueses na escrita do 

moçambicano, encontramos os poetas modernistas brasileiros Carlos Drummond de 

Andrade e Manuel Bandeira. Ambos se apresentam em recortes marcantes de suas 

respectivas obras, em duas oportunidades suscitadas pelo sujeito poético de Rui Knopfli 

como possíveis elementos de afirmação de uma identidade emocional que, se não 

soluciona as fraturas sociais e políticas, ao menos estabiliza em alguns pontos o 

processo de autorreconhecimento que se constrói ao longo da escrita. Acreditamos ser 

este o caminho escolhido por Rui Knopfli para contrabalancear as lacunas identitárias 

em seu universo poético, já que são os elementos afetivos, como a própria literatura 

citada, que consolam o sujeito poético em seu labor. Algo que ocorre, por exemplo, com 

a pedra drummondiana no poema “A pedra no caminho”: 

 

Toma essa pedra em tua mão, 

toma esse poliedro imperfeito, 

duro e poeirento. Aperta em 

tua mão esse objecto frio,  

redondo aqui, acolá acerado. 

 

Segura com força esse granito 

bruto. Uma pedra, uma arma 

em tua mão. Uma coisa inócua, 

todavia poderosa, tensa,  

em sua coesão molecular, 

em suas linhas irregulares. 

 

Ao meio-dia em ponto, na avenida 

ensolarada, tu és um homem 

um pouco diferente. Ao meio-dia 

na avenida tu és um homem 

segurando uma pedra. Segurando-a 

com amor e raiva. 

(KNOPFLI, 2003, p. 155) 

 



No poema de Drummond, a pedra pode ser compreendida – como muitas leituras 

já sugeriram e convencionaram – como os obstáculos encontrados pelo homem no 

trajeto de sua vida. Ela está isolada do sujeito, ainda que seja preponderante para gerar 

seu discurso e capaz de transformar sua percepção de mundo pelo simples fato de estar 

à sua frente, no meio do caminho. Há uma observação subjetiva que, por intermédio de 

uma recordação, permite que sujeito poético e leitor possam, ao mesmo tempo, perceber 

que a pedra sempre estará no meio do caminho, seja materialmente impedindo seu 

avanço, seja na memória de um fato que ainda é capaz de fatigar as retinas. Portanto, no 

poema do brasileiro, a pedra pode transcender sua materialidade para se transformar em 

um impedimento subjetivo. É partindo deste ponto que entendemos a proposta de 

Knopfli para o referencial da pedra, já que, para o poeta moçambicano, o impedimento 

continua sendo subjetivo, porém questionável e, principalmente, controlável. Quando 

Drummond associa a imagem da pedra à imagem do caminho, temos uma combinação 

que gera um sujeito poético observador, logo passivo diante dos acontecimentos. É esta 

passividade que Knopfli transforma em sua leitura, produzindo um sujeito poético que é 

aconselhado a tomar a pedra nas mãos e a partir disso pode potencializar sua 

subjetividade em ações de acordo com os “obstáculos” do caminho. Nesse sentido, as 

duas primeiras estrofes são dedicadas a descrições da pedra como um objeto capaz de 

assumir diferentes papéis de acordo com os anseios de quem a detém em suas mãos. 

Assim, características científicas se mesclam com questões circunstanciais para 

culminar na visão de um homem renovado, que será apresentado, na última estrofe, 

propositalmente ao meio-dia, em uma avenida central. Este é o ponto escolhido por 

Knopfli para fazer com que seu sujeito poético se reencontre com o criado por 

Drummond, já que os dois terminam seus respectivos poemas como “homens 

diferentes”, transformados pela pedra e por suas potencialidades. Portanto, o caminho 



traçado por Knopfli em sua releitura do poema de Drummond conserva o poder 

transformador da figura da pedra, ainda que sua representação seja diferenciada. 

A espécie de (des)equilíbrio que a pedra passa a exercer sobre a voz poética ao 

concentrar em suas mãos a potencialidade do objeto tem como intuito demonstrar ao 

próprio sujeito poético que, apesar de todas as influências externas, há algo que só 

pertence a ele, que não lhe pode ser tirado ou negado e que isso deve ser valorizado em 

seu processo de escrita. Tal proposta nos parece ser semelhante à do poema intitulado 

“Terra de Manuel Bandeira”, no qual Knopfli busca a idílica Pasárgada do modernista 

brasileiro para mensurar quão importante para ele são as coisas mais simples da vida, as 

pessoas que o cercam intimamente, ainda que, aos olhos de outrem, tivesse todos os 

motivos para disparar em fuga: 

 

Também eu quisera ir-me embora 

pra Pasárgada, 

também eu quisera libertar-me 

e viver essa vida gostosa 

que se vive lá em Pasárgada 

(E como seria bom, Manuel Bandeira, 

fugir duma vez pra Pasárgada!). 

 

Entanto tudo me prende aqui 

a este lugar desta cidade provinciana. 

 

Como deixar ao abandono o olhar 

Luminoso dessa mulher que eu amo? 

Quem responderá às inquietas 

Perguntas de minha filha pequena  

(cabelo curto, olhos de sonho)? 

Quem, no sereno da noite, para as beijar 

com ternura e nos braços acalentar? 

E esta vida, este sítio, 

E estes homens e estes objectos? 

E as coisas que amei e as que esqueci? 

E os meus mortos e as doces recordações, 

as conversas de café e os passeios no 

entardecer fusco da cidade? 

E o cinema todos os sábados, segurando 

com força a mão de minha mulher? 

Eles nem são amigos do rei 

e a entrada lá é limitada. 

Por isso é que eu não fujo 



duma vez, pra Pasárgada. 

(KNOPFLI, 2003, p. 44) 

 

A subjetividade construída por Manuel Bandeira no poema original é recobrada 

aqui por Knopfli para subverter os motivos e destinos de quem avista a possibilidade de 

fugir para Pasárgada como uma necessidade. Se nos versos de Bandeira o sujeito 

poético parte da certeza “vou-me embora pra Pasárgada” para afirmar seu desgosto com 

a vida que leva e instaurar um local imaginado em que tudo que deseja pode se realizar, 

acentuando uma desvalorização da experiência real da vida, em Knopfli a noção de 

realidade e o apego com seu local afetam o sujeito que fala nos versos, contaminando 

seu desejo de fuga e assim transformando-o em uma mera possibilidade descartada. É 

por isso que o encontramos logo na primeira estrofe lamentando com o poeta brasileiro, 

já em tom de quem não pode ir embora, o que evidencia que o “não poder” está 

inversamente atrelado ao “querer ir”. Nesse sentido, o balanço feito pelo poeta 

moçambicano enumera fatos, lugares e pessoas que pesam em sua decisão de abdicar da 

idílica Pasárgada, principalmente porque ela – nos olhos originais de Bandeira – acolhe 

homens em seus signos de solidão. Este motivo faz com que o moçambicano reflita, por 

exemplo, que sua esposa e sua filha não são “amigas do rei”, logo não poderiam ir 

junto, ou ainda que fossem, não teriam os mesmos privilégios. Knopfli aponta para a 

interiorização do problema como solução mais lógica do que a fuga, ficar é afirmar-se 

pertencente não a um país delimitado por fronteiras políticas, mas integrante de uma 

experiência de vida que transcende tais formalidades e o impede de abdicar de seus 

enlaces afetivos, com a terra, com a família e com o amor.  

Novamente, como no caso da pedra drummondiana, é o sujeito que tem nas 

mãos a capacidade de refletir e decidir sobre o que fazer com tais signos poéticos. A 

pedra, potência que deixa de ser obstáculo para se tornar arma, nisso só se converte, 



pois salta do chão (caminho) para as mãos do sujeito – são seu amor e sua raiva, 

dosadas de acordo com a situação, que decidem a função mais adequada. É nesse 

contexto que Pasárgada, o idílico refúgio que tantos outros poetas, de tantas 

nacionalidades, já recuperaram como imagem do lugar perfeito, se apresenta ao sujeito 

poético, mas recebe um declínio no implícito convite: por mais tentadora que seja a 

proposta, cabe a ele decidir se quer ou não aceitá-la. Dessa forma, Knopfli demonstra 

que nos dois casos há uma decisão pessoal que se sobrepõe ao convencional e, para 

tanto, trabalha com elementos do cotidiano com a finalidade de demarcar que as 

fronteiras do sujeito são e sempre serão suas convicções e seus enlaces emocionais. 

Se os dois poetas brasileiros são recuperados com o intuito de refletir sobre uma 

identidade que se alicerça e, posteriormente, se afirma, sobretudo, em âmbito subjetivo, 

é nas literaturas de língua inglesa que o caminho de leitura traçado por Knopfli irá 

confluir para acentuar as linhas dramáticas de seu discurso poético. Portanto, o sujeito 

fragmentado perante a conjuntura política e social de Moçambique no período do pré-

independência e posteriormente no exílio voluntário do pós-75 – que se afirma por sua 

experiência de vida e de África e que incorpora neste magma elementos particulares de 

seu cotidiano como traços de identificação –, encontrará, na experiência de suas leituras 

em língua inglesa, principalmente na peças de Shakespeare, a carga dramática que seus 

versos suscitam.  Embora sejam muitos os nomes representativos desses universos 

literários que aparecem ao longo de toda a obra do moçambicano, por uma questão de 

recorte, tentaremos centrar nossas análises especificamente no diálogo com William 

Shakespeare, na medida em que, o entendemos como o principal “interlocutor” da 

poesia de Knopfli. 

O poeta e dramaturgo inglês dos séculos XVI e XVII povoará o universo poético 

de Rui Knopfli todo o tempo. Shakespeare estará presente na escrita de Knopfli como 



impulso criador – com seus personagens e seu estilo na construção de figuras poéticas, 

tal qual no poema “Três falas inventadas para três personagens de Shakespeare” –, e, 

ainda, como personagem/homenageado, como em “Glosa de Shakespeare”. A escrita 

poética de Knopfli absorverá, em muitos casos, a aflição subjetiva dos personagens 

principais de grandes dramas como Hamlet e Macbeth, por exemplo. Entendemos que 

tal “apropriação” da carga dramática criada pelo dramaturgo inglês se reflete na 

constituição do sujeito poético knopfliano, evidenciando os dramas pessoais, as cisões 

sociais e políticas e a afirmação identitária, já atravessadas pela escrita pessoana e pelas 

releituras de Drummond e Bandeira em outra escala. As memórias literárias, portanto 

funcionariam para além da questão estética, mas como um subterfúgio de estabilização 

de um sujeito cindido e por isso confuso diante de seus grandes dilemas de identidade e 

representação em seu tempo. Este sujeito que ainda carece de autocompreensão é o 

mesmo que solicita discrição, transmutando-se no dramaturgo inglês ao escrever sua 

glosa: 

 
Não chores por mim, quando tiver morrido, 

mais do que o tempo de meu corpo baixar à terra. 

E se , ao leres depois meus versos, te comover 

a memória furtiva da mão que o compôs, 

 

reprime vivamente as lágrimas que aos olhos 

te assomarem. Lê, sim, meus versos 

arredando-os bem da carne corrompida 

e da fria insensibilidade habitadas outrora. 

 

De duas vidas que tive, uma logo soube finita. 

Pela outra, quanto podia, fiz para que o não fosse, 

ciente que daquela me apartando, deste tudo ignoraria. 

 

Se ao leres-me pois, atenta, a mágoa sentida, 

de lembranças minhas isenta, nasça toda só 

de um verso comovido, terei então vivido. 

(KNOPFLI, 2003, p. 332) 

 

A glosa, na verdade um soneto nos moldes shakespearianos, apresenta um 

sujeito poético preocupado com seu legado, principalmente com seu legado literário, os 



versos que se imortalizam nas leituras de outrem. Assim, direcionando a voz a um 

interlocutor que nos parece o leitor como categoria, de modo amplo, bem amplo, 

Knopfli, por seu sujeito poético, apresenta o desejo de que sua obra seja lida pelo que a 

constitui e não por sua vida pessoal, por isso levar a vida, logo no inicio do poema, ao 

seu cabo: a morte. Neste sentido, o sujeito poético não se resume a pedir que se evitem 

tristezas extremas por seu passamento, mas, sobretudo, expressa o desejo de que seus 

versos se mantenham vivos pelo que são e não pelo que ele foi. Por isso, o primeiro 

terceto aponta para duas vidas, sendo, uma delas, a física, entendida desde cedo como 

finita, e a outra, literária, pela outra ele decidiu lutar para que se mantivesse intacta, de 

tal maneira que as duas se afastaram ao longo do tempo. Esta angústia de conviver, 

metaforicamente, em duas vidas – que estão sob seu controle, mas que o fazem refletir a 

ponto de pedir ao leitor que não as confunda – é sublimada no verso final, quando, ao 

concluir o raciocínio, deixa claro que ele só terá vivido se a emoção que contaminar o 

leitor seja a de um verso isoladamente e não a de sua lembrança física imbricada ao 

texto.  

O sujeito poético, portanto, se divide em máscaras para criar uma glosa de 

Shakespeare e, ainda assim, ser subjetivo a ponto de refletir mais sobre sua condição do 

que sobre a de seu homenageado/referente. Nesse sentido, o soneto XII de Shakespeare, 

poderia ser uma espécie de ponto de partida, não só para a “glosa” de Knopfli, mas para 

o confronto do sujeito poético com o tempo e suas dualidades ao longo de sua escrita. 

Logo, viver na boa leitura de um seu verso é vencer a luta inglória contra o tempo, 

manter-se vivo no que se quer fazer, ainda que pelo olhar de outro, o leitor. Nas 

palavras do inglês “Contra a foice do Tempo é vão combate / Salvo a prole, que o 



enfrenta se te abate.”14. O verso é a prole pretendida, aquela que ainda enfrentará o 

tempo após sua morte, após a epicurista dissolução de seus átomos. 

A literatura em língua inglesa ainda permeará a obra de Knopfli por outros 

meios que não a reflexão a partir de leituras, como ocorre na reescrita do poema “If” de 

Rudyard Kipling, mas também por intermédio de citações diversas, além da utilização 

da própria língua inglesa, ora dividindo espaço com a portuguesa, ora dominando a 

conduta linguística do texto. Há ainda figuras emblemáticas, como T. S. Eliot, que 

desponta como uma das referências mais presentes de Knopfli no que diz respeito à 

estética do poema, além de citações e referências a manifestações culturais tipicamente 

norte-americanas, como o Jazz, por exemplo. A diferença entre a utilização do Jazz 

como tema/mote de versos em Craveirinha e Knopfli é que o primeiro transforma tal 

signo em potência criativa para o texto, utilizando essa força como motriz dos temas e 

da construção estética de seus versos. Já Knopfli, quando recupera o gênero musical, o 

faz como ambientação, quase trilha sonora para a mecânica cinematográfica de sua 

composição literária. Talvez possamos dizer que o que o Jazz represente em 

Craveirinha, a literatura/leitura representa em Knopfli. O fato é que o influxo cultural 

que os jovens de Lourenço Marques, ainda  colônia de Portugal, tinham com a África do 

Sul faz com que a poesia de Knopfli dialogue com outros espaços culturais que não o da 

metrópole, Lisboa. Assim, seu posicionamento político quanto aos movimentos de 

libertação e o recrudescimento do salazarismo, para além das questões sociais já 

discutidas em momento anterior, reflete um homem que tem a necessidade de entender 

seu lugar no conflito antes de assumir o conflito como seu. Esse momento de reflexão 

pessoal, que nos mostra um homem que pode dividir rancor e alegria no mesmo verso, 

como segurar a pedra com amor e ódio no meio da avenida, é o espaço intervalar de 

                                                           
14 Poema consultado no endereço eletrônico http://www.algumapoesia.com.br/poesia2/poesianet169.htm, 

visitado em 10/12/2011. 

http://www.algumapoesia.com.br/poesia2/poesianet169.htm


criação do moçambicano que passa a se entender como fruto deste desnível entre seus 

anseios internos e as “obrigações” externas que o pressionam. 

Acreditamos, pois, que a literatura e a leitura como representação mais íntima do 

conhecimento de mundo de um sujeito surgem para Rui Knopfli como um espaço de 

afirmação identitária que, se não soluciona, ameniza as divergências geradas pela sua 

experiência africana. Quando o olhar do outro passa a ser um definidor mais importante 

para quem se é do que propriamente o que se entende por assim ser, resta ao sujeito 

buscar um isolamento seguro, no qual seus semelhantes e convivas podem ser 

manipulados de acordo com suas demandas subjetivas. Cidades são refeitas, amigos são 

recuperados e os desejos, estendidos sobre a calçada dos versos, como que para tomar 

sol. Se o futuro é incerto, sempre incerto, cabe a ele assumir a condição do velho 

colono, olhar para o passado questionando o presente: 

 

Sentado no banco cinzento 

entre as alamedas sombreadas do parque. 

Ali sentado só, àquela hora da tardinha, 

ele e o tempo. O passado certamente, 

que o futuro causa arrepios de inquietação.  

Pois se tem o ar de ser já tão curto, 

o futuro. Sós, ele e o passado, 

os dois ali sentados no banco de cimento. 

(KNOPFLI, 2003, p. 151) 

 

 

 

 

 

 



4 – NOVAS VOZES, VELHAS VOZES: ENCONTRO DE TEMPOS, SISTEMA 

EM FORMAÇÃO 

 

O caminho que escolhemos trilhar neste trabalho partiu da ideia de que a 

literatura de Moçambique, por meio do recorte poético que delimitamos, começa a se 

fundamentar como um sistema antes mesmo da independência política conquistada em 

definitivo no ano de 1975. Desse modo, começar nossas reflexões discutindo elementos 

das obras poéticas de José Craveirinha e Rui Knopfli  nos foi importante não só porque 

os afirmamos como pilares fundamentais da literatura daquele espaço, mas também, e 

principalmente, por neles encontrarmos espaços de diálogo e fundamentação do que 

entendemos, hoje, por literatura moçambicana. Os dois autores funcionam, a nosso ver, 

como pêndulos do pensamento que se iria  consolidar no período do pós-independência 

em Moçambique, conciliando elementos da moçambicanidade com o lirismo e as 

referências culturais, sociais e literárias que ambos trazem para sua escrita. Pensar 

primeiro em Craveirinha e Knopfli é compreender que o percurso de formação de um 

sistema literário moçambicano passa necessariamente por temas e criações que os dois 

promoveram ao longo das décadas anteriores à independência e que continuaram em 

suas obras após 75. 

Sabemos que o século XX foi fundamental para a consolidação de um sistema 

literário em Moçambique. Os momentos de gradação de pensamentos comuns, que 

encaminhavam a escrita literária para uma convergência ideológica e estética, fazem 

desse período um universo de possibilidades para sustentar tal teoria. Poderíamos 

utilizar como ilustração desse processo os escritos de Orlando Mendes, os contos de 

Honwana, os poemas de Noêmia de Sousa, Virgílio de Lemos e Rui de Noronha, para 

ficar em poucos nomes, mas preferimos concentrar nossa análise em dois catalisadores 

de um processo de construção pessoal que  extrapola seu próprio fazer para se tornar 



reflexo de uma época ou de um conjunto de ideias. Tê-los como pilares de um sistema 

literário não significa, porém, ignorar os outros, nem mesmo que apenas os dois – por 

suas respectivas obras – são capazes de consolidar o mesmo sistema. Craveirinha e 

Knopfli são, para nós, o início de uma tradição, esta, sim, que irá dar consistência a um 

sistema moçambicano, não só poético, mas literário, por tudo que suas obras 

representam, como também assinala a pesquisadora Ana Mafalda Leite: 

 

Com efeito, a consciência do fazer literário, encenada na textualidade 

dramatizada, do par Craveirinha/Knopfli simboliza a simbiose dos 

dois pilares sobre os quais assenta a poética moçambicana actual. 

Ambos responsáveis pelo estabelecimento de uma tradição fundadora 

da modernidade na literatura moçambicana, enquanto garante o 

referencial de continuidade e sistematicidade. Nas suas múltiplas 

vertentes, os autores africanizaram e reequacionaram essa 

modernidade em função das especificidades temáticas das suas 

escritas. 

O primeiro, José Craveirinha, efectua um movimento inverso ao 

de Fonseca Amaral, do subúrbio para a cidade, e a sua poética 

assimilará e retransformará exemplarmente o conhecimento da 

literatura e da cultura europeias, caldeando-o nas suas raízes 

tradicionais moçambicanas. O segundo, Rui Knopfli, convocará uma 

dimensão dramática para a sua escrita, simultaneamente devedora da 

herança intertextual ocidental e de um enraizamento obtuso no 

telurismo local. (LEITE, 2008, p. 72) 

 

Com as palavras de Ana Mafalda Leite, endossamos nossa proposta para seguir 

o caminho de afirmação de um sistema literário que pode, muito bem, ser representado 

por suas trilhas poéticas, devido ao vasto número de autores desse gênero e da 

importância que os poemas, como forma breve, receberam ao longo do século XX, 

graças à facilidade de divulgação e disseminação de suas mensagens nos órgãos de 

imprensa. Assim como a pesquisadora, recorreremos ao ensaísta brasileiro Antonio 

Candido para pensar no conceito de sistema literário, mais precisamente no texto 

introdutório à sua Formação da Literatura Brasileira, de 1957. Nesse texto, Candido 

defende a tese de que a literatura brasileira tem seu início no período árcade, já que 

nesse momento uma série de articulações sociais, culturais e literárias propiciavam a 



instauração de um cunho local aos escritos, com certa sequência de pensamentos e, além 

disso, a consciência de não estar produzindo algo isolado. O exemplo da literatura 

brasileira na visão de Candido ainda nos será útil, mas agora o que importa é refletir 

sobre a elaboração teórica desenvolvida por ele para fundamentar seu conceito. Ao criar 

pressupostos que viabilizem a criação/instauração/consolidação de um sistema literário, 

o crítico brasileiro aproxima a produção literária dos processos históricos e sociais ainda 

na colônia do século XIX, já traçando por suas linhas temas e ideologias comuns que 

proporcionavam uma espécie de visitação, por parte dos próprios autores, às obras de 

seus respectivos colegas. 

Ana Mafalda Leite, no mesmo artigo acima citado, promove uma rápida 

visitação ao conceito de sistema literário de Candido, discutindo seus principais 

aspectos na tentativa de aproximá-lo da realidade moçambicana. Porém, acreditamos 

que sua abordagem aos conceitos do ensaísta brasileiro esteja direcionada mais à 

confirmação de uma sequência histórica dos fatos do que, propriamente, à discussão 

acerca daquilo que constituiria um sistema literário em Moçambique e, mais ainda, dos 

caminhos – similares ou não ao sistema brasileiro proposto por Candido – através dos 

quais ele se consolida. 

Dessa forma, ainda que tenha recebido algumas críticas e que tenham surgido 

teses contrárias no que tange ao momento exato da formação da literatura brasileira15, 

utilizaremos de partida o modelo estabelecido por Antonio Candido para organizar 

nossas reflexões acerca do universo literário moçambicano. Assim, seguiremos o 

caminho traçado pelo crítico brasileiro para problematizar a formação desse sistema 

                                                           
15Talvez o mais conhecido desses episódios seja o trabalho de Haroldo de Campos, intitulado “O 

seqüestro do barroco na formação da literatura brasileira: o caso Gregório de Mattos”, publicado em 

1989. Em seu texto, Haroldo de Campos critica a concepção de sistema de Candido, partindo do principio 

de que sua distinção entre “manifestações literárias” e “sistema literário” provinha de uma leitura 

evolucionista da história, o que excluiria ou incluiria nomes e obras mais pelo contexto do que por sua 

real significação para o imaginário nacional. 



literário e analisar as etapas de seu processo em Moçambique, convocando alguns 

poetas do pós-independência que irão consolidar uma tradição literária nesse espaço. É 

Antonio Candido, portanto, que nos diz que 

 

Para compreender em que sentido é tomada a palavra formação, e 

porque se qualificam de decisivos os momentos estudados, convém 

principiar distinguindo manifestações literárias de literatura 

propriamente dita, considerada aqui um sistema de obras ligadas por 

denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas 

dominantes duma fase. Estes denominadores são, além das 

características internas, (língua, temas, imagens), certos elementos de 

natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se 

manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da 

civilização. Entre eles se distinguem: a existência de um conjunto de 

produtores literários, mais ou menos conscientes do seu papel; um 

conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, sem 

os quais a obra não vive; um mecanismo transmissor, (de modo geral, 

uma linguagem, traduzida em estilos), que liga uns a outros. O 

conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação inter-

humana, a literatura, que aparece, sob este ângulo como sistema 

simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do 

indivíduo se transformam em elementos de contacto entre os homens, 

e de interpretação das diferentes esferas da realidade. (CANDIDO, 

1985, p. 23) 

 

A partir do sentido convencionado pelo crítico para a palavra “formação”, 

iniciamos nossa análise pensando nos denominadores comuns apresentados como 

fundamentais para sua concepção. As características internas e os elementos de natureza 

social ou psíquica representam dois espaços necessários à produção literária de qualquer 

lugar: o coletivo e o subjetivo. Assim, a tradição lírica da poesia moçambicana, bem 

espelhada em Craveirinha e Knopfli – embora não exclusivamente neles –, aliada aos 

elementos locais de afirmação identitária, como as línguas nacionais, a paisagem e os 

costumes, molda seus denominadores no processo de formação. O eu que se traduz 

através do processo da escrita se faz coletivo pelo que representa sua voz e não 

necessariamente pelo que diz. Nesse sentido, a moçambicanidade como extrato de 

identidade cultural funciona como um mecanismo de propulsão de tal sistema, já que 



possibilita o encontro das tradições locais com as formas de pensar o espaço cultural de 

seu tempo. Por isso, não podemos ignorar esse novo contato com o pensamento do 

crítico brasileiro que irá analisar um momento literário e social do Brasil ainda colônia, 

já que o processo de formação proposto por Candido pode nos servir de base para o 

pensamento desenvolvido neste trabalho. 

É a partir de meados da primeira parte do século XX que teremos uma produção 

literária mais consolidada no espaço colonial moçambicano. Sabemos que as colônias 

portuguesas na África, apesar de muito antigas, só foram exploradas, do ponto de vista 

ocupacional e de desenvolvimento básico, na virada do XIX para o século seguinte. São 

muitas as implicações dessa transformação do projeto colonial português, mas o que nos 

interessa diretamente é a aproximação do modelo inglês e, por conseguinte, certa 

abertura cultural para que influências externas (principalmente inglesas e norte-

americanas) passassem a povoar o imaginário local. Nesse sentido, nas primeiras 

décadas do século passado, as colônias portuguesas em África passaram a seguir 

estatutos como o do indigenato, que institucionalizavam as diferenças raciais e de 

classe, no mesmo ritmo com que “anulavam” – ou buscavam anular – os traços ainda 

presentes das culturas locais. Portanto, os jovens que passaram a produzir literatura na 

metade do século XX em Lourenço Marques, principalmente, estavam em diálogo 

direto com dois grandes universos aparentemente opostos: o da tradição e o do discurso 

cultural proveniente dos colonizadores16. 

Por esse caminho, criar um protótipo de sistema literário no Moçambique ainda 

colonial passava por compreender como matéria de escrita as diferenças existentes em 

                                                           
16 Pensamos nesse vocábulo no plural por entendermos, com Boaventura Sousa Santos (2001), que o 

processo de colonização portuguesa na África a partir do século XX pode ser compreendido como um 

processo de subcolonização. Desse modo, o sociólogo busca dar relevo ao domínio que a Inglaterra 

exercia sobre Portugal, além de deixar subentendido que a imposição cultural proveniente da metrópole 

portuguesa, na verdade já estava contaminada por uma outra imposição cultural sofrida pela própria 

metrópole. Logo, os atravessamentos culturais no imaginário local estavam muito além da cultura 

portuguesa e passavam por Inglaterra, EUA, França, Alemanha, etc. 



um conturbado processo de imposição cultural, que já não partia de um único referente 

e ainda atritava com o pensamento cada vez mais uníssono de exaltação dos valores da 

terra. Para Fátima Mendonça, uma possível linha de percepção de tal sistema reside na 

transformação do pensamento nacionalista de acordo com o andar do século XX. 

Assim, teríamos, segundo a pesquisadora, duas etapas de consolidação de um “corpus 

literário nacional”, todas baseadas no sujeito e em sua visão do que o cerca: “Ser 

Africano vs Ser Europeu” e “Ser Nacional vs Ser Universal” (MENDONÇA, 2008, p. 

22). Logo, será a geração da década de cinquenta que iniciará esse processo, seguindo o 

pensamento de Antonio Candido, construindo uma tradição literária baseada na 

convivência das duas realidades, ainda que respeitando as subjetividades dos autores e o 

momento sócio-histórico moçambicano. Criar essa “tradição” de escrita é produzir 

textos que estabeleçam diálogos entre si, provoquem novas escritas e, assim, 

consolidem uma relação ativa entre autor, obra e público. Para a pesquisadora Maria 

Nazareth Soares Fonseca: 

 

No final da década de 40 e início da década de 50, Moçambique 

assistiu a um período de afirmação de um projeto literário, que está 

registrado em textos publicados em livros e em jornais. Destaca-se a 

importância, para a afirmação da literatura moçambicana, de projetos 

como o da revista Msaho (fundado em 1952), cujo nome se relaciona 

com um canto do povo, em língua chope, e o do jornal Paralelo 20 

(1957 a 1961). (FONSECA, s/d, p. 27) 

 

Além de corroborar nossa proposta, a fala da pesquisadora chama atenção ainda 

para a importância dos órgãos de impressa na divulgação dessa literatura. Por serem 

caminhos viáveis para a publicação de textos esparsos, em virtude da grande dificuldade 

de manter publicações editoriais, tais revistas assumiram o papel de porta-voz dos 

movimentos culturais que se formavam, dos autores que surgiam e, por consequência, 

funcionavam como elo indispensável na relação entre obra literária e público leitor. 



Sabemos que o governo colonial, através de sua polícia política, passou a censurar tais 

órgãos gradativamente, com o intuito de evitar que poemas, contos e artigos de tom 

contestatório ao governo fossem veiculados e disseminados por vias públicas. Para nós, 

vale ainda ressaltar que Rui Knopfli e José Craveirinha estavam entre os colaboradores 

e idealizadores de algumas dessas publicações, não apenas como produtores literários, 

mas como incentivadores de um projeto que se iniciava. 

Nesse sentido, a continuidade de determinada forma de escrita em Moçambique 

será denominador fundamental para que possamos pensar no conceito de “tradição” 

dentro do modelo de sistema proposto por Candido. O caminho traçado, portanto, se 

inicia antes de Craveirinha e Knopfli, com autores de um período ainda incipiente do 

ponto de vista literário; prossegue com a geração em que os dois se inserem nos anos 50 

e 60 e ressoa nos momentos do pós-independência na voz de autores que irão recuperar 

seus nomes e obras como que consolidando um ciclo da tradição literária moçambicana. 

É claro que podemos pensar em uma trajetória espiralar em vez do fechamento de um 

ciclo, mas nos dois casos o que nos importa de maneira direta é compreender o trajeto 

como consolidação de uma linha de escrita que se moldou ao longo dos anos como 

moçambicana, seja pelos aspectos locais, seja por propostas estéticas muito peculiares a 

determinados autores. Recorremos novamente às palavras de Fátima Mendonça: 

 

Na verdade, o desejo (consciente ou não) de nação vai sedimentando 

temas e formas discursivas como parte de um novo sistema literário, 

mas a sua existência só é assegurada por um reconhecimento 

posterior, pelos diversos elementos de recepção – crítica, 

reconhecimento nacional e internacional, prémios, edições nacionais e 

traduções – que, integrados no sistema de ensino – curricular, 

programas, manuais –, reproduzem conceitos e valores que, actuando 

em cadeia, convergem para a instituição do novo cânone, a literatura 

nacional. (MENDONÇA, 2008, p. 23) 

 



É sobre esses temas e formas, surgidos ainda no período colonial, imbricados ao 

nacionalismo que emergia e se instaurava como marca sócio-histórica de um período, 

aliado às propostas estéticas e leituras externas ao imaginário local, que buscamos 

refletir sobre a formação de tal sistema literário, já que, ainda no período colonial, 

elementos de outras culturas que não a do colonizador foram tão importantes para a 

consolidação de uma experiência de escrita. Desde as referências desdobradas nas 

margens da Negritude francófona até personagens e símbolos de uma cultura de massa 

que começa a surgir nos momentos posteriores à Segunda Guerra Mundial, Craveirinha 

e Knopfli, em posição central na consolidação desse processo, fomentam em suas 

respectivas obras um equilíbrio entre os denominadores locais e os externos. Conforme 

lemos em Fátima Mendonça, tais relações do externo com o interno serão 

imprescindíveis para a pavimentação desse “novo cânone”, já que é a partir delas que as 

vias de acesso para tal sistema se estabelecem de maneira ampla. Ainda segundo 

Candido, esse mecanismo será preponderante para a formação de diversos tipos de 

público, além de fortalecer a linha contínua da produção literária através das citações e 

referências que situam a obra literária no espaço geográfico em que se inserem, mas 

sem desligá-la de outros espaços de leitura e experiência. 

Francisco Noa, em artigo intitulado “Literatura Moçambicana: os trilhos e as 

margens”, delimitará alguns itens que para ele são imperativos para definir a literatura 

moçambicana “enquanto fenômeno de escrita” (NOA, 2008, p. 35). Dentre os itens, 

gostaríamos de destacar dois que parecem corroborar nossa análise, ao mesmo tempo 

que abrem novos caminhos para ela. É Noa que nos diz que este conjunto de escritos 

moçambicanos “traduz os paradoxos e complexidades geradas pela colonização, como 

sejam, literatura escrita e difundida na língua do colonizador, dualismo cultural ou 

identidade problemática dos autores, oscilação entre absorção e negação dos valores e 



códigos da estética ocidental” (NOA, 2008, p. 35). As palavras de Noa são muito 

significativas se pensarmos nos dois poetas escolhidos para a primeira parte de nossa 

análise, já que tais tensões são essenciais no material de escrita dos dois autores, tanto 

na temática, quanto nas propostas estéticas de ambos. Porém, o último item elencado 

pelo ensaísta moçambicano ainda reserva mais uma assertiva que abrange ambos os 

nomes, quando categoricamente afirma que a literatura moçambicana “é um fenômeno 

essencialmente urbano” (NOA, 2008, p. 35). 

A formação literária de um sistema sobre uma plataforma de experiências 

tipicamente urbanas, somada aos contatos externos e à valorização estética dos 

elementos locais, impulsionará uma escrita bastante peculiar, principalmente no espaço 

poético. O movimento nos faz recobrar outros conceitos de Antonio Candido, presente 

em artigo que discute a relação dos brasileiros com a literatura latino-americana. Trata-

se dos conceitos de força centrífuga e centrípeta, que, para Candido, reforçam a 

necessidade de, por um lado, estabelecer contatos externos – certo cosmopolitismo – 

típicos de espaços literários urbanos e, por outro, atender demandas locais, 

desenvolvidas e apresentadas, muitas vezes, como “regionalismo”. O crítico, com a 

constante ressalva de que discute aspectos observados na literatura brasileira, aponta 

para a importância dessas duas forças: 

 

Estas considerações aparentemente intempestivas são feitas com o 

intuito de lembrar que, na ficção brasileira o regional, o pitoresco 

campestre, o peculiar que destaca e isola, nunca foi elemento central e 

decisivo; desde cedo houve nela uma certa opção estética pelas formas 

urbanas, universalizantes, que destacam o vínculo com os problemas 

supra-regionais e supranacionais; e que houve sempre uma espécie de 

jogo dialético deste geral com aquele particular, de tal modo que tais 

tendências centrífugas (correspondendo no limite a quase literaturas 

autônomas atrofiadas) se compõem a cada instante com as tendências 

centrípetas (correspondendo à força histórica da unificação política). 

(CANDIDO, 1981, p. 61) 

 



Não podemos afirmar tão categoricamente que a experiência moçambicana se dá 

de forma idêntica à brasileira, mas, certamente, há traços de proximidade relevantes que 

nos permitem pensar que os conceitos de força centrífuga e centrípeta metaforizam o 

processo de escrita literária que os autores em análise praticam e sofrem de acordo com 

suas leituras. O caráter essencialmente urbano, observado pela efervescência cultural de 

uma Lourenço Marques que começava a produzir e consumir arte de uma maneira geral, 

se soma às vozes que buscam resgatar e manter presentes elementos de afirmação local, 

posteriormente emblemáticos na luta pela independência. As duas forças atuam de 

forma complementar, principalmente no que estamos aqui estabelecendo como sistema 

literário, já que os dois caminhos fundamentam e justificam tal processo social e 

artístico. Se a palavra “universalizantes” pode assustar alguns críticos mais 

conservadores por entenderem aí uma espécie de anulação de características da tradição, 

buscamos compreendê-la pelo caminho inverso, já que acreditamos que “universalizar” 

significa disseminar elementos de um imaginário local em outras estruturas culturais por 

meio da construção de uma linguagem literária capaz de integrar o geral e o particular, 

para ficar nas palavras de Candido. 

Aqui nos deparamos com um importante momento de transição, já que o período 

da independência política de Moçambique e de sua afirmação – notoriamente entre os 

anos de 1974 e 1980 – é um momento de certa estagnação da produção literária e o 

pouco que aparece de novidade ainda está muito contaminado pelo binômio 

colonizado/colonizador, mesmo que por outro paradigma de olhar. Portanto, se a 

literatura do pré-independência inicia um processo de afirmação cultural por meio da 

moçambicanidade e já pensa na construção de um imaginário literário que conciliasse as 

referências externas aos signos das tradições locais, o momento imediatamente posterior 

à independência não deu continuidade direta ao projeto anterior. Mas, como em todo 



momento de estagnação, entrelaçada por uma nova realidade política e social que, aos 

poucos, foi minando os sonhos revolucionários anteriores, a produção literária ressurge 

para deflagrar os danos e as fraturas que os desenganos dessas décadas começam a 

causar aos indivíduos daquela sociedade. Tal momento é fundamental para sustentar 

nossa proposta de um sistema literário que se complementa e consolida no exato 

instante em que autores de um período posterior recuperam a obra de predecessores 

como material de escrita e reflexão sobre a literatura e a sociedade em que vivem. 

Assim, acreditamos que se estabelece uma espécie de tradição literária local que, ao 

mesmo tempo em que é visitada pelos novos nomes do sistema literário, é capaz de ser 

reinventada por eles a cada releitura. 

Situada entre os dois pontos de estruturação desse viés poético do sistema 

literário moçambicano – José Craveirinha e Rui Knopfli –, está a geração de poetas da 

FRELIMO, que pouco fez em termos literários para além da difusão e afirmação dos 

ideias do partido e do louvor aos heróis nacionais. Com a literatura funcionando como 

um veículo de propagação de um ideário político ligado diretamente ao Estado, as 

experimentações estéticas e o “arriscar-se” nas palavras vão ficando de lado em um 

universo literário marcado por sua lírica variada. Um episódio relevante para 

entendermos as dimensões de tal fato é a querela iniciada pelo concurso literário 

promovido pela revista Tempo, em 1980, com o intuito de descobrir novos valores 

literários e “projetar a nova literatura”, segundo o anúncio na revista17. Resumidamente, 

dos noventa e três trabalhos recebidos, apenas um texto teve deferida uma menção 

honrosa e o júri, do qual Luís Carlos Patraquim participava, considerou necessário dar 

uma explicação sobre a decisão unânime. Tal explicação surge como uma apologia da 

palavra como elemento criativo, o que “ofende” até mesmo o único premiado, que 

                                                           
17 Considerações elaboradas a partir do texto “Relendo a literatura moçambicana dos anos 80”, de Maria 

Benedita Basto, in: Moçambique: das palavras escritas. Lisboa: edições Afrontamento, 2008. Pp. 77 – 

110. 



responde criticamente a carta explicativa do júri. A troca de cartas e notas explicativas 

segue nos jornais e revistas e cria uma tensão sobre o significado e o valor da escrita 

literária naquele momento em Moçambique. Segundo Maria-Benedita Basto, 

 

Elas [as cartas e respostas] constroem um espaço de tensão onde são 

interrogados pela primeira vez em debate público os dispositivos de 

construção de uma identidade nacional, na sua vertente estética, 

política e social, ao mesmo tempo que questionam os mecanismos do 

fazer literário. O júri deste concurso nacional, que visava a 

“espontaneidade criativa”, viu-se confrontado com noventa e três 

trabalhos clonados: cópias de uma escrita aprendida como um 

exercício de reprodução de um conteúdo ideológico legitimado pelas 

orientações e modelos que se apresentavam como autênticos. 

Reterei então deste concurso dois elementos. O primeiro 

reenvia para o princípio de que “todos podem escrever”, um dos 

princípios da doxa cultural oficial introduzido no pós-independência. 

Um princípio estabelecido no prefácio da antologia Poesia de 

Combate organizada pela Frelimo em 1971. Nos textos de apoio às 

edições do jornal Notícias, tal como em reuniões, seminários, em toda 

a dinamização e mobilização que começa já em 1974, no ano de 

transição para a independência, há um repetir desta frase. 

O outro elemento, não menos delicado, é a questão do 

“conteúdo”. Este “escrever” pressupõe a pré-determinação do 

“assunto” sobre o qual se escreve, sobre o qual se aprende ou se 

ensina, tornando-se a escrita legítima ou ilegítima segundo critérios de 

adequação que contemplam desde a função social da literatura à 

definição do seu leitor legítimo. A política cultural da Frelimo parte 

efectivamente de um privilégio do tratamento do conteúdo insistindo 

que a mudança se pode fazer guardando as formas existentes e 

preenchendo-as como os novos conteúdos (a forma não significa, a 

forma é o suporte que adequadamente deve servir o conteúdo) – e isto 

referindo-se à dança, às canções populares, à escultura maconde, ou à 

literatura. (BASTOS, 2008, p. 80) 

 

O cenário apresentado pela pesquisadora justifica a estendida citação, já que 

suas palavras explicam de maneira detalhada o processo de “criação” literária que se 

esperava dos autores daquele período. É aqui que a proposta de uma escrita que volte a 

valorizar a palavra como ponto central da criação literária surge e polemiza o ambiente 

cultural da época. Negar os preceitos de uma escrita programática e lançar o olhar para 

uma nova maneira de pensar o trabalho literário e o próprio cotidiano serão, a partir de 

então, objetivos dos críticos e escritores que enxergavam, no processo de estatização da 



literatura, um risco à validade artística e estética de tais produções. Daí a importância 

desse período para o estabelecimento de um espaço de reflexão que se projeta para a 

geração seguinte. Os autores que iniciam suas publicações a partir da década de oitenta 

reorientam o olhar lírico da tradição poética moçambicana através de uma poesia que 

reforça seu caráter intimista na tradução de uma realidade modificada – já que a 

independência irá produzir uma nova realidade social e política. 

É claro que tais vozes de contestação não terão um caminho tão fácil nesse 

momento de projeção de um novo espaço de escrita. Com os órgãos de publicação 

oficial cercados por uma produção que seguia os parâmetros enumerados pelos boletins 

e antologias da FRELIMO, as novas vozes, dedicadas a construir um novo caminho de 

produção literária, se espraiavam por revistas e suplementos literários que, ainda 

segundo Maria-Benedita Bastos, são fundamentais para pensarmos esse momento de 

virada da produção literária moçambicana, antes mesmo da revista Charrua. Dos nomes 

que ajudam a sedimentar esse novo espaço de escrita em Moçambique, gostaríamos de 

destacar dois poetas em específico para dar seguimento à nossa análise. O primeiro 

deles é Luís Carlos Patraquim que, cronologicamente, é o primeiro a questionar o status 

quo da literatura moçambicana de sua época e romper com a pobreza desse cenário, ao 

publicar, em 1980, o livro Monção. Em seguida olharemos de maneira mais aguda para 

a poesia de Mia Couto, partindo dos versos de Raiz do orvalho, de 1983. Acreditamos 

que uma releitura das duas obras referidas será extremamente válida para a solidificação 

de nossa proposta, entendendo que tais publicações são fundamentais para a afirmação 

de uma tradição lírica poética moçambicana, além de contribuírem largamente para a 

consolidação de uma estrutura literária independente naquele país. 

 

 



4.1 Monção: metamorfoses de uma tradição consolidada 

 

“canto porque o poema se come 

desde o milho à palavra em combustão!” 
Luís Carlos Patraquim18 

 

Colher da palavra seu último grão – até que seus signos se desorganizem para 

formar novos significados na combustão da língua – é o labor do poeta, que enfrenta 

suas íntimas aflições perante a realidade no encontro do sujeito com a palavra. Toda 

poesia se faz assim, sem qualquer manual, não importando os temas ou necessidades 

que o verso denuncie. Antes de qualquer palavra de ordem, ou de qualquer verso de 

amor, o encontro primeiro no poema é e será sempre do sujeito com a palavra. 

No caso de Luís Carlos Patraquim, o encontro primeiro se fez também 

necessidade e, assim como para outros grandes poetas, esta se tornou, ao menos em seu 

primeiro volume de poemas, uma obsessão. Entendemos por obsessão uma acentuada 

necessidade do poeta de transformar seu universo poético em desdobramento de uma 

mesma percepção do mundo. Em Patraquim, tal sentimento de escrita se justifica por si 

só se buscarmos um mínimo conhecimento sobre o momento e o espaço sócio-culturais 

em que o poeta está inserido. Em meio a uma produção “literária” tutelada pelo governo 

recém independente, com modelo a ser seguido e cultuado, fazia-se necessário 

dar/devolver ao poema – e à escrita literária como um todo – sua capacidade criativa e, 

principalmente, sua independência. 

Por isso, Monção, publicado em 1980, surge como um respiro profundo, quase 

ofegante, da necessidade de se fazer uma literatura baseada na experiência criativa do 

sujeito com a palavra. Mas, para além dessa proposta de reencontro, Patraquim aponta 

para outra questão nas páginas de seu primeiro volume de poemas: há uma história 

literária e poética de língua portuguesa que passa por autores moçambicanos e que não 

                                                           
18 Versos finais do poema “Australírica”, integrado ao volume de poemas de 1980, Monção. 



pode ser ignorada pelas novas gerações do país. E, assim, sua obra é aberta com alguns 

versos do poeta da nação moçambicana, José Craveirinha: 

 

E deixem em nós gerar-se 

Irresistível a prole das sementes do beijo 

Consanguíneo do grande dia 

                                              SIA-VUMA! 

(CRAVEIRINHA, 1999, p. 221) 

 

Extraídos do poema “Sia-Vuma”, último texto do livro Karingana ua karingana, 

os versos representam, metonimicamente, o desejo de mudança do sujeito poético; trata-

se, porém, de uma mudança que surge da própria consciência daqueles que serão 

cidadãos moçambicanos. Ao longo do poema, Craveirinha trabalha com estágios 

progressivos, realizados em diversas instâncias, para demonstrar o crescente momento 

de transformação. Assim, a metáfora do tempo, utilizada pelo poeta, revela dois 

instantes diferentes de um mesmo processo, já que há o tempo dos homens, mas 

também há o tempo construído pelos homens. Compreendemos, então, que a ideia da 

espera se contrapõe ao pensamento de ação, o que acaba provocando uma explosão de 

consciência nos personagem do poema, momento de ápice que leva o sujeito poético ao 

derradeiro grito. Por essa leitura, vemos que as estrofes vão sugerindo um ambiente de 

gestação de um novo espaço, até que a configuração dessa realidade transformada se dá 

e se confirma pela construção de uma sociedade justa e compartilhada por todos. Os 

versos selecionados por Patraquim para compor sua epígrafe constituem a penúltima 

estrofe do poema de Craveirinha e anunciam o desejo de que aqueles que lutam pela 

independência possam ser os genitores da “prole do Grande Dia”. A expressão “Sia-

Vuma”, título do poema e verso que fecha todas as estrofes, se assemelha ao sentido da 

expressão “Amém”, como uma sagração às preces e orações realizadas. Nesse sentido, 

vemos que a escolha de Patraquim se dá pela continuidade do mesmo desejo lançado 



pelo sujeito poético de Craveirinha nos versos que compõem Monção, ressaltando, por 

meio da expressão em maiúsculas, que tal desejo ainda deve ser consolidado, é algo que 

permanece no campo abstrato. Tal percepção indica que o volume de poemas a seguir 

irá reorientar as leituras de Moçambique feitas em momentos anteriores, por outros 

poetas ou mesmo pelos olhos do próprio autor, que trará suas experiências de leitor para 

ajudar a compor tal ambiente de escrita. 

Na sequência, encontramos outra epígrafe, agora do poeta chileno Pablo Neruda. 

Os versos selecionados do livro Vinte poemas de amor e uma canção desesperada 

sintetizam a proposta temática e estética do chileno de aliar o amor e a sensualidade ao 

caráter reivindicatório de seus versos. Com esta contribuição, Patraquim alia, ao desejo 

de reler o Moçambique independente pelas lentes daqueles que o sonharam dessa 

maneira, a certeza de que o processo, como um todo, gerou lacunas e fraturas no que se 

constituiria como o sujeito moçambicano. Assim, a voz poética que Patraquim apresenta 

nos versos que compõem Monção segue a linha de um sujeito fraturado, que procura, na 

escrita e nas palavras, sentidos para a realidade que o circunda. 

Com Craveirinha e Neruda introduzindo os versos de Monção, percebemos, pela 

escolha e estrutura das epígrafes, que o livro trará um sujeito poético comprometido 

com sua individualidade, sem que isso implique a negação do coletivo. Por isso, em 

ambas as epígrafes, Patraquim teve o cuidado de recortar versos que propusessem uma 

espécie de simbiose das duas propostas de construção do espaço do poema: cantar 

subjetivamente sua realidade não significa alienar-se dela, e nesse volume de poemas o 

grito elaborado pelo poeta vai muito além dos anseios pessoais isolados. No caso de 

Patraquim, percebemos que tal exercício de afirmação do sujeito se consolida através 

dos momentos em que o poeta revela sua atuação como leitor e passa a dialogar, em 

seus versos, com uma tradição literária de seu espaço e, ao mesmo tempo, com 



escritores de outros ambientes literários. Esses diálogos são fundamentais para 

percebermos como e quão importante é, para Patraquim, ainda que alicerçado sobre uma 

poética subjetivista, convocar outras vozes para ensaiar seus cantos. As epígrafes do 

livro já nos servem, portanto, e assim deve ser, como pistas de um caminho que será 

traçado pelo poeta na composição de seu universo poético.  

Ana Mafalda Leite, a propósito desse tema, intitula Luís Carlos Patraquim como 

“intérprete de um legado”, em texto publicado em 2003 na coletânea de artigos 

Literaturas africanas e formulações Pós-coloniais. Tal título indica o caráter de 

releitura que seus versos assumem, principalmente os contidos em seu primeiro livro, . 

Trazer para o seu presente um legado literário e recondicioná-lo em seus versos de 

forma a que se tornem matéria viva para a reflexão sobre a realidade circundante e sua 

posterior tradução: tudo isso faz de sua proposta poética um primeiro estágio de 

resistência, agora não mais contra um colonizador estrangeiro, mas a favor da poesia em 

sua vertente de palavra multifacetada. Para Patraquim, o que importa é uma poesia que 

lute pelo verso, por uma escrita literária que se proponha como reflexo dos anseios e 

percepções de diversos sujeitos sobre uma mesma realidade, de acordo com olhares 

diversos e projetos de tradução individualizados. Para tal, nada como absorver em sua 

escrita versos e referências de autores como Craveirinha e Knopfli (para ficarmos 

apenas no espaço moçambicano), que ainda no momento colonial produziam uma 

literatura que convergia para uma produção lírica livre, marcadamente pessoal. 

Concomitante a isso, ser o tradutor de um legado literário moçambicano reforça 

a ideia de solidificação de um sistema baseado na tríade autor – veículo – leitor, mas 

acrescido conscientemente das experiências de leitura dos próprios autores. Nesse girar 

de roda de um sistema em formação, uma nova geração imbuída do desejo de 

reformular a literatura de seu país recorre aos predecessores para consolidar uma 



realidade de escrita que se tornaria caminho fértil para os novos autores. A renovação da 

matéria literária pela afirmação de uma tradição confirma a consistência de todo um 

sistema que ao longo dos anos se formou, mesmo sofrendo as consequências da 

colonização e da guerra de libertação, além dos casualismos políticos e ideológicos do 

imediato pós-independência. Tais reflexões se mostram fortemente presentes no 

conhecido poema “Metamorfose”: 

 

quando o medo puxava lustro à cidade 

eu era pequeno 

     vê lá que nem casaco tinha 

nem sentimento do mundo grave 

ou lido Carlos Drummond de Andrade 

 

os jacarandás explodiam na alegria secreta de serem vagens 

e flores vermelhas 

e nem lustro de cera havia 

        para que o soubesse 

na madeira da infância 

sobre a casa 

 

a Mãe não era ainda mulher 

e depois ficou Mãe 

      e a mulher é que é a vagem e a terra 

então percebi a cor 

e a metáfora 

 

mas  agora        morto Adamastor 

        tu viste-lhe o escorbuto e cantaste a madrugada 

        das mambas cuspideiras nos trilhos do mato 

falemos dos casacos e do medo 

tamborilando o som e a ala sobre as planícies verdes 

e as espigas de bronze 

       as rótulas já não tremulam não e a sete de Março 

       chama-se Junho desde um dia de há muito com meia dúzia 

       de satanhocos moçambicanos    todos poetas    gizando 

       a natureza e o chão no parnaso de balas 

falemos da madrugada e ao entardecer 

porque a monção chegou 

e o último insone povoa a noite de pensamentos grávidos 

num silêncio de rãs a tisana do desejo 

 

enquanto os tocadores de viola 

       com que latas de rícino e amendoim 

percutem outros tendões da memória 

e concreta 

a música é brinquedo 

                                   a roda 



                                             e o sonho 

das crianças que olham os casacos e riem 

na despudorada inocência deste clarão matinal 

que tu 

clandestinamente plantaste 

AOS GRITOS 

(PATRAQUIM, 1980, p. 28) 

 

O poema, dedicado a José Craveirinha, traz uma profunda reflexão sobre a 

literatura e suas formas de construção. Ancorado nas “transformações” marcadas pelo 

título do poema, “Metamorfose”, e igualmente pelo título do volume de poemas, 

Monção, os versos de Patraquim retomam uma lembrança pueril para daí construir sua 

verdadeira percepção de mundo e de todo o processo que o envolveu desde cedo, 

mesmo quando não possuía um “casaco”. O breve retorno à infância nos dá conta de 

que o poeta viveu toda sua vida inserido em processos de transformação sociais e 

políticos e que, no momento em que se deu conta disso, a transformação aconteceu nele, 

em sua consciência sobre o mundo. Aqui, curiosamente, Patraquim recupera em citação 

o poeta modernista brasileiro Carlos Drummnod de Andrade e seu “Sentimento do 

mundo”19, tanto o livro quanto o poema. O trabalho de referência feito ao brasileiro 

recorda algumas de nossas análises do processo de criação literária de Rui Knopfli e 

Craveirinha, reforçando a ideia de autores/leitores e a compreensão, a partir disso, do 

processo de alargamento do imaginário desses escritores.  

A recuperação do poeta brasileiro arremata a primeira estrofe e nos encaminha 

para as seguintes, já com a percepção do poeta/leitor de que o período de 

conscientização do sujeito poético passará necessariamente pelo seu conhecimento de 

mundo e a consequente compreensão dos signos que o circundam em seu cotidiano. 

                                                           
19 O livro de Carlos Drummond de Andrade é de 1940, período marcado pelas tensões do início da 

segunda grande guerra mundial. O poeta, sempre consciente de sua condição social, abre o volume  com o 

poema homônimo ao título do livro, além de trazer na sequência poemas como “Mãos dadas” e “Mundo 

Grande”, ambos alinhados com a temática do espanto com o conflito e buscando no sentimento de 

humanidade uma solução para o evento. Para nos referir ao poema de Patraquim em questão, gostaríamos 

apenas de assinalar alguns versos do “Sentimento do mundo”, em que o itabirano diz: “Sinto-me 

disperso,/ anterior as fronteiras/ humildemente vos peço/ que me perdoeis.” (2002, p. 45) 



Assim, as imagens que seguem nos remetem ao espaço físico (os jacarandás e a casa) e 

posteriormente à tríade mulher/mãe/terra, até o momento em que o poeta admite ter 

“percebido a metáfora”. Tal constatação nos parece de suma importância, já que se 

instaura, nos versos do poema, não só como momento de viragem temática, mas 

também como confissão de sua atual condição poética. Nesse ponto, as reminiscências 

infantis dão lugar a uma análise mais crítica da realidade e as palavras ganham novos 

tons e cores em seu poder de tradução. Não à toa, a terceira estrofe é a mais encorpada 

do poema, com versos maiores, mais incisivos e repletos de alusões ao fim do 

colonialismo português em Moçambique. Logo no primeiro verso, encontramos o 

sujeito poético citando o “agora morto Adamastor”, em uma referência explícita à 

colonização portuguesa. Na sequência, encontram-se duas datas também referentes ao 

período colonial: a primeira, sete de março, da grande mobilização portuguesa na 

efetiva colonização de Moçambique; a segunda, apenas referida como Junho, trata da 

independência política moçambicana. A transição de uma data à outra é registrada pelo 

sujeito poético através do “parnaso de balas”, formado por “meia dúzia de poetas” que 

“gizaram o chão” e concretizaram a independência do país. O final dessa estrofe é 

marcado, ainda, pela aparição concreta da “monção”, tipo de mudança periódica na 

direção dos ventos, muito comum na região do Índico, que traz as chuvas após o 

período de seca. A renovação implícita nas monções serve ao poeta como nova 

descoberta da metáfora, já que será o ponto de viragem para a parte final do poema, na 

qual o sujeito poético de Patraquim reassume as ações do texto para enfatizar a situação 

atual de todo o processo histórico aí representado. 

Os versos finais fazem nova referência ao poeta José Craveirinha, ao recordar 

diretamente de dois de seus poemas, além de recuperar todo seu universo literário 

construído no período do pré-independência, com sonhos possíveis e palavras 



reforçadas por sua capacidade de depuração estética. O primeiro poema que aqui vemos 

é “Inclandestinidade”, texto em que Craveirinha desenvolve um processo de tomada de 

consciência muito semelhante ao pretendido por Patraquim em seus versos. Vejamos: 

 
Eu jamais movi um dedo na clandestinidade. 

Mas militante de facto sou. 

 

Por acaso até nasci 

numa grande e próspera colónia. 

 

Depus flores na estátua do sr. António Enes 

recitei versos de Camões num tal «dia da raça» 

e cheguei a cantar uma marcha chamada «A Portuguesa». 

 

Cresci. 

Minhas raízes também cresceram 

e tornei-me um subversivo na genuína ilegalidade. 

 

Foi assim que eu subversivamente 

clandestinizei o governo 

ultramarino português. 

 

Foi assim! 

(CRAVEIRINHA, 1980, p. 85) 

 

Esse notório poema de Craveirinha registra, em resumo, sua mais contundente 

percepção com relação à colonização portuguesa e os rumos que sua vida tomou por 

conta de tais influências. Assim como em “Metamorfose”, o sujeito poético recupera 

itens na estante da memória infantil para retratar a mudança de seu olhar em relação a 

todo aquele período. Assim, a primeira parte do poema retrata momentos em que, ainda 

criança, seguia uma lógica de vida guiada pelas imposições portuguesas. Porém, a 

forma verbal “Cresci”, que marca a virada do poema no início da terceira estrofe, 

demonstra que tal crescimento não ocorreu apenas no sentido comum, pela idade, mas 

sobretudo pela consciência da exploração que todo o colonialismo representava. Daí o 

poeta iniciar o jogo semântico com as palavras – e suas variantes – “subversivo” e 

“clandestino”, para reiterar no final que, antes de qualquer coisa, foi ele quem 

“subversivamente clandestinizou o governo ultramarino português”. Tal jogo de 



palavras reafirma uma importante questão para a análise dos dois textos: a capacidade 

de subverter a ordem vigente por meio da escrita literária. Para Jorge Fernandes da 

Silveira, o que melhor caracteriza a poesia de Craveirinha é “a apresentação de como é 

possível transformar a lição do colonizador em instrumento para sua própria destruição” 

(SILVEIRA, 1995, p. 80). E talvez seja a mesma chave, ainda que transformada, que 

nos ilumina sobre a poética de Patraquim, se entendermos que seus versos refletem e 

formalizam meios para que a literatura moçambicana possa superar as próprias rédeas 

que lhe foram implantadas, utilizar das armas da FRELIMO não para destruí-la, mas 

para reformulá-la a partir de seu próprio passado recente. Cremos ser importante 

ressaltar, ainda, a total abdicação dos sinais de pontuação na escrita do poema. Tal 

mecanismo utilizado por Patraquim pode ser compreendido como uma metáfora para a 

liberdade do discurso, pois mesmo quando sente a necessidade gramatical de demarcar 

alguma interrupção construtiva, realiza a ação por meio de espaços maiores entre os 

vocábulos, abdicando da pontuação formal. 

O segundo poema em questão é “SIA-VUMA” – já referido quando comentamos 

as epígrafes do livro –,, referência que nos encoraja a perceber uma ligação direta entre 

o poema “Metamorfose” e o título do livro e suas pretensões maiores, já que é o 

sentimento de mudança que os entrelaça no intuito de reformular o espaço literário de 

Moçambique, superando os entraves políticos do novo governo com relação à escrita 

literária. Monção, o livro, surge como uma proposta de transformação dessas 

perspectivas pelo trabalho com as palavras. São as palavras o ponto central desse 

volume de poemas, não apenas como matéria de escrita do próprio autor, mas como 

eixo de reestruturação de uma literatura que se entenda a partir da exploração dos 

sentidos e dos olhares que tais sentidos provocam – uma literatura que, portanto, 

permita pensar a escrita por ela mesma, por suas próprias ferramentas de configuração 



semântica. Nesse sentido, ser “intérprete de um legado”, como indica Ana Mafalda 

Leite, faz com que Patraquim se torne uma espécie de porta-voz de todo um processo de 

reformulação da literatura moçambicana. Monção, portanto, se torna um livro-chave 

para a revalorização da palavra e a consequente modificação do modo de compreender a 

literatura no pós-independência moçambicano. É o caso, por exemplo, do poema 

“rigorosamente viajo no tempo”: 

 

rigorosamente viajo no tempo 

e não sei 

não sei se é canto ou ave 

o que canto 

 

 

sei palavras como trigo 

paisagens húmidas rumorejantes 

ou o espúrio grito  

figuração do figo 

 

mas não sei se canto 

viajo no tempo 

e se algo arrua 

à matriz em movimento 

faço e desfaço  

parede nua parede nua 

(PATRAQUIM, 1980, p. 15) 

 

Talvez o melhor cominho para começarmos a analisar esse poema seja buscar a 

imagem “matriz em movimento”, ainda que possa não ser direta sua referência às 

gerações anteriores. Com todas as ressalvas possíveis, pensar em uma “matriz em 

movimento” é pensar na continuidade e no desenvolvimento – no caso de nossa análise 

– de determinados paradigmas literários de um espaço pré-definido: o moçambicano. O 

poema, portanto, percorre um caminho em que o sujeito poético pode refletir sobre a 

escrita e depurar seu trabalho estético para referi-lo como prosseguimento de uma 

linhagem literária, o que proporciona novos sentidos às palavras escolhidas para o texto, 

já que as projeta em direções aparentemente opostas. Nesse sentido, a viagem rigorosa 



no tempo, proposta logo no primeiro verso, lança seu discurso para as metáforas da ave 

e do canto. Por mais comum que possa parecer a aproximação da escrita literária de tais 

imagens, o sujeito poético de Patraquim impulsiona para este voo não a escrita literária, 

mas o cenário que lhe serve de matriz para tal escrita. Assim, a dúvida da primeira 

estrofe se reflete na segunda, conduzindo o leitor para as certezas expressas nessa 

segunda parte, quando descobrimos que o canto, que pode ser ave, já se faz, na 

concepção do poeta, como trigo em “paisagens húmidas”. A ideia de renovação, que 

aparece novamente em um dos textos desse livro, é reforçada pelos versos seguintes 

com o acréscimo de que tal processo se faz de possibilidades, como podemos ver em 

nova imagem – “figuração do figo”. Nesse jogo de incertezas sobre o canto e o que se 

canta, o sujeito poético se decide por experimentar uma escrita que pode ser feita e 

desfeita, de acordo com sua matriz. É a viagem no tempo, que reaparece na estrofe final 

para reforçar o percurso em busca de uma palavra literária renovada, mas que não perca 

os laços com suas referências primeiras, que não se desligue completamente de seu 

espaço. 

A proposta de Patraquim para uma escrita poética no espaço moçambicano do 

período pós-independência nos remete aos dois autores que sustentam o pensamento de 

todo este trabalho, principalmente se os aproximarmos dos dois poemas de Monção até 

aqui analisados. No primeiro, não apenas a dedicatória, mas a expressa necessidade de 

romper com uma realidade pré-concebida para reformulá-la nos envia à figura de 

Craveirinha e ao seu papel na produção literária anterior a 1975. Já o segundo poema 

apresenta um trabalho mais próximo da escrita knopfliana, no sentido estético, pensando 

na escrita como algo que antecede qualquer temática, em especial a politicamente 

engajada. As semelhanças e referências são confirmadas pelo próprio poeta em 

entrevista/depoimento ao pesquisador Patrick Chabal: 



 

As influências mais fortes, para mim? Eu acho que houve duas, 

de vertentes diferentes, que foram o Knopfli e o Craveirinha. O 

Craveirinha pela descoberta de uma determinada realidade, que nos 

era circundante, e sobre a qual a gente não reflectia muito – isso em 

tempos mais recuados da infância e da adolescência. Eram dados que 

às tantas tu começaste a identificar com eles, ou com alguns deles, 

num sentido até quase mimético. É que o Craveirinha, inclusivamente 

até tem personagens nos poemas dele, não é? Tem situações, tem 

histórias. São coisas que eu vi! Não é só o Antero... Isto é o percurso 

da alienação e desalienação, não é? 

O Knopfli, também isso, porque ele também tem uma poesia de 

temática moçambicana, e sobretudo pela arte da palavra, que será uma 

vertente européia... Mas européia mais dali... É uma realidade daquela 

nebulosa, que começa a ficar mais clara. Em que já não é os 

problemas metafísicos ou filosóficos do Antero, ou os lindos poemas 

de Luís de Camões, eram coisas escritas na mesma língua, numa 

realidade dali, que era nossa. Que eu, por exemplo, que vivi sempre no 

meio de poesia portuguesa, havia poemas portugueses, sei lá, desde o 

Cesário Verde, com temáticas e referências que me eram distantes, a 

Lisboa e tudo isso que era longe. 

O Knopfli foi muito importante para mim, sobretudo quando 

em 1972, saem As mangas verdes. Foi um livro de cabeceira, mas 

dentro desta perspectiva, da descoberta daquela realidade do povo, da 

vertente, não sei – “as vozes eleitas”, e as outras, um bocadinho mais 

imperfeitas. (PATRAQUIM in CHABAL, 1994, pp. 263-264) 

 

Não é difícil identificar nas palavras de Patraquim que os dois autores do pré-

independência e suas respectivas obras são fundamentais para a construção de seu 

universo literário. Ao demarcar o que permanece de cada um deles, o poeta de Monção 

destaca a importância de Rui Knopfli para sua descoberta lírica de uma poesia pautada 

pela “arte da palavra”, segundo o próprio Patraquim, “uma característica européia”, 

ainda que “européia dali”. À Craveirinha cabe a trajetória de conscientização de uma 

realidade que até então não se fazia tão perceptível aos seus olhos adolescentes. Nesse 

sentido, Patraquim elabora um discurso de afirmação literária de sua obra que se 

fundamenta em ícones do pré-independência, unindo as temáticas da terra ao trabalho 

estético em busca de uma palavra poética capaz de representar uma realidade tão 

diversa, denunciar e questionar o espaço físico em que o poeta se insere por meio da 

construção do espaço do poema. 



Para tal empreitada, reencontramos a figura do autor/leitor, que utiliza sua 

experiência de leitura como matéria semântica para a elaboração e ampliação de seu 

universo poético. No caso específico de Luis Carlos Patraquim, suas leituras funcionam 

como fundamentação para estabelecer as linhas gerais de sua poesia, criando vetores 

que colidem de propósito com o intuito de produzir uma poesia entremeada pelas duas 

perspectivas e, ao mesmo tempo, construir um espaço de escrita profundamente pessoal 

e, em alguns momentos, bastante hermético. Por esse caminho, Patraquim, ainda em 

entrevista a Chabal, retoma a polêmica, já comentada no capítulo anterior, entre Alfredo 

Margarido e Rui Knopfli sobre a seleção dos poetas que comporiam a antologia poética 

da CEI intitulada Poetas de Moçambique: 

 

Há uma polêmica, que é a do Rui Knopfli com o Alfredo Margarido 

sobre a questão da moçambicanidade na poesia. Achei que o Knopfli 

tinha razão em muitas coisas e que o Margarido teria alguma razão 

noutras. Isso na altura. Mas agora, a dez anos de tudo o que aconteceu, 

eu acho que não cabe sequer a poesia ser protagonista em absoluto do 

que seja a moçambicanidade ou não ou seja do que for. (...) 

Porque no cadinho em ebulição – isto é uma expressão que eu estou a 

plagiar não sei de quem, acho que é do Craveirinha, ou do próprio 

Knopfli – daquele espaço onde está a acontecer um país e uma nação, 

onde cada um, a partir de suas referências, procura o seu norte, este 

tipo de coisas já não tem tanto sentido. Como também não tem grande 

sentido poder dizer que “moçambicano é isto”. (PATRAQUIM in 

CHABAL, 1994, pp. 264-265) 

 

A tomada de consciência sobre a questão, após mais de uma década do 

imbróglio entre Margarido e Knopfli, se dá pela percepção de que nenhum dos 

discursos sobre moçambicanidade na escrita literária anterior a 1975 poderia dar conta 

do que de fato é a moçambicanidade e, principalmente, qual o papel da poesia em tal 

processo. Mas o que mais nos chama atenção para a opinião de Patraquim aparece na 

sequência do texto, no momento em que o poeta questiona a validade de se definir um 

modelo do que é ser moçambicano, principalmente a partir de um momento histórico 



em que as individualidades estão a construir um país liberto das amarras coloniais. 

Ressaltamos, ainda, a ênfase dada pelo poeta sobre as referências que cada um utiliza 

para encontrar seu caminho e seu lugar nessa nova nação, principalmente por 

encontrarmos, no mesmo trecho, novas referências a Craveirinha e a Knopfli. 

É nesse cenário introduzido por Monção que a poesia moçambicana dos anos 80 

se irá configurar como um espaço de experimentação estética e reformulação temática, 

atenta aos acontecimentos políticos e sociais ao seu redor e muito preocupada e 

desiludida com o novo espaço de guerra, agora civil, instaurado na luta pelo poder, 

como aponta Carmem Tindó Secco: 

 

A reflexão sobre este momento é feita pela poesia pós-80, que busca 

recuperar mitos e sonhos que resistiram aos 26 anos de guerra 

vivenciados por Moçambique. Os poetas procuram ‘olhar o passado’, 

mas não de maneira nostálgica ou romântica, e sim crítica. A 

linguagem dessa nova poesia é muito trabalhada e o lirismo busca 

indagar sobre os caminhos existenciais e humanos. (SECCO, 2006, p. 

244) 

 

Esse novo campo de indagações poéticas, voltado para as mazelas humanas e 

suas principais questões existenciais, será muito explorado pela geração poética da 

década de oitenta, o que ajudará a consolidar o sistema literário moçambicano por um 

processo que, assim o cremos, concilia as angústias e pensamentos individuais  com as 

relações afetivas que cada poeta desenvolverá por este ou aquele lugar, por um 

determinado grupo de referências literárias, ou mesmo por seus signos de força poética. 

Parece-nos, nesse contexto, que o apego de Patraquim pela exploração dos sentidos de 

cada palavra externe seu desejo de demarcar qual o seu Moçambique – em outras 

palavras, definir que espaço é esse que ele desenha como de sua pertença através de 

uma produção poética alicerçada em referências literárias, principalmente as de seu 

próprio sistema. Nesse jogo de construção de um espaço imaginário de pertença poética, 



Patraquim se utiliza de recursos estilísticos em demasia, como no caso da pontuação, ou 

ausência dela, e da constante utilização de espaços dobrados para separar as palavras ou 

isolá-las em seu respectivo campo de significação, resguardando-as do discurso.  

Para instaurar, portanto, uma sua cartografia do verso, o poeta utiliza, de forma 

recorrente, termos e expressões advindas  de um vocabulário próprio do geografia. 

Alguns dos poemas que povoam Monção oferecem ao leitor o contato com essa 

realidade, sempre indefinindo o caráter fronteiriço dos versos, ora alargando sua 

capacidade de significação, ora reduzindo o espaço de ação das palavras, tornando o 

discurso duro, quase instransponível. Se são os ventos de mudança o principal ponto de 

partida para a compreensão do volume de 1980, o território da escrita será composto por 

evidências íntimas de um sujeito a pensar em sua poesia como assentamento de desejos 

e experiências. Vejamos os poemas “Noções de geografia” e “Ao mito depois das 

noções de geografia”, caprichosamente dispostos em sequência: 

 

a sul 

implantado uma cartografia sem limites 

traço e compasso 

depois da madrugada 

 

de ti 

um rosto irisdiscente 

alastra o voo claro 

das mãos 

 

a sul 

descobrimos vozes abertas 

sem oclusão 

e mastigamos água 

(PATRAQUIM, 1980, p. 46) 

 

E, logo a seguir: 

 

este arre! medo depois do som 

no mastaréu 

- será o promontório que ruge? 



mas estou em terra sem escarcéu 

dando às coisas o nome do que fulge 

e quero arremesso 

dia onde tropeço 

(PATRAQUIM, 1980, p. 47) 

 

No caso dos dois poemas, encontramos os signos que dialogam com os aspectos 

referentes ao espaço físico relacionados ao corpo com certa sensualidade. Nas “noções 

de geografia”, o desenho cartográfico do corpo nasce da união do desejo do sujeito 

poético com a descoberta das mãos em passeio noturno pelo corpo. Assim, traçar 

fronteiras se torna improvável – para não dizer impossível – já que a região delimitada 

pelo físico se transfere para o corpo do poema e amplia os sentidos “geográficos” que a 

escrita propõe. Por isso, podemos perceber, por exemplo, que o espaço cartográfico 

sugerido no primeiro movimento do poema se desloca para uma descoberta de “vozes 

abertas/ sem oclusão” nas quais “mastigamos água”. Ou seja, o plano de delimitar por 

“traço e compasso” já nasce fadado a um fracasso reconhecido pelo próprio sujeito 

poético. É desse fracasso que o poema surge – um fracasso desejado –, pois é apenas a 

partir dessa constatação de impossibilidade que a “viagem” do sujeito poético em suas 

descobertas pelo corpo será possível. A existência do poema, portanto, se afirma pelo 

reconhecimento de uma ausência de limites para o significado,  da ausência de uma 

lógica fechada que amarre a escrita poética. 

No segundo poema, já nos deparamos com a palavra “mito” logo no título, 

indicando uma possível reescrita do primeiro texto com o adendo de que do real virá o 

nascimento de um mito. Entendemos esse ponto como um mecanismo para reconfigurar 

a questão do espaço, desconstruída no poema referido, mantendo seu caráter incompleto 

– não mais pela prática da experiência no espaço, e sim por localizá-lo num campo de 

incertezas como o do Mito. Se a experiência relatada no primeiro poema deslocou as 

noções espaciais para criar um ambiente sem fronteiras, de liberdade extrema, no 



segundo, as reflexões do sujeito poético o territorializam, instaurando, paradoxalmente, 

um espaço físico definido que interfere em suas reflexões. Assim, as imagens do 

“promontório”, da “terra” e do próprio e consequente “tropeço” surgem como 

ferramentas do sujeito poético para deflagrar outro tipo de impossibilidade fronteiriça 

para a escrita: o da oposição entre as aspirações individuais e a realidade que cerca o 

indivíduo. As noções de geografia dadas “a sul” e que revelam territórios ainda não 

habitados, descobertos por mãos e palavras a deslizar pelos corpos – o físico e o do 

poema – ensinam, miticamente, que a materialização dos desejos não os enraíza ou 

localiza em um lugar específico, mas sim os reorienta na mesma busca por um espaço 

de pertença ainda não alcançado e em constante modificação. 

As mudanças pertinentes e desejadas pelos fortes ventos da monção são matéria 

de outro poema do mesmo volume de 1980. Agora a geografia reaparece como uma 

ciência de planificação do ventre, um território repleto de significados como fertilidade, 

sensualidade, transformação, renovação, etc. Em “Australírica”, o próprio título já 

direciona o leitor para a experimentação vocabular ao unir duas palavras e criar uma 

nova, com significados bastante flexíveis se pensados em todo o contexto do livro. Mais 

uma vez, o corpo físico é aproximado ao corpo do poema como estratégia de 

localização do discurso. A fertilização e o prazer da busca por uma palavra renovada, 

por um momento de renovação, se tornam o tema deste novo texto, dividido em duas 

estrofes/movimentos. Vejamos: 

 

como dizer revolução sem eroniciar 

no tempo 

este admirável corpo de dança 

a morna geografia do ventre 

o mênstruo que é de sangue 

e um arco-íris o goma 

e a espuma cristaliza sobre a pele 

 

e agora na monção escultora litanistórica 



quando a vertigem do vento 

vem de vir em teu rosto a inteira  

iridisção  

canto porque o poema se come 

desde o milho à palavra em combustão! 

(PATRAQUIM, 1980, p. 25) 

 

O aspecto geográfico que circunda o poema é o mesmo que norteia a 

aproximação da geografia espacial de uma espécie de cartografia do corpo. Podemos 

perceber tal aproximação nos momentos em que o sujeito poético parece inclinado a 

concentrar seus anseios por renovação em metáforas que expõem o corpo como fonte de 

prazer e criação. Por isso, na primeira estrofe, são latentes as imagens do ventre e do 

mênstruo como referências à fertilidade, e do arco-íris e da espuma sobre a pele como 

metáforas consequentes da relação sexual que produz, a partir de suas diferenças 

corpóreas, como o frio e o calor, uma simbiose que resultará no êxtase a espraiar-se 

sobre a pele, sintoma de gozo e renovação. Já na segunda estrofe, com o cenário 

apresentado no momento anterior, o sujeito poético ressurge sabedor das necessidades 

do instinto, preocupado apenas com a consolidação de tais desejos junto ao corpo do 

poema. Assim, retorna a monção, como vento semeador, capaz de reestruturar o espaço. 

Por isso ela é “litanistórica”, neologismo de Patraquim que acreditamos ser a junção de 

litorânea (caminho da monção) e histórica, por reorganizar tal estrutura na escrita 

literária. Será esse vento o responsável por trazer ao corpo do poema a irisdição, a luz 

do arco-íris à palavra em combustão. Por isso há canto, porque a escrita tem de ser esse 

local de constante elaboração criativa. 

Este signo de criação, que Patraquim se esforça para consolidar nos versos que 

compõem Monção, não se esgota nas experimentações que tentamos explicitar acima, 

mas se completa pela experiência de um Patraquim leitor, que entremeia essa escrita 

“grávida” de significados, como vimos. Se em “Metamorfose” ficam expostas 

referências a Camões e Fernando Pessoa por intermédio da mítica figura de Adamastor, 



e a Carlos Drummond de Andrade, quando se refere ao sentimento do mundo, há outros 

poemas em que, direta ou indiretamente, as leituras do autor interferem em sua escrita. 

Segundo Ana Mafalda Leite, em posfácio ao livro O osso côncavo e outros poemas 

(2004): 

 

Verificamos que nos textos de Luís Carlos Patraquim existem 

duas fortes redes de “correspondências”, de afinidades electivas, uma 

fundadora, aquela em que são criados os seus precursores, no espaço 

literário moçambicano (como, por exemplo, Craveirinha, Sebastião 

Alba, Rui Knopfli, Glória Sant’Ana, Grabato Dias, Fonseca Amaral, 

Campos de Oliveira e outros), e uma outra rede de correspondências, 

integradora, que recolhe, centrifugamente, escritas oriundas de 

diversas literaturas (como, para citar apenas alguns, Borges, Rimbaud, 

Neruda, T.S. Eliot, Ramos Rosa, C. Drummond de Andrade, Sylvia 

Plath, G. Benn), que dialogam com as indagações estéticas do 

processo criativo e textual do poeta. 

No fundo, o poeta envereda por percursos anteriormente 

experimentados com notável resultado, como é o caso exemplar da 

escrita localmente cosmopolita de Rui Knopfli. 

Entrelaçadas, estas duas redes de correspondências funcionam à 

maneira de uma componente alegórica que visa actualizar o presente 

do sistema literário com a leitura hibridizada do seu passado, 

ganhando, assim, direitos de genealogia. (LEITE, 2004, p. 176) 

 

As percepções da pesquisadora são precisas quanto ao processo de citação 

existente na escrita poética de Patraquim e se tornam ainda mais contundentes para 

nosso trabalho por destacarem, em tal processo, traços de uma genealogia literária, o 

que auxilia a comprovar nossa tese de que o sistema literário moçambicano se consolida 

com a geração de autores na qual Patraquim se insere. Como bem ressalta Ana Mafalda 

Leite no trecho citado, a junção das duas forças literárias – interna e externa –, por meio 

das referências a representantes de diversos espaços literários que não o moçambicano, 

proporciona à escrita poética de Patraquim ares cosmopolitas muito semelhantes aos 

que encontramos na obra de Knopfli, principalmente, mas também na de um 

Craveirinha, ainda que em menor escala. 



O modernista brasileiro Carlos Drummond de Andrade será um dos 

protagonistas desta “rede de correspondências”. Além das já analisadas citações no 

poema “Metamorfose”, Drummond aparecerá também em Monção no poema 

“Efectivamente o poeta Maiakovski suicidou-se”, no qual a alusão ao poeta brasileiro se 

faz por uma experiência de leitura – mais precisamente, como um relato de tal 

experiência: 

 

“Efectivamente o poeta Maiakovski suicidou-se” 

oiço ler aqui 

nesta espiral de esquinas e flâmulas 

a um Poeta brasileiro 

sentado sobre a pedra 

 

minhas frases razuradas nas veias 

que amor lhes dá 

mais que o silêncio 

e a magreza impúbere destes charcos suburbanos 

ronda em tropel de espuma 

 

haverá sereias vogando ao lado das folhas 

dos poetas gregos? 

 

essa língua de Itabira 

e agora num plano de Changara 

invenlírica pousada no tando súbito 

vermelho 

 

que pincel ou cor e forma 

de suicídio 

 

mas te digo aqui a palavra 

entanto a espera dança 

e o ritmo está bêbado 

 

disfarce do homem sem epílogo 

nem o poeta mata a poesia 

(PATRAQUIM, 1980, pp. 29-30) 

 

O poema é uma grande homenagem ao poeta brasileiro. Podemos perceber, 

porém, em vários momentos, a estratégia de atualização do universo poético 

drummondiano como matéria viva, pensada para suprir os anseios de uma nova 

realidade de escrita. São vários os signos que retomam a poesia de Drummond por 



citação ou referência; dentre os mais evidentes estão a famosa metáfora da pedra – já 

vista e retrabalhada por Rui Knopfli – e a referência à cidade de Itabira, terra natal do 

brasileiro e eternizada nos versos de “Confidência do itabirano”:  

 

Alguns anos vivi em Itabira. 

Principalmente nasci em Itabira. 

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 

Noventa por cento de ferro nas calçadas. 

Oitenta por cento de ferro nas almas. 

E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. 

 

A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, 

vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. 

 

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, 

é doce herança itabirana. 

 

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço: 

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, 

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;  

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas; 

este orgulho, esta cabeça baixa... 

 

Tive ouro, tive gado, tive fazendas. 

Hoje sou funcionário público. 

Itabira é apenas uma fotografia na parede. 

Mas como dói! 

(DRUMMOND, 2002, p. 68) 

 

Optamos por transcrever o referido poema na íntegra por acreditarmos que o 

sentido perseguido por Patraquim em sua referência está exatamente no contexto 

efabulado pelo sujeito poético drummondiano ao se referir à sua cidade natal, buscando 

nela o que lhe pode servir de herança triste, que justifique a dureza da alma e a profunda 

simplicidade do que escreve. É essa atmosfera de ferro que o moçambicano deseja 

transpor para seu texto, desde o momento em que percebemos que o poeta 

moçambicano parte da leitura dos versos de “Ode ao cinquentenário do poeta 

brasileiro”, no qual Drummond homenageia Manuel Bandeira, para, através de uma 

paráfrase, compor o verso que serve como título ao seu texto. Nesse cenário, o sujeito 



poético elaborado pelo autor de Monções se diz sentado numa pedra: aqui devemos 

entender a pedra como o ícone drummondiano das impossibilidades e dos infortúnios, 

um obstáculo natural, um incômodo. Logo, do auge de seu incômodo, o sujeito poético 

reflete sobre a veracidade das palavras acerca da morte do poeta russo e aproveita para 

destrinchar tudo que considera de mais importante na obra de Drummond. A cidade 

mineira na qual o poeta brasileiro veio a nascer surge no verso como uma expressão, 

“essa língua de Itabira”: essa linguagem de ferro, construída à base de tristeza e orgulho, 

assim como a autodefinição de Drummond, é a linguagem que ora vem para o poema, 

com o intuito de questionar a realidade que o cerca. Voltamos às palavras de Ana 

Mafalda Leite, quando diz que 

 

Patraquim “confisca” imagens, estilos, temas que repõe e expõe nas 

suas formulações, reivindicando, deste modo, um direito de herança 

das obras e de posturas estéticas de anteriores autores moçambicanos, 

em que desvela uma arqueologia cultural, e coloca-se como intérprete 

de um legado, onde se dão a ler, mais ou menos intersticialmente, os 

seus precursores. (LEITE, 2004, p.177) 

 

Apesar de a pesquisadora se referir diretamente aos autores moçambicanos citados 

pelo poeta de Monção, seu comentário se encaixa perfeitamente na análise desse poema 

com relação a Drummond. Patraquim confisca os signos poéticos típicos da obra 

drummondiana para recondicioná-los em sua escrita poética, gerando, ao mesmo tempo, 

novos sentidos sem fazer com que a referência se perca por completo. Por isso a 

importância de trazer o poema inteiro de Drummond para nossa análise, ainda que a 

citação que o retoma seja apenas ao nome da cidade. São as sensações geradas pela 

língua de Itabira que fazem com que o poeta moçambicano reenquadre, em seu lugar, a 

experiência apresentada por Drummond em sua “confidência”. Por isso, o poema de 

Patraquim, a partir desse verso específico, se transforma para evidenciar como é a 

recepção dos versos drummondianos para um leitor de outro universo de experiências, o 



que se reflete na escrita do poema, tornando-a mais fragmentada, áspera e contundente. 

Os versos passam a ser menores, quase sempre dísticos, com muito mais lacunas do que 

mensagens explícitas, até culminar na constatação do verso final: “Nem o poeta mata a 

poesia” – afirmação que reitera a independência dos versos como matéria criativa para 

além dos desejos de um homem ou de um determinado grupo. O poema se fortalece em 

seus diversos sentidos e nas pontes que estabelece com seus leitores, por isso, nem 

mesmo o poeta é capaz de destruí-lo. 

Ainda no caminho da citação de Ana Mafalda Leite, encontraremos traços 

semelhantes no poema “Outra mesma ilha”, endereçado aos seus contemporâneos 

Eduardo White e Mia Couto, já em livro de 2004, intitulado O osso côncavo. Vejamos o 

poema: 

 

Era em ti que o nome dormia e te inventaram 

Pé ante-verso chegados pelo chuá nocturno das palmeiras 

E a tesão do beijo demoníaco; 

E pela máscara, mais do que a pachacha histórica, ó Rui, 

Anti-lírico envergonhado, agitando, ao de leve 

A terra desolada on the rocks; 

Era pelo som e a lívida melancolia esparramada 

Em séculos de foda, o corpo deitado e o incansável mar 

Amante sempre erecto, lambendo-o ao cunus dadivoso 

Por uma aguada de viajante e putanheiro, impaludados de livros 

E da poeira do continente; as tribos que já nos sobravam 

De pele e nós nhocas sem escamas e incolores; 

Ou não era, Jorge, pelo Luís Zarolho, e que cena a tua 

A imaginá-lo cagando-se sobre as rochas, de costas para 

A fortaleza tão de nome santo e sofrido? 

E pelo Zé, com a palavra macúti a entrelaçar farfalhantes 

Mini-saias para as tombazanas do bairro, lá mais abaixo 

Onde um centro pulsante e úmido era a entrada 

Para o labirinto da Ilha; 

Era por ele, esse próspero Caliban a assenhorar-se do seu reino 

A e abrir-lhe as pernas até ao coiso, sem a liturgia dos poetas 

Que o regam com o sumo dos frutos túrgidos, aquecidos 

Ao sol da espera e um Virgílio na pastoral da distância; 

Ou não era, Orlando discreto e infurioso, Alberto de diásporas e 

perfumes 

Soltos? 

E por Muaziza, a secreta, com seu sangue lustral 

Ainda regando de sinais o canto onde o silêncio começa 

E uma lua, cíclica e inútil, eriça a púbis do teu delírio, Eduardo, 



Quando se contorcem as radículas das palmeiras 

E uma sura de séculos entontece o peil leproso das casas? 

Ou não era por ti, Muípiti, e pelo outro nome, 

Que nem é preciso dizer e trazemos nos bolsos 

Como um templo incendiado? 

(PATRAQUIM, 2004, pp. 144-145) 

 

Em diálogo direto com o poema “Camões na ilha de Moçambique”, do poeta 

português Jorge de Sena, Patraquim busca reler o texto anterior invertendo os polos de 

observação do sujeito poético. No poema de Jorge de Sena, a ilha é demarcada como 

um espaço de trânsito, notoriamente um ponto de passagem e de desterro dos mais 

variados tipos que a colonização portuguesa despejou em seus territórios de África. 

Nesse sentido, o sujeito poético se interpõe entre a figura de um Camões clássico e sua 

realidade exilar por territórios africanos e asiáticos onde cumpriu sua pena. O poeta, 

portanto, pretende separar as duas imagens para deixar evidente que, antes da 

construção mítica sobre o autor de Os Lusíadas, houve um homem comum, desterrado 

por sua pátria, que agachado nas pedras da praia deitava seus dejetos ao mar, o mesmo 

mar idolatrado no poema épico e relido por Fernando Pessoa em sua Mensagem. Por 

esse caminho, Jorge de Sena promove uma crítica à maneira como o governo português 

tratou Camões em sua época e como, séculos depois, sua imagem era utilizada para 

reforçar o conceito de nação e sustentar o ufanismo do governo de Salazar, o mesmo 

que exilou o próprio Jorge de Sena e que intensificou a dominação nas colônias 

africanas de Portugal de maneira dura, o que resultaria, anos depois, nas guerras de 

libertação. 

É essa duplicidade explorada por Jorge de Sena em seu poema que Patraquim 

recupera para “reler” a Ilha através da obra e da figura de alguns autores moçambicanos 

e do que cada um deles contribuiu para a consolidação do país como independente 

política e culturalmente. Assim, encontramos os nomes de Rui Knopfli, Orlando 

Mendes (que aparece em trocadilho possível com o Orlando Furioso, de Ariosto), José 



Craveirinha, Virgílio de Lemos (que o contexto também pode apontar para o Virgílio 

d’A Eneida), além, é claro, da “brincadeira” que o poeta faz com as figuras de Próspero 

e Caliban (personagens da peça A tempestade de Shakespeare), exaltando o último ao 

usar o nome do primeiro como mero adjetivo para o segundo. O poema de Patraquim 

delineia a Ilha de Moçambique por meio das conquistas pessoais e literárias que tais 

nomes realizaram, contrapondo-as aos séculos de desmando colonial dos portugueses, e 

lançando mão de metáforas de caráter sensual, entendendo a cartografia da Ilha como 

um corpo profanado, mas sempre firme. É assim que a imagem característica de 

Camões, criada por Jorge de Sena, regressa como ícone do que foi o projeto de 

colonização português em África, destacado por uma série de perguntas que mesclam 

referências aos clássicos com os autores moçambicanos, criando sempre um ambiente 

que proporciona ao leitor uma gama de possibilidades interpretativas. 

O poema, como tantos outros que vimos, tem como característica a inserção das 

leituras do poeta como instrumentos do fazer poético. A completude da proposta do 

autor se dá pela compreensão de que seus versos serão sempre munidos de muitas 

possibilidades de significação, além de promover o encontro de espaços literários 

diferentes ou de diferentes vozes dentro de um mesmo espaço. A poética de Patraquim 

inaugura, nos anos oitenta, uma nova forma de pensar a literatura moçambicana e sua 

estrutura literária, antes de tudo. Para o poeta, reerguer a tradição lírica iniciada por seus 

precursores, ainda no pré-independência, é uma das formas mais pertinentes de se 

posicionar como sujeito consciente diante de um momento tão delicado quanto o 

anterior, em que as fraturas sociais e das duas guerras somadas – a de libertação e a civil 

recém iniciada – formulam um novo “cidadão moçambicano”, diferente do proposto por 

Craveirinha ou por Knopfli, mas consciente das duas anteriores acepções. Por mais 

subjetiva que a escrita poética de Patraquim seja, seu tributo para com o passado 



(recente) literário de Moçambique evidencia a preocupação do autor com a preservação 

de uma tradição literária e sua tradução em uma frequência mais propícia aos anos 

oitenta e para os posteriores. Esse braço que o autor de Monção estende aos seus 

predecessores como caminho aos mais jovens se faz suficiente para indicarmos 

Patraquim como um dos mais importantes nomes da poesia moçambicana em toda a sua 

trajetória. Para além disso, somam-se sua astúcia poética e a constante preocupação de 

perceber a literatura como elemento sempre atuante, mas independente de propagandas 

partidárias e/ou modelos pré-fabricados. Luís Carlos Patraquim se dedica à construção 

de um verso que pode unir gerações e transformar seus respectivos espaços literários em 

um só imaginário poético, revitalizando os traços do que é ser moçambicano sem 

necessariamente ter esse dilema como preocupação central. Poeta – tradutor de um 

legado e precursor de uma nova realidade literária moçambicana. 

 

4.2 Raiz de orvalho: em busca de uma poética de ser 

 

Em 1983, três anos após a publicação de Monção, um jovem biólogo e escritor 

entregava ao público o que, por muito tempo, seria seu único livro de poemas. Falamos 

de Mia Couto, autor moçambicano que se tornou notório por seu trabalho em prosa, 

principalmente nos contos e nos romances, tendo recebido diversos prêmios literários 

por tal produção. Assim, com o passar dos anos e das publicações, Raiz de orvalho 

acabou por se transformar em um livro de estreia no qual o autor “experimentava” 

explicitamente uma característica poética que povoaria sua escrita em prosa: o lirismo 

das construções subjetivas. 

Deixado um pouco de lado por parte da crítica, que reconhece uma maior 

habilidade literária de Couto nos textos em prosa, o volume de poemas de 1983 ficou 

limitado, em parte, a discussões específicas sobre a história da literatura moçambicana, 



ou mesmo reduzido a alguns poucos poemas em apostilas e livros didático-acadêmicos. 

Não podemos deixar de citar alguns pesquisadores que buscaram nos versos de Mia 

Couto material para importantes reflexões sobre o imediato pós-independência, como as 

professoras Carmen Tindó Secco e Ana Mafalda Leite. Raiz de Orvalho será uma das 

bases para compreendermos como se realiza o trajeto poético de autores/leitores que 

buscamos mapear desde o início desta análise. Por isso, demonstraremos que o sistema 

literário moçambicano ganha corpo através dos mecanismos apontados por Antonio 

Candido e forjados pelos próprios autores locais, como o processo de citação e 

antropofagia – pensando no conceito de Oswald de Andrade – efetuados pelos mais 

novos com relação aos predecessores. 

Reafirmado o nosso caminho de análise, identificamos, logo de início, nos 

versos de Mia Couto, uma necessidade muito acentuada de discutir o processo 

identitário, seja o individual, nos questionamentos existencialistas do ser, seja nos 

desdobramentos coletivos que tais análises instigam no olhar para a sociedade. Tal 

questão se aproxima em muitos aspectos da estabelecida de forma mais intensa por Rui 

Knopfli na fase inicial de sua obra poética, quando o autor de Mangas verdes com sal 

percebe a necessidade de afirmar sua experiência africana perante a pressão externa com 

relação ao seu posicionamento acerca do delicado momento político do pré-

independência. Mas se Knopfli, em seu poema “Naturalidade”, opõe as condições de 

“europeu” e “africano” para exemplificar o que pensa e/ou sente com relação à sua 

naturalidade, Mia busca demarcar as dúvidas do sujeito com relação à identidade por 

meio de questionamentos que extrapolam fronteiras geográficas e centram a discussão 

nas angústias universais do Homem. 

Os dois poemas são ícones de suas respectivas épocas, já que buscam representar 

a angústia de sujeitos com relação ao seu reconhecimento diante do espaço social em 



que estão inseridos. Nesse ponto, a colonização se torna fundamental para compreender 

os dois textos e suas possíveis aproximações, já que partem de lugares semelhantes, 

guardadas as devidas proporções. Outro fator que nos parece primordial para justificar 

tal aproximação reside nos títulos de cada um deles. Knopfli busca desenhar sua 

naturalidade, ou seja, demarcar um local de pertença, ligado ao nascimento e à 

experiência de vida. É aí que o poeta se depara com seus conflitos já que os dois polos, 

no caso específico de Knopfli, se chocam em seu período social e político. Já Mia 

Couto, na busca por delimitar (ou não) sua identidade, demonstra de antemão que seu 

desejo se trata, na verdade, de um processo em contínuo fazer, como já nos alertara o 

pesquisador Stuart Hall. No caso de Mia, o conflito se dá justamente pela mobilidade 

proposta por ele para o conceito de identidade em um período em que ser moçambicano 

implicava, necessariamente, cumprir um determinado conjunto de normas e condutas 

específicas impostas pela FRELIMO.  

Logo, um dos mais emblemáticos representantes desse instante de transição que 

aproxima os pilares do pré-independência aos novos cantares da década de oitenta, o 

poema “Identidade” promove diversos movimentos que interagem com nossa proposta 

de consolidação de um sistema, já que revisita elementos poéticos de uma “tradição 

lírica” de seu espaço e, ao mesmo tempo, visita imaginários outros, reprocessando seus 

referentes para produzir um texto autoral e profundamente significativo para sua época. 

Vejamos o poema: 

 

Preciso ser um outro 

para ser eu mesmo 

 

Sou grão de rocha 

Sou o vento que a desgasta 

 

Sou pólen sem insecto 

 

Sou areia sustentando 



o sexo das árvores 

 

Existo onde me desconheço 

aguardando pelo meu passado 

ansiando a esperança do futuro 

 

No mundo que combato morro 

no mundo por que luto nasço 

(COUTO, 1999, p. 19) 

 

Para nós, leitores naturais da literatura brasileira, é quase impossível não 

recordar dos versos de Ferreira Gullar em seu exercício de “Traduzir-se” ou ainda as 

artimanhas poéticas de Mário Quintana ao pintar seu “Auto-retrato” em “linhas de 

criança e assinadas por um louco”. Há que se perceber, ainda, traços de um Manoel de 

Barros, na identificação com as coisas naturais, primeiras, antes mesmo do raiar do 

verso. Porém, mais que definir-se, como os outros parecem querer, Mia Couto busca em 

sua escrita uma identidade, a mesma busca outrora empreendida por Knopfli, através de 

sua experiência africana, e em Craveirinha, por meio de seu reconhecimento mestiço, 

como afirma nos versos do poema “Ao meu belo pai, ex-imigrante”. Agora, porém, Mia 

Couto não encontra na condição colonial uma barreira opositiva para o estabelecimento 

de tal status identitário, e sua busca irá remontar à mestiçagem de Craveirinha e ao 

desencontro subjetivo de Knopfli para afirmar como seu um lugar de pertença 

transitório, capaz de proporcionar sensações diversas quanto à realidade que o cerca. 

Talvez, por isso, os versos busquem um espanto semântico por meio de seu 

espaço paradoxal, promovendo um jogo de construção e desconstrução de imagens que 

gostaríamos de pensar aqui como uma metáfora processual tanto da escrita como da 

identidade – seja ela nacional ou subjetiva. Assim, o primeiro dístico do poema já 

direciona a escrita ao cerne da (des)orientação do sujeito, uma espécie de mote para a 

sequência de oposições que ajudarão a complementar o desenho pretendido pelo poeta 

para a sua escrita. “Ser um outro para ser eu mesmo” surge, então, como uma negativa 



necessária a que o sujeito se submete para se transformar em “alguém” aos olhos do 

outro. É essa relação do ser/parecer que permeará os versos seguintes, sempre 

relacionando imagens e ações que se contradizem ou que anulam a proposta anterior, 

como o “pólen sem insecto”. Porém, são os últimos versos os responsáveis por 

evidenciar a dimensão social dos questionamentos do sujeito, principalmente na relação 

entre os verbos “combater/lutar” e “morrer/nascer”. Assim, o mundo em que se combate 

é o espaço da negação da vida, uma espécie de percepção das mazelas sociais e dos 

resquícios autoritários do enfrentamento bélico ocorrido no país, enquanto o binômio 

nascer/lutar se relaciona aos anseios do Homem mais próximo da realidade, como quem 

busca transformá-la por meio de suas ideias e de suas reflexões acerca de tal momento. 

Cremos que este último dístico justifica as incompletas imagens anteriores, pois 

acrescenta uma nova questão à impossibilidade já exposta: a metáfora de inacabado. 

É essa metáfora que norteia toda a produção contida nas páginas de Raiz de 

Orvalho, transformando o volume de poemas de 1983 em verdadeiro espaço de busca 

do sujeito poético por sua realidade – o que constitui a escrita, então, como caminho de 

reflexão acerca dessa busca. Assim, o caráter transitório dos versos presentes no livro 

adensa a discussão sobre o que seria uma identidade moçambicana, já matéria de 

reflexões de Luís Carlos Patraquim e dos autores do pré-independência. Sobre esse 

assunto, Mia Couto reitera, em entrevista a Patrick Chabal, que 

 

O debate sobre a moçambicanidade... acho que se devia tentar fazer 

outros debates diferentes, desse já está tudo dito, eu acho que é andar 

à volta de um cadáver... Num debate, estando eu ausente, foi 

levantado esse problema: “Há uns que dizem que são moçambicanos, 

mas depois publicam umas coisas que não são...” E com muitas 

falsidades, eu, por exemplo, fiz uma crônica, “Sangue de avó, 

manchando a alcatifa”, com uma crítica à corrupção do regime, em 

que a certa altura conto a história de uma velha que vem do campo 

para a cidade, pensando: “A minha família é uma família de 

militantes, nacionalistas, sempre sacrificados, vou encontrá-los...”; 

chega à cidade e vê que eles são ricos, novos-ricos, televisões, vídeos, 



vários carros... Ela a princípio fica muito contente e pensa: “Ena, a 

vida boa está a chegar na cidade para toda gente!” Mas depois, quando 

começa a percorrer a cidade que afinal a miséria é a mesma que no 

campo... (...)  Bom, a leitura que se fez dessa crônica era de que eu era 

uma pessoa pouco africanizada porque os africanos gostam de ver os 

filhos viverem bem e eu estou a afastar-me da tradição. Ora, é uma 

leitura um pouco estranha porque outros indivíduos que estavam nesse 

debate, negros, disseram: “Mas quê, então não perceberam que havia 

uma crítica política? Então não está escrito que quando ela primeiro 

viu que o filho vivia bem ficou contente, e só não ficou contente de 

ver depois toda a outra miséria.” (COUTO in CHABAL, 1994, p. 

287-288) 

 

São questionamentos como este sobre ser ou não moçambicano que levam o 

sujeito poético elaborado por Mia Couto a transpor para a sua escrita o mesmo teor de 

dúvida. É assim que o livro, se pensado como um todo, propõe ser a raiz de algo que 

materialmente não a possui, inserindo no leitor a sensação de inacabado, de um 

processo que tencionava aproximar duas realidades que, no fundo, não poderiam se 

complementar. Entendemos, portanto, que o problema reside no fato de se reconhecer 

moçambicano por vias de representação que contrariam os modelos instituídos pelo 

discurso oficial do governo pós-independência. A discussão sobre a moçambicanidade – 

estruturada em momento anterior ao da independência, com o intuito de fortalecer um 

discurso político contra o regime colonial baseado no viés cultural e nas aproximações 

com a tradição – é retomada no período pós-independência, marcada e deturpadamente 

como ferramenta para institucionalizar um “conceito” do que é ser moçambicano. Tal 

fato nos parece um tanto ou quanto complicado, pois tratamos de um momento em que 

as identidades já são pensadas  a partir do paradigma da relativização das fronteiras, por 

isso mesmo de constante formação e consecutiva transformação. Por isso, a escrita 

poética de Mia Couto nos parece tão profícua para discutir tais questões, como podemos 

ler no poema “Ser, parecer”: 

 

Entre o desejo de ser 



e o receio de parecer 

o tormento da hora cindida 

 

Na desordem do sangue 

a aventura de sermos nós 

restitui-nos ao ser 

que fazemos de conta que somos 

(COUTO, 1999, p. 31) 

 

Novamente, são os jogos de oposição entre as palavras que evidenciam as 

fraturas subjetivas causadas pelo processo de reconhecimento diante de sua 

comunidade. Logo na primeira estrofe, as palavras “desejo” e “receio” amplificam a 

angústia de dois estados primordiais para o sujeito, para a sua constituição como alguém 

que é capaz de refletir sobre si mesmo e sobre o que o cerca. O desejo, relacionado ao 

ser, portanto potencializador de uma expectativa, é bruscamente alvejado pelo receio de 

parecer, um receio inibidor do processo, elemento que emperra a realização do desejo. 

Tal estrutura estrófica ainda conta com a constatação de que o impasse provoca uma 

espécie de fratura temporal, por ser capaz de cindir as horas, ou seja, descontinuar o 

tempo, reforçando, assim, a sensação de inacabado anteriormente citada. A reflexão 

contida nesses três versos, por mais filosófica que seja, tem em si um elemento bastante 

simples como impossibilitador do reconhecimento: o medo. É esse medo, externado 

pelo sujeito poético, de ser quem se é, mas não parecer exatamente com o que se deve 

parecer, que o leva a expor, na segunda e na última estrofes do texto, que nem mesmo o 

sangue é capaz de organizar tal conflito e que voltar a ele, na verdade, só encaminha o 

sujeito a retornar à “aventura” de ser o que se faz de conta que é.  

A angústia, muito antes de ser um problema pessoal do autor, funciona como um 

catalisador para a percepção de uma realidade circundante que também o afeta, mas que 

está distante de ser exclusivamente sua, como atesta na mesma entrevista a Chabal: 

 



Eu não reivindico que sou um africano completo. Não, eu sou uma 

pessoa misturada, eu sou moçambicano mas com toda essa carga de 

diversidade, eu não estou mascarado de negro, não tenho tribo. Se 

para se ser moçambicano é preciso ter uma tribo, então eu não sou. 

Mas para ser moçambicano é preciso ter outra coisa, que é aquilo que 

está escrito pela Frelimo, etc., então eu posso sê-lo sem complexos. 

Mas não acho que é uma coisa que eu serei ou não por reclamar. Não, 

nesse debate eu não entro. (COUTO in CHABAL, 1994, p. 289) 

 

Assim, Mia Couto demonstra que o ser ou não ser oficialmente moçambicano, que 

institucionalmente aparece como uma das mais importantes questões do período do pós-

independência, não é uma de suas obsessões, mas sim a preocupação do sujeito quanto 

ao seu autorreconhecimento e à sua relação direta com o espaço de pertença que se 

configura como seu pela prática de ser e não pela obrigação de seguir ou se declarar 

seguidor de um determinado ponto de vista. Tal percepção se torna evidente na 

declaração dada a Chabal, quando percebemos que Mia Couto faz questão de evidenciar 

algumas das correntes da época quanto ao que é ser moçambicano e, mesmo assumindo 

se encaixar mais em uma do que em outra, prefere descartar as duas caso seja 

“obrigado” a escolher valorativamente por uma delas. A busca do sujeito por si mesmo, 

trabalhada pelo autor desde o poema “Identidade”, e que perpassa os demais poemas do 

livro, na verdade nos parece ser a busca de uma identidade literária, calcada na 

valorização das individualidades que formam, em âmbito maior, um país novo, unido 

por sua diversidade. 

Por isso, retornamos ao título do livro de 1983, por meio do poema homônimo, 

com o intuito de demonstrar como o poeta se utiliza das cisões sociais e identitárias para 

deflagrar uma poesia humana, lírica por excelência e ofício, e profundamente arraigada 

à sua própria história: 

Sou agora menos eu 

e os sonhos 

que sonhara ter 

em outros leitos despertaram 

 



Quem me dera acontecer 

essa morte 

de que não se morre 

e para um outro fruto 

me tentar seiva ascendendo 

porque perdi a audácia 

do meu próprio destino 

soltei ânsia 

do meu próprio delírio 

e agora sinto 

tudo o que os outros sentem 

sofro do que eles não sofrem 

anoiteço na sua lonjura 

e vivendo na vida 

que deles desertou 

ofereço o mar 

que em mim se abre 

à viagem mil vezes adiada 

 

De quando em quando 

me perco 

na procura a raiz do orvalho 

e se de mim me desencontro 

foi porque de todos os homens 

se tornaram todas as coisas 

como se todas elas fossem 

o eco as mãos 

a casa dos gestos 

como se todas as coisas 

me olhassem 

com os olhos de todos os homens 

 

Assim me debruço 

na janela do poema 

escolho a minha própria neblina 

e permito-me ouvir 

o leve respirar dos objectos 

sepultados em silêncio 

e eu invento o que escrevo 

escrevendo para me inventar 

e tudo me adormece 

porque tudo desperta 

a secreta voz da infância 

 

Amam-me demasiado 

as coisas de que me lembro 

e eu entrego-me 

como se me furtasse 

à sonolenta carícia 

desse corpo que faço nascer 

dos versos 

a que livremente me condeno 

(COUTO, 1999, p. 39) 

 



O poema, a princípio, retoma questões já discutidas em outros textos de Mia 

Couto; percebemos, porém, no adensar da leitura, maior clareza na relação entre as 

angústias do sujeito e a prática da escrita literária. Os primeiros versos já encaminham 

nossa análise ao notarmos que a constatação de ser “agora menos eu” está 

proporcionalmente ligada ao fato de a escrita do poema estar começando e de, nele, o 

sujeito poético ter de assumir como suas dores alheias, de entremear-se dos sentimentos 

dos outros para produzir o seu discurso. O caráter intimista da escrita lírica se encontra, 

portanto, com as possibilidades de deflagração de sujeitos múltiplos que a diversidade, 

principalmente, cultural de Moçambique proporciona. Assim, o conflito de perceber-se 

“menos eu” para ser um outro “eu” reafirma a percepção das identidades, tanto humana 

quanto do poema, como estados transitórios, sujeitos a transformações, um processo em 

constante construção. Por isso, as intervenções que modificam o eu são sempre 

consequências ou se transformam em ações do outro: “e os sonhos/ que sonhara ter/ em 

outros leitos despertaram” ou ainda em “e agora sinto/ tudo o que os outros sentem/ 

sofro do que eles não sofrem”. E é nesse jogo que o sujeito poético anuncia, já na 

terceira estrofe, que “se perde na procura da raiz do orvalho”. Já dito por nós, a ruptura 

semântica, promovida por intermédio de imagens que propositalmente criam uma 

terceira via incompleta está presente na junção dos vocábulos “raiz” e “orvalho” pelo 

ato de buscar as raízes, os vínculos mais profundos de algo que é essencialmente 

efêmero como o orvalho. A aproximação poética dos dois termos, aliada à declaração de 

busca efetuada pelo sujeito poético no verso parafraseado, nos remete às palavras de 

Carmen Lúcia Tindó R. Secco sobre o título do poema e do livro: 

 
A metáfora da “raiz e do orvalho” é rica em significações. Raiz 

remete ao que é profundo, ao que alimenta, à parte oculta que suga os 

substratos necessários à vida; significa também o que sustenta, o que 

prende, sendo, desse modo, vínculo, liame. Representa ainda o germe, 

o princípio, o que se reproduz. O poema, assim, se faz rizoma, rede 

tecida de polissemias e sentimentos. “Raiz exposta”, é uma poesia que 



se desnuda, e, como um nervo descoberto, provoca aguda dor a 

despertar sonâmbulas consciências. (...) 

Miticamente, o orvalho é carregado de inúmeros sentidos simbólicos. 

Apresenta um significado semelhante ao da chuva (CHEVALIER, 

1988, p. 664). Sendo considerado expressão de benção celeste, pode 

ser entendido como graça vivificante, água que jorra do coração e 

inunda o interior do homem, Símbolo de revivificação, aclara visões e 

promove a imortalidade. Água pura, água do princípio por excelência, 

água-mãe, refrigera e suaviza o fogo de tristes lembranças. É água da 

lua, traz uma outra maneira de olhar, lançando uma luz feminina que 

abranda as concepções marciais dos tempos do marxismo ortodoxo. 

(SECCO, 2000, pp. 268-269) 

 

Considerando as palavras da pesquisadora sobre as possíveis acepções de cada 

palavra, podemos entender que um dos significados cabíveis para o título seria pensar 

que ele representa uma espécie de consolidação do princípio, ou ainda, uma afirmação 

do novo, o que nos envia novamente ao livro de Patraquim e às análises que fizemos 

sobre as acepções plausíveis  da palavra “monção”. Carmen Tindó Secco constrói em 

seu texto uma rede de possíveis significações para os dois vocábulos que compõem o 

título com o intuito de deixar ao leitor uma compreensão maior do contexto gerado por 

sua união. A estratégia da pesquisadora realça a de Mia ao elaborar a imagem, já que a 

simplicidade dos dois termos, na verdade, esconde uma complexidade semântica que 

podemos – e aqui desejamos – compreender como nova metáfora, só que agora para a 

literatura que começa a se redesenhar neste período.  

Um dos indícios dessa constatação está no desenvolvimento da mesma estrofe, 

quando a universalização dos anseios do sujeito poético se faz por meio da sua estrita 

relação com os anseios de todos os homens. Há, portanto, um eu lírico que utiliza uma 

linguagem subjetiva e de imagens em constante composição para alcançar uma 

necessidade que ultrapassa as fronteiras identitárias do eu e vai de encontro a todas as 

coisas que o olham “com os olhos de todos os homens”. Como se estivesse sendo 

vigiado em seus passos criativos, o sujeito poético inicia a estrofe seguinte dizendo estar 

“debruçado na janela do poema”, para reassumir o ponto de vista do texto, ainda que 



constantemente atravessado por outros olhares sobre a realidade. A partir desse ponto 

do texto, encontraremos a predominância das afirmações em primeira pessoa, revelando 

máximas como: “eu invento o que escrevo/ escrevendo para me inventar” ou ainda em 

“e eu entrego-me/ como se me furtasse/ à sonolenta carícia/ desse corpo que faço 

nascer/dos versos”. A identidade, grande tema do livro de Mia, ressurge com força 

como tema de todas as indagações que o sujeito poético elenca, inclusive as novas 

dúvidas que surgem sobre sua definição. E é a escrita poética que toma parte 

preponderante nesse processo de reconhecimento e autoafirmação, por ser nela que o 

poeta se constrói como sujeito, concomitantemente à construção dos poemas. É ainda 

no poema que ele abdica das formas prontas para se furtar e se condenar em corpo e ser 

no espaço da escrita, descobrindo frestas de sua identidade ao mesmo tempo em que 

avança na construção de seu universo poético. 

O poema, melhor dizendo, a escrita do poema será o ponto de partida para o 

poeta compreender-se sujeito e, por motivos evidentes, questionar sua identidade no 

mesmo patamar que o fez Rui Knopfli durante o período colonial. É claro que não se 

trata de transformar a questão racial em aspecto indispensável para a leitura do poema, 

até porque em ambos os casos o mais relevante para a “aceitação” maior ou menor dos 

dois autores sempre se pautou pela clareza do posicionamento político quanto às 

questões inerentes à colonização e suas respectivas consequências. No caso de Knopfli, 

a querela com Alfredo Margarido foi apenas um embate ideológico no campo literário 

se pensarmos em sua condição de neutralidade em relação ao conflito colonial que se 

anunciava. Com isso, a problemática da “identidade” em Knopfli situa-se em dimensões 

que não comportam os mesmos aspectos indagados por Mia Couto. O autor de Reino 

submarino se vê pressionado a optar por uma nacionalidade em período crítico no qual 

havia, ao menos, duas realidades “nacionais” dentro de Moçambique. Considerar-se 



exclusivamente pertencente a uma delas era, necessariamente, se opor à outra. Talvez 

por isso prefira reiterar a experiência africana em grande parte dos seus poemas em vez 

de marcadamente falar de Moçambique como terra natal. Já para Mia Couto, com o 

processo de transição para a independência vivenciado pelo poeta em meados da década 

de setenta do século XX, a identidade questionada ultrapassa algumas das questões 

políticas locais para encontrar a dimensão do humano, refletindo acerca do lugar que o 

sujeito ocupa no mundo em que vive. O que fica de Knopfli em Mia Couto, se assim 

podemos pensar, é a percepção da necessidade de uma poesia que questione o lugar e os 

anseios/desejos/medos do sujeito que a realiza. Notoriamente, as influências externas 

explicitadas nos casos interferem na escrita do poema por agirem diretamente na 

experiência de mundo dos dois autores, mas não podemos afirmar que sejam os 

principais fatores de suas respectivas produções poéticas. Mia Couto, assim como 

Knopfli – guardadas as devidas proporções –, almeja um poema que sirva de espelho 

para seu sujeito poético, quase de forma pessoana, para promover o encontro do eu com 

o outro, de quem escreve com quem lê, de quem escreve com quem diz. É nesse sentido 

que encontramos o poema “Manhã”: 

 

Estou 

e num breve instante 

sinto tudo 

sinto-me tudo 

  

Deito-me no meu corpo 

e despeço-me de mim 

para me encontrar 

no próximo olhar 

 

Ausento-me da morte 

não quero nada 

eu sou tudo 

respiro-me até à exaustão 

 

Nada me alimenta 

porque sou feito de todas as coisas 

e adormeço onde tombam a luz e a poeira 



 

A vida (ensinaram-me assim) 

deve ser bebida 

quando os lábios estiverem já mortos 

 

Educadamente mortos 

(COUTO, 1999, p. 15) 

 

O jogo poético de transformar o corpo do poeta em corpo de escrita é o que 

domina todo o poema. De fato, a proposta do sujeito poético é demonstrar ser na escrita 

que sua busca se faz importante e válida, já que é só nesse espaço que o sujeito pode se 

expor e se questionar de forma tão livre e dialogante. Logo no início, o primeiro verso já 

anuncia que o sujeito “está”, e não “é”. A afirmação do sujeito poético quanto à sua 

condição, demonstra a instabilidade identitária discutida em toda a obra, além de abrir o 

poema para a presença de um interlocutor que o irá auxiliar em seu reencontro, já que, 

por “sentir tudo e se sentir tudo”, tal sujeito irá se despedir de si mesmo no momento 

em que se deita em seu corpo (que aqui lemos como o corpo do poema). É “no próximo 

olhar”, este de quem o vê na escrita, que o sujeito se reencontra para retomar suas 

indagações sobre a vida e sua importância para ela até o final dos versos.  

A aproximação entre autor e leitor retorna nos últimos versos do poema, quando 

o sujeito poético nos diz que “a vida (ensinaram-me assim)/ deve ser bebida/ quando os 

lábios estiverem já mortos// educadamente mortos”. A relação entre vida e morte, nesse 

contexto – em que o próprio eu do poema se coloca como corpo da escrita para 

encontrar o outro –, nos remete ao fato de que o texto será sempre o espaço de encontro 

entre o autor e o leitor. Segundo Barthes: “O prazer do texto é este momento em que 

meu corpo vai seguir suas próprias ideias – pois meu corpo não tem as mesmas ideias 

que eu.” (BARTHES, 2008, p. 24). Entendendo, ainda com Barthes, que o prazer do 

texto é um para o autor e outro para o leitor, pois os dois se realizam em etapas 

diferentes do próprio texto, reencontramos o final do poema de Mia Couto como local 



privilegiado para tal encontro. Isso porque entendemos que beber a vida, ou seja, recriar 

os sentidos da escrita só pode acontecer quando seu primeiro estágio (o primeiro prazer) 

estiver concluído. Assim, a aproximação dos dois pontos que ligam a existência – vida e 

morte – vale como apropriação do sujeito poético para falar de sua própria existência no 

corpo do texto e também para assegurar que ela só se completa pelo olhar do leitor. No 

mesmo estudo do qual retiramos o trecho acima, Roland Barthes chega a afirmar a 

morte do autor como instituição, mas logo em seguida reitera que o leitor não permite 

que tal morte se conclua, já que ainda deseja o autor, assim como quem escreve deseja o 

leitor (BARTHES, 2008, p. 35). Ora, essa é a relação que o sujeito poético elaborado 

por Mia Couto quer estabelecer com seu leitor: ele se apresenta como alguém que busca 

sua identidade por meio da escrita, se anuncia como corpo do poema e deixa 

subentendido que será o leitor o responsável por ajudá-lo nesta jornada de reflexões.  

No sistema literário por nós proposto no decorrer desta análise, tal fato ganha 

demasiada relevância já que, além de estarmos trabalhando com autores/leitores, no 

sentido de que expõem, em sua escrita, referências e citações de suas leituras, estamos 

presenciando constantes diálogos propostos dentro dos textos poéticos entre aquele que 

escreve e dá voz ao texto e o interlocutor muitas vezes referido na própria escrita, leitor 

privilegiado na medida em que é desejado materialmente pelo autor. Sabemos que em 

termos de inovação literária não há um ineditismo na proposta, porém, da maneira como 

esta escrita funciona engrenando a consolidação de um sistema literário – ao buscar 

predecessores e as referências desses predecessores – percebemos ser ela fundamental 

para concretizar os meandros deste sistema. Uma proposta que, para afirmar novos 

caminhos de composição, recorre a sua história social e literária a fim de consolidar 

uma tradição de escrita moçambicana. 



Como podemos notar, Raiz de orvalho é um livro de iniciações poéticas tanto 

para Mia Couto, quanto para a experiência literária moçambicana dos anos oitenta. A 

busca por uma identidade, que perpassa a questão pessoal e encontra diretamente a 

identidade do texto literário, conduz o volume de poemas do autor a um status 

inaugural, junto ao livro de Patraquim, do que será o cerne das novas manifestações 

poéticas e literárias como um todo em Moçambique. Raiz de orvalho deixa como legado 

um volumoso buquê de metáforas com as quais Mia Couto pretende questionar o sujeito 

tanto em sua vertente humana, quanto em sua relação direta com o espaço que o 

circunda e as pessoas com que vive. São, portanto, as transformações constantes 

sofridas por meio de tais contatos que proporcionam as lacunas expostas por ele na 

construção de um sujeito poético fracionado, que necessita do outro para construir sua 

identidade. Diante de vozes como a de Craveirinha, que inaugurou, em um de seus mais 

notórios poemas, o que era ser o “número um moçambicano”, e de Knopli, que afirmou, 

antes, nas experiências de vida e leitura, seu lugar identitário, Mia Couto sugere novos 

caminhos para tal questão, ainda que esteja muito ligado às propostas de seus 

antecessores. 

Em seu segundo livro, datado de 200720, já podemos presenciar um outro tom 

em seus poemas. Trata-se de um sujeito poético menos inquieto com relação a alguns 

temas da vida, já sem tantos medos ou desejos, consciente da escrita como espaço de 

palavras. Buscamos, em Idades cidades divindades, o poema “O poeta”: 

 

O poeta não gosta de palavras: 

escreve para se livrar delas. 

 

A palavra  

torna o poeta 

pequeno e sem invenção. 

                                                           
20 Sabemos que entre os anos de 1983 e 2007 o autor dedicou-se incansavelmente a produção literária em 

prosa, tendo publicado livros de crônicas, contos e diversos romances. 



 

Quando,  

sobre o abismo da morte, 

o poeta escreve terra, 

na palavra ele se apaga 

e suja a página de areia. 

 

Quando escreve sangue 

o poeta sangra 

e a única veia que lhe dói 

é aquela que ele não sente. 

 

Com raiva  

o poeta inicia a escrita 

como um rio desflorando o chão. 

Cada palavra é um vidro em que se corta. 

 

O poeta não quer escrever. 

Apenas ser escrito. 

 

Escrever, talvez, 

apenas enquanto dorme. 

(COUTO, 2007, pp. 117-118) 

 

Se no volume de 1983 o corpo do poema é utilizado como espaço para a 

descoberta do sujeito por ele mesmo, nesses versos, datados de 2006 apesar de 

publicados um ano depois, encontramos um poeta consciente de que o poema é o 

resultado de sua luta com as palavras, sempre na lembrança de Drummond. Elas, as 

palavras, o machucam, o atordoam. Por isso, o poeta quer se livrar delas, encontrando 

na escrita uma maneira de doá-las a outra pessoa, reiterando a relação da escrita com a 

leitura na construção de seu espaço poético. Dessa exaustiva e dolorosa relação do poeta 

com a palavra surge a constatação de que esta transforma o poeta em alguém menor, já 

que toma para si todo o mérito inventivo do que foi escrito. O poeta se torna seu refém e 

acaba por escrever coisas que não sente para que alguém as sinta, no mesmo caminho 

proposto por Fernando Pessoa em sua “Autopsicografia”, e relido, em vias diferentes, 

por Rui Knopfli, em seu “O poeta é um fingidor”, como já o vimos no capítulo 



anterior21. Por fim, o sujeito poético argumenta que o poeta não quer escrever, mas sim 

ser escrito, em clara alusão à necessidade do outro para que o processo do poema se 

concretize nas figuras do autor e do leitor. Portanto, embora mais maduro, o sujeito 

poético aqui criado continua a valorizar o espaço da escrita como um espaço de 

comunhão entre os homens, de aproximação de opiniões e pontos de vista diversos, 

agora explicitamente guiados pela palavra, tendo a figura do poeta como personagem, 

alguém que não pode desistir, apesar de todos os contratempos de seu trabalho. 

Assim, percebemos que a proposta poética de Mia Couto estabelece uma relação 

de sequência ao caminho iniciado por Patraquim, em seu volume poético de 2004.  

Couto utiliza o mesmo movimento de recuperação/permanência da tradição lírica 

moçambicana, ainda que em uma escala um tanto mais suave que a de seu par, para 

dialogar, na literatura, com os anseios de um sujeito fracionado, alguém que, antes de 

enfrentar o dilema da nacionalidade, se percebe em sua dimensão humana. O trabalho, 

estendido para seus livros em prosa, representa um dos grandes marcos literários dessa 

nova geração, surgida nos anos oitenta e detentora de uma responsabilidade muito 

grande: reestruturar a escrita literária de um território recém liberto das amarras 

coloniais e produzir, em escala maior, uma escrita que pudesse ser metáfora, ao mesmo 

tempo, de um país em formação e dos homens que se arriscaram em tal empreitada. 

Exemplos mais consolidados de tal poética se fazem presentes no título e no teor de 

livros como Terra sonâmbula (1992) e Cada homem é uma raça (1990), um romance e 

um livro de contos, respectivamente, que podem resumir bem o olhar literário de Mia 

Couto para a sociedade moçambicana, evidenciando a humanização do discurso literário 

para além das discussões político-partidárias e raciais, fatores sempre tomados como 

preponderantes para a definição do que é ser moçambicano. Assim como Patraquim, a 

                                                           
21 Os dois poemas já foram comparativamente analisados neste trabalho no capítulo dedicado a obra 

poética de Rui Knopfli.  



escrita de Mia buscará um novo momento para as letras moçambicanas, tanto nos versos 

quanto em sua ampla produção em prosa, sem esquecer, todavia, de reverenciar e 

utilizar a escrita de seus predecessores como matéria de formulação poética. Ambos 

poetas-leitores, lançarão seus agudos olhares para a sociedade moçambicana do 

imediato pós-independência, sem esquecer que a literatura é a arte da palavra e que 

todos os sujeitos, ainda que metaforizados em uma única voz – dessas que falam nos 

poemas e nos iludem do que dizem e do que têm –, guardam suas peculiaridades, partes 

mínimas, íntimas e fundamentais para que possamos perceber o processo de um país 

que surge aos poucos, nas palavras e ações de cada um. 

É assim que Mia Couto se junta a Luís Carlos Patraquim nos anos oitenta como 

formadores de uma nova concepção e reverberadores de um legado literário construído 

na primeira metade do século XX, em um momento no qual escrever era se posicionar 

e, necessariamente, ser isto ou aquilo. Interpretar e traduzir esse legado em momento 

posterior, com novas configurações sociais e políticas, é estabelecer vínculos profundos 

com uma tradição literária que se formou “driblando” as dificuldades impostas pelo 

espaço colonial, pelo escasso público leitor interno e pela ausência de incentivo à 

publicação/divulgação das obras, por motivos óbvios. Estender esse braço aos 

predecessores com o intuito de reler suas obras e transportá-los para o presente com o 

status de “clássicos” talvez seja a metáfora mais perfeita da consolidação de um sistema 

literário, levando em conta que tal aproximação se confirma ainda nas diversas 

referências externas feitas por todos os autores, leituras de outros espaços e 

manifestações culturais que atravessam a escrita de cada um deles e que passam, então, 

a povoar o imaginário da literatura moçambicana. São esses sujeitos que em “uniforme 



de poeta” seguirão “cocacolizados”22 ,pelos os indícios de seus predecessores, para 

apontar seus versos em direção a um Moçambique de todas as vozes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 “Uniforme de poeta” é o título de um poema no qual Rui Knopfli  ironiza o fato de algumas pessoas se 

vestirem de poeta, como que para afirmar que o são e o termo “cocacolizados” é uma expressão utilizada 

por Craveirinha no poema “Primavera” para qualificar o estado dos jovens na praça a conversar sobre 

bobagens até que a realidade os afronta.  



5 – CONCLUSÃO 

 

Quando propôs, em sua tese voltada para a percepção da formação da Literatura 

Brasileira, que o Arcadismo seria o momento em que um sistema se formava para dar 

dinâmica à literatura produzida no Brasil, Antonio Candido elencou e analisou alguns 

preceitos que seriam utilizados por certo tempo como requisitos para a existência de um 

sistema literário. Ainda nos momentos em que teve sua tese criticada, como na 

conhecida rusga com Haroldo de Campos por conta do “sequestro do Barroco”, a teoria 

se manteve válida em muitos aspectos e por isso se afirmou como ponto fulcral de todas 

as fundamentações teóricas que pretendem analisar um sistema ou sua formação. 

Não poderia ser diferente no caso de nosso trabalho. Desde o início, propusemos 

um olhar crítico para a obra de quatro poetas moçambicanos, dois do pré-independência 

e dois do momento posterior, com o intuito de delimitar pontos de convergência e 

citação que configuram, por meio de um recorte exclusivamente poético, os 

mecanismos explicitados por Candido e os que acreditamos contribuir para a 

consolidação de um sistema literário nacional. Guardadas as devidas peculiaridades 

quando pensamos nas literaturas africanas de língua portuguesa, principalmente pelo 

curto espaço de tempo desde que se tornaram independentes, buscamos evidenciar, na 

obra dos poetas analisados, tópicos que reforçavam sua ligação com o local de escrita e, 

ao mesmo tempo, traços de seus respectivos espaços literários que ultrapassam os 

limites fronteiriços para contactar outras realidades literárias e culturais. Entendemos 

que tais contatos externos ajudaram a ampliar a percepção do imaginário local, já que 

foram redimensionados de acordo com a realidade moçambicana e utilizados como 

catalisadores dos anseios e desejos de sujeitos poéticos forjados sob as tensões que 

rodeavam o fazer poético em Moçambique antes e depois de 1975. 



Assim, analisamos nomes que pudessem representar, quase metaforicamente, o 

processo de formação e consolidação do sistema literário moçambicano, tal como 

entendemos ter ocorrido. Primeiro, foram destacados aqueles que acreditamos constituir 

os dois grandes pilares desse sistema, na medida em que a extensão e a 

representatividade de suas obras, além da diversidade estética e temática existente nas 

duas, sintetiza bem as principais matrizes dessa literatura: a pluralidade cultural e o 

lirismo subjetivista. Trata-se de José Craveirinha e Rui Knopfli, dois poetas ícones do 

período do pré-independência por motivos diversos, já que o primeiro acabou por 

receber a alcunha de “poeta da nação”, enquanto o segundo ficou por anos manchado 

como “aquele que não se posicionou” no momento mais tenso da luta pela libertação. O 

contraponto entre o engajamento político de ume a  neutralidade do outro contribuiu 

simbioticamente para formar um espaço literário amplo em temas e propostas de escrita. 

Por isso, observamos a poética de cada um como marcos de sustentação da produção 

literária subsequente. Porém, cremos que vale a pena demarcar as percepções finais 

sobre cada caso. 

Procuramos, desde o início, analisar a produção literária de José Craveirinha a 

partir de seu esforço estético para disseminar posicionamentos políticos e críticas ao 

sistema colonial português sem que o poema se tornasse um vasto e direto panfleto 

partidário. O cuidado com o manuseio da língua portuguesa, principalmente pondo-a em 

contato com o ronga e as inflexões orais resultantes dessa mistura linguística, foi apenas 

um dos pontos observados enquanto analisávamos de maneira mais esmiuçada as 

leituras que Craveirinha efetuou do jazz e do cinema, principalmente dos filmes 

americanos de faroeste. Tanto o ritmo musical como o cinema, através de personagens 

estereotipados, foram fundamentais para compreender que a poética de Craveirinha 

ultrapassa os limites que lhe foram conferidos por diversas vezes, não por ter sido 



diminuída, mas por ter sido utilizada como mero veículo de propagação de ideias. 

Procuramos mapear algumas das mais importantes aparições das duas manifestações 

culturais na obra do autor com a finalidade de demonstrar como Craveirinha utilizou sua 

“leitura” de mundo para metaforizar imagens de subjugo, denunciar processos 

subalternos de dominação cultural e salientar a resistência cultural como fator 

preponderante para a afirmação nacional de qualquer indivíduo. 

Já em Rui Knopfli, o que sempre nos pareceu preponderante foi a maneira como o 

poeta encarou a neutralidade em meio a um processo de profunda tensão política. 

Nascido na colônia, mas permeado por uma realidade familiar que o remetia às 

configurações culturais da metrópole, Knopfli se viu em conflito pessoal quanto à sua 

naturalidade, já que, ao ser “obrigado” a se posicionar diante dos polos envolvidos, não 

se sentia confortável em se declarar desta ou daquela nacionalidade. O poeta foi 

relegado a um limbo no que tange à literatura moçambicana e a uma negação no que diz 

respeito à possível nacionalidade portuguesa, já que nascera na colônia. Esse entre-lugar 

em que se encontrou Knopfli o fez optar pela noção de experiência ao invés da de 

nacionalidade, fato que o possibilitou escrever sob a égide tanto da experiência africana, 

vivida e sentida principalmente na infância e na juventude, quanto da europeia, uma 

espécie de herança familiar da qual o autor pode aproveitar muitas leituras e referências 

literárias. Assim, cindido pela questão identitária que lhe foi imposta pelas 

circunstâncias, Knopfli busca em suas leituras literárias um espaço de conforto, no qual 

formula memórias de infância mescladas aos seus constantes exercícios estéticos no 

fazer da poesia. São esses dois movimentos que fazem de seu universo poético um 

espaço tão profícuo para reflexões e formulações subjetivas. Temos aí o outro pilar. 

Logo, Craveirinha e Knopfli, pensados como sustentação de um sistema a se 

construir, disponibilizaram material suficiente para que seus sucessores pudessem se 



debruçar e encontrar amplo campo para recriações, releituras e referenciações. O 

processo de continuidade tão explicitado por Candido em sua tese estava encaminhado e 

todo o processo de consolidação do sistema literário só dependia dos autores 

subsequentes dentro do mesmo sistema. Porém, o período que compreende a declaração 

da independência e o início dos anos oitenta foi responsável por mergulhar a literatura 

moçambicana em certo limbo, tendo em vista que as definições do que era literatura 

começaram a ser sugeridas/impostas por órgãos governamentais que preferiam uma 

literatura que apenas exaltasse os valores estabelecidos após a independência. Só no 

início dos anos oitenta, novas vozes se ergueriam para retomar a tradição lírica e de 

trabalho estético que a literatura moçambicana sempre preservou como características 

principais. 

É então que surgem os nomes de Luís Carlos Patraquim e Mia Couto, dois ícones 

do que se configuraria como a retomada de uma tradição poética. Patraquim, 

perseguindo uma literatura que voltasse a se pensar como espaço artístico e criativo, 

estende o olhar aos dois pilares referidos, cita-os e busca, na leitura de seus poemas, 

artifícios que possibilitassem um contato explícito das poéticas das duas gerações. Já 

Mia Couto, três anos após a experiência de Patraquim, apresenta um universo poético 

também devoto das mesmas referências, mas concentrado em uma introspecção quase 

extrema do sujeito. Os dois, poetas contemporâneos em seus livros de estreia, 

complementam a tese de nosso trabalho, demonstrando a continuidade de um processo 

e, por consequência, a formação de uma tradição literária interna, que cita e reverencia 

seus “clássicos” e o que eles fizeram pelo fomento de uma tradição literária em 

Moçambique. 

Voltamos a Antonio Candido e a Ana Mafalda Leite, que, em texto intitulado 

“Tópicos para a história da literatura moçambicana”, ressalta o conceito de sistema 



literário do crítico brasileiro para estabelecer uma análise sobre o período anterior a 

1975, conferindo, por sua definição, o status de sistema literário moçambicano àquele 

conjunto de autores e obras. Nosso trabalho, porém, buscou demonstrar que a 

continuidade de um conjunto de características e suas releituras, assim como o 

estabelecimento de vínculos que deflagram aspectos de uma tradição efetiva, foram 

fundamentais para que pudéssemos considerar tal sistema literário consolidado e em 

constante reformulação. Não queremos com isso afirmar que a análise de Ana Mafalda 

Leite é incompleta, mesmo porque seu texto aborda tanto a poesia como a prosa 

moçambicana do período demarcado. Apenas acreditamos que o processo necessita dos 

reflexos posteriores para confirmar sua validade. Além disso, gostaríamos de reforçar o 

argumento de que a peculiaridade desse sistema reside justamente em suas 

contribuições externas e nas referenciações internas produzidas ao longo do século XX 

e início do XXI. 

Consideramos, portanto, que há um sistema literário efetivo em Moçambique, que 

este formou seus alicerces no período anterior à independência política do país e teve 

suas vias de ação confirmadas e consolidadas por intermédio das gerações seguintes, 

marcadamente a primeira geração literária do pós-independência. Entendemos, ainda, 

que José Craveirinha e Rui Knopfli formam pilares fundamentais da literatura desse 

país e que os livros de estreia de Patraquim e Mia Couto são fundamentais para a 

continuidade de uma tradição lírica iniciada pelos dois primeiros. Nesse sentido, o 

intenso fluxo cultural promovido pelos quatro autores analisados deve ser levado em 

consideração se quisermos melhor compreender a formação do universo literário 

moçambicano e de suas vias de representação. Por fim, concluímos que o sistema 

literário moçambicano, em pleno funcionamento, representa a soma de valores e 

experimentações estéticas que fazem dialogar os aspectos locais com as referências e 



citações externas ao imaginário moçambicano e que, retrabalhadas pelos autores, 

passam a habitar tal espaço de identificação, ampliando assim as percepções e propostas 

do que é ser moçambicano, literariamente falando. 

Por mais conclusivo que o trabalho se disponha a ser, é claro que permanecem 

algumas arestas por aparar, alguns fios por conectar e certas janelas entreabertas ao 

longo do texto. Preferimos entender tais janelas como frestas que iluminam o lugar do 

leitor em seus questionamentos sobre o texto e em suas possibilidades de duplicação 

e/ou crítica. Este, afinal, é o papel de toda a escrita: instigar a leitura em suas mais 

incisivas formas para que um texto gere outro e a fruição seja um momento de prazer, 

como tanto já nos ensinou Roland Barthes. Por isso, encerramos nossa análise com o 

poema “Padrão” de Rui Knopfli: 

 

Uma humidade escura e pegajosa alastrará de novo 

sobre o teu dorso de brancos e amarelos, desenhando 

nele estranhos, esquálidos arquipélagos fantásticos. 

A gangrena e a lepra do tempo minarão 

 

encarniçadamente o teu arcaboiço atarracado, 

modelando-te à imagem e semelhança do bizarro 

solo osteoporoso em que – memória cristalizada 

– repousas entorpecido de mar e ausência, 

 

esmerilado e exacto monumento à vã cobiça, 

aos erros graves e à grandeza desmedida que os gerou. 

Sob a metálica indiferença de um céu anil, 

 

porto de olvido na rota perdida das Índias, 

volverás assim um ressentimento da areia, 

soluço da pedra ao sabor da monção. 

(KNOPFLI, 2002, p. 369) 

 

E assim, sem a “vã cobiça” em paragens do Restelo e embalados por uma 

monção relida em verso e possibilidades, o sistema literário moçambicano se afirma por 

intermédio destes cosmopolitas da mesma aldeia, vozes que se sustentam através do 

tempo, inaugurando novos espaços e relendo a história de um país que se constrói mais 



um pouco todos os dias, no fazer de cada homem que deseja e escreve um Moçambique 

para além do “Padrão” delatado no poema. 
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