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RESUMO 

 

 

 

 Estudo da musicalidade presente na poesia do autor José Craveirinha, como 

um dos elementos fundamentais de afirmação identitária moçambicana e da 

expressão dos sentimentos do sujeito poético. Busca de exploração, em seus versos, 

das sonoridades e dos ritmos africanos, como parte do projeto poético de recriação 

da língua do colonizador. Análise dos poemas das duas obras iniciais de Craveirinha 

– Xigubo e Karingana ua Karingana –, consideradas emblemáticas da expressão 

musical característica das culturas moçambicanas e africanas. 

 

 Palavras-chave: poesia – José Craveirinha – musicalidade – identidade – 

culturas africanas – Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 Study of the musicality on José Craveirinha poetry, as one of the fundamental 

components for mozambican’s identity affirmation and expressing the poetics 

subject’s feelings. Evidence of exploitation, in his poem, of sonorities and african 

rhythms, as part of the colonizer language recriation’s poetic project. Investigation 

of the poems of Craveirinha’s two inaugural works – Xigubo and Karingana ua 

Karingana –, as representatives of musical expression present in african cultures. 

 

 Key-words: poetry – José Craveirinha – musicality – identity – african 

cultures – Mozambique. 
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A poesia para mim é um instrumento e, muito, um 

refúgio para uma série de dramas interiores. 

                                        José Craveirinha 

 

 

as palavras mesmo estranhas 

se têm música verdadeira 

só precisam de quem as toque 

ao mesmo ritmo para serem 

todas irmãs. 

                            José Craveirinha 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

 

 Durante a graduação, encantei-me pelas literaturas africanas de língua portuguesa e 

decidi que as estudaria a fim de obter mais conhecimento sobre elas. Então, já no final do 

curso, com o auxílio da minha querida orientadora Maria Teresa Salgado, comecei a 

pesquisá-las e, quanto mais as conhecia, mais me interessava por estudá-las. 

       Com determinação, decidi que faria o mestrado nessa área e, como sou uma 

apaixonada por poesia e música, resolvi estudar as poesias africanas de língua portuguesa, 

investigando a relação entre essas duas artes. A princípio, iria trabalhar com diferentes 

poetas. No entanto, por sugestão de alguns professores que compuseram a banca de 

arguição do anteprojeto, selecionei apenas um: José Craveirinha. Felizmente, acertei na 

minha escolha, haja vista a riquíssima obra do poeta moçambicano. Percebi, então, que 

Craveirinha me oferecia um bom acervo de poemas que mereciam ser analisados sob o 

prisma da musicalidade. 

 Minha paixão foi ainda mais estimulada, pois pude notar que havia poucos trabalhos 

que exploravam as sonoridades na poesia de Craveirinha. Tal constatação me instigou a 

investigar, ainda mais, essa temática. Aproveito o ensejo para revelar o quanto as pesquisas 

dos críticos Maria Nazareth Fonseca, Carmen Lúcia Secco, Ana Mafalda Leite, Rita 

Chaves e Rui Baltazar me ajudaram a entender melhor o universo poético de José 

Craveirinha.  

 Após as devidas e necessárias explicações sobre a escolha do tema, discutiremos, 

brevemente, a importância e simbologia da música para as sociedades africanas e a forma 

como ela se manifesta na poesia do autor moçambicano. Obviamente, ao longo da 

dissertação, trataremos desses aspectos em diversos momentos. 

 A musicalidade é um elemento de extrema significação para diversas culturas 

africanas. Desde sempre, a música esteve presente em grande parcela das manifestações 

socioculturais desses povos, transitando por campos distintos de representação, como, por 

exemplo, na comunicação, nos rituais e na convocação para a guerra. 

Com a chegada dos colonizadores, tal elemento sofreu algumas modificações. A 

cultura ocidental, centrada na escrita, procurou desvalorizar algumas das manifestações 
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tradicionais das culturas africanas. Todavia, suas sociedades tentaram resistir às imposições 

culturais dos europeus. A permanência da oralidade, por exemplo, confirma essa tendência 

à manutenção das tradições. A cultura oral evidencia a importância, para os povos 

africanos, do ritmo e da transmissão, por meio da voz, da sua história. 

 Nesse sentido, os poetas africanos de língua portuguesa procuraram recuperar 

ritmos e sonoridades, encantando a língua portuguesa com estilos e palavras não-traduzidos 

e não-traduzíveis; buscaram recriar a tradição oral das culturas africanas, embora 

utilizassem a língua do colonizador. O escritor angolano Manuel Rui iluminou esse 

processo em seu breve e sensível ensaio intitulado Eu e o outro – O invasor: 

 

 

Mais tarde viria a constatar que detinhas mais outra arma poderosa além do canhão: a 

escrita. E que também sistematicamente no texto que fazias escrito intentavas destruir o 

meu texto ouvido e visto. (...) Mas agora sinto vontade de me apoderar do teu canhão, 

desmontá-lo peça a peça, refazê-lo e disparar não contra o teu texto não na intenção de o 

liquidar mas para exterminar dele a parte que me agride. (...) Vou é minar a arma do 

outro com todos os elementos possíveis do meu texto. Invento outro texto. Interfiro, 

desescrevo para que conquiste a partir do instrumento de escrita um texto escrito meu, da 
minha identidade. Os personagens do meu texto têm de se movimentar como no outro 

texto inicial. Têm de cantar. Dançar. Em suma, temos de ser nós. “Nós mesmos”. Assim 

reforço a identidade com a literatura. (RUI, 1985).  

 

 

A necessidade demonstrada por Manuel Rui de aliar a afirmação identitária ao fazer 

literário nos mostra o desejo do autor africano de criar um espaço de escrita que possa 

transbordar suas temáticas locais. Mais uma vez, o que vemos é a representação da música 

e da dança como dois elementos de força nessas culturas. Não são poucas as menções feitas 

a rituais, festas, celebrações e outros eventos/elementos que ajudam a compor tal campo 

semântico nas literaturas africanas de língua portuguesa.  

José Craveirinha produziu, pois, uma rica obra poética, na qual elementos ligados à 

musicalidade africana são explorados como forma de afirmação identitária. Podemos 

verificar tais aspectos em todos os seus livros. Contudo, escolhemos como objeto de estudo 

as duas obras iniciais – Xigubo e Karingana ua Karingana. A seleção tem a ver com as 

nossas afinidades eletivas e por entendermos que os elementos musicais são mais 

claramente identificáveis nessas obras. A partir delas, pretendemos levantar aspectos que 

evidenciem a importância da musicalidade na composição dos poemas do autor.  
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Para tal, organizaremos nosso estudo em três capítulos. No primeiro, que está 

subdividido em dois tópicos, trataremos da relação, quase que original, entre poesia e 

música, buscando apresentar características comuns às duas e as formas de parceria entre 

elas. Em seguida, objetivando pensar essa aliança no contexto das literaturas africanas 

lusófonas, abordaremos as tradições orais, já demonstrando como estas são exploradas nos 

poemas de Craveirinha.  

Nesse capítulo, como pressuposto teórico, lançaremos mão, dentre outros, dos 

estudos de Laura Padilha, em Entre voz e letra: o lugar da ancestralidade na ficção 

angolana do século XX (2007), de Hampâté Bâ, em “A tradição viva” (In: KI-ZERBO, 

1982), e de Ana Mafalda Leite, em Oralidades e escritas nas literaturas africanas (1998). 

No segundo capítulo, também subdivido em dois tópicos, trataremos dos 

movimentos literários e culturais que influenciaram a poesia de Craveirinha. No primeiro 

momento, elencaremos os movimentos de construção da identidade negra, como o 

Renascimento Negro, a Negritude e o Negrismo Cubano, procurando revelar aspectos 

dessas manifestações presentes nos textos poéticos do autor moçambicano.  

Selecionaremos, pois, como auxílio teórico, A Negritude Africana de Língua 

Portuguesa (1995), de Pires Laranjeira, o texto “Caminhos da Negritude na poesia 

moçambicana”, de Simone Caputo, além da entrevista de José Craveirinha concedida à Rita 

Chaves, em 2003. Vale ressaltar, todavia, que outras bases teóricas serão utilizadas. 

No segundo momento do capítulo dois, analisaremos mais três movimentos 

culturais que influenciaram o imaginário poético de Craveirinha: o Surrealismo francês, o 

Neo-realismo português e o Modernismo brasileiro. Procuraremos mostrar essas influências 

na poesia do autor. As pesquisas de SECCO (2003), FONSECA (2003) e CHAVES (1999) 

foram definitivas para a composição dessa segunda parte. 

No terceiro e último capítulo, deter-nos-emos na caracterização das obras Xigubo e 

Karingana ua Karingana e na análise dos poemas que as compõem, retomando e 

resumindo tudo o que foi dito ao longo da dissertação. Entretanto, vale lembrar que, desde 

o primeiro capítulo, serão analisados, minuciosamente, poemas dos dois livros como forma 

de demonstrar e ratificar a proposta apresentada. Cabe enfatizar, também, que, nas análises, 

procuraremos revelar os aspectos sonoros, assim como a sua repesentatividade no contexto 

poético. 
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O nosso maior objetivo será, portanto, contribuir para a pesquisa na área das 

literaturas africanas de língua portuguesa, explorando um tema ainda não muito abordado, 

ou, pelo menos, não examinado como foco principal. Esperamos, através deste trabalho, 

proporcionar aos leitores um contato com a poesia mágica de José Craveirinha, levando-os 

a perceber como a música, com todo o seu poder, pode encantar e fortalecer a poesia. 
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1.  POESIA E MÚSICA: ALIANÇAS FRATERNAIS 

 

 

 

 

1.1 – Afinidades e parcerias 

 

 

 
Hoje só quero ritmo 

Ritmo no falado e no escrito 
Ritmo na espiral da fala e do poema 

Ritmo é o que mais quero pro meu dia a dia. 

Arnaldo Antunes, Bernardo Vilhena e Wally 

Salomão 

                                                                                  

 

 

 Desde a Antiguidade Clássica, a música e a poesia são duas artes que dialogam, já 

que possuem características afins. A poesia, a princípio, era produzida para ser cantada. Os 

poemas líricos eram composições para ser executadas com o acompanhamento da lira, um 

instrumento de cordas que auxiliava os poetas a atribuírem aos seus textos um ritmo 

levemente musical, além de contribuir com a expressão dos sentimentos dos artistas. 

Assim, a poesia, ao ser cantada, poderia ter um maior alcance. 

 A mousiké grega clássica, inclusive, possuía um significado divergente do sentido 

de “música” que hoje conhecemos, pois tal manifestação musical grega incluía música, 

poesia e dança, artes que diferenciamos na contemporaneidade. 

 A poesia medieval, também, era voltada para o canto. Os trovadores compunham e 

entoavam, com a ajuda de instrumentos musicais, os seus poemas. Devido ao caráter 

musical, os textos poéticos eram chamados de cantigas. A poesia trovadoresca, dessa 

forma, era transmitida através do canto. José Miguel Wisnik, em depoimento no 

documentário Palavra Encantada (2008), lembra a fala de um trovador: “poesia sem 

música é como moinho sem água”. Para o crítico, o ritmo dá movimento e faz pulsar a 

poesia. 

 No Barroco, a poesia e a música, uma vez mais, encontravam-se unidas. Nesse 

período, foram produzidos os primeiros ensaios operísticos. O italiano Claudio Monteverdi 

é considerado o “pai da ópera”, já que sua obra produzida em 1607 – L´Orfeo – foi a 
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primeira a combinar música e drama de modo satisfatório. O autor pretendia potencializar a 

combinação do texto com a música. “Para isso, conferiu dramaticidade à estrutura da ópera, 

cuja música não se submeteria ao texto, mas o reforçaria, fazendo com que a emoção 

humana pudesse ser percebida no todo artístico, e não apenas nas palavras”. (FREGNI, 

Maria Vitoria)
1
. Como nos ensina Luciano Cavalcanti:  

 

 
A ópera conservou a velha comunhão entre a música e a poesia. Os libretos 

correspondem a textos poéticos a partir dos quais o compositor escreve músicas. Uma 
variante da ópera, a opereta, que fez muito sucesso no século XIX, acabou reforçando 

ainda mais a combinação da palavra com a música. (CAVALCANTI, 2008, p. 2). 

 

 

 No período literário seguinte, o Arcadismo, poetas, tais quais Silva Alvarenga, 

produziram textos carregados de musicalidade, como, por exemplo, os rondós
2
 e os 

madrigais
3
. O poeta árcade lança mão de elementos musicais para manifestar um lirismo 

amoroso. Antonio Candido, no primeiro volume da Formação da literatura brasileira 

(1993), analisa as ligações entre poesia e música nos poemas de Alvarenga como fator de 

diluição do verso neoclássico em direção à expressão romântica. 

Embora a relação entre as duas artes seja evidente desde a Antiguidade Clássica, 

apenas a partir do século XVIII, essa aliança tornou-se uma área reconhecida de estudos. 

Assim, diversos campos do conhecimento, como a filosofia e as críticas literárias e 

musicais, debruçaram-se em pesquisas sobre essas duas expressões artísticas. A título de 

ilustração, citemos o filósofo inglês Edmund Gurney, que escreveu, em 1880, um ensaio 

sobre a filosofia da música: The Power of sound. 

 Em um âmbito mais profundo, as semelhanças entre poesia e música foram 

exploradas pelos pré-românticos e românticos, especialmente na filosofia e nos estudos 

literários. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, no Ensaio sobre a origem das línguas (1781), 

destaca o canto como gerador de toda a linguagem: 

                                                
1
 Disponível em http://todasasmusas.org/05Maria_Adriane.pdf. Acesso em 10 de agosto de 2011. 

 
2 O rondó é uma forma de composição musical seccionada, estruturada a partir de um tema principal e vários 

temas secundários (normalmente dois ou três), sempre intercalados pela repetição do tema principal. Surgida 

na Idade Média, foi largamente adotada a partir do Classicismo no último movimento das sonatas e das 

sinfonias. 

 
3
 Madrigal é um gênero musical profano que surgiu entre os séculos XIII e XVI. 

http://todasasmusas.org/05Maria_Adriane.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sonata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinfonias
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_profana
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
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A cadência e os sons nascem com as sílabas: a paixão faz falar todos os órgãos e confere 

à voz todo o seu brilho; assim, os versos, os cantos, a palavra têm uma origem comum. 

(...). Os primeiros discursos foram as primeiras canções: os retornos periódicos e 

compassados do ritmo, as inflexões melodiosas dos acentos fizeram nascer a língua, a 

poesia e a música, ou melhor, tudo isso não era outra coisa senão a própria língua(...). 

(ROUSSEAU, 1998, pp. 160 e 161). 

 

 

O Romantismo contribuiu, ainda, para um maior entrelaçamento entre poesia e 

música. A partir, especialmente, de 1800, tornou-se ainda mais perceptível o interesse dos 

românticos pelo estudo das relações das artes em geral. Críticos e artistas dessa época 

utilizavam metáforas, tais como “música verbal”, com o objetivo de anular as fronteiras 

entre música e poesia. 

 Na segunda metade do século XIX, o poeta francês Stéphane Mallarmé consagrou-

se, ao explorar a musicalidade nos seus poemas, estabelecendo, assim, uma nova concepção 

de poesia.  Mallarmé chegou a falar em “orquestração da linguagem”, o que comprova a 

influência da música de concerto em seu texto poético. Maurice Blanchot discute a “poesia 

mallarmeana”: 

 

 
O verso, substituindo as relações sintáticas por relações mais sutis, orienta a linguagem 

no sentido de um movimento, de uma trajetória ritmada, em que somente contam a 

passagem, a modulação, e não os pontos, as notas por onde se passa. É o que aproxima a 

poesia da música. (BLANCHOT, 1997, p. 40). 

 

 

 

 Mallarmé, no poema Un coup de dés (1897), cria uma linguagem poética 

influenciada pela música de concerto. O poeta deseja livrar-se da narrativa que remete ao 

real e ressaltar os sons e as imagens em seu fluxo, em suas passagens. (MARQUES, 2008, 

p. 300): 
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UN COUP DE DÉS 

  

JAMAIS 

   

                                                                                 QUAND BIEN MÊME LANCÉ DANS DES 

CIRCONSTANCES 

                                                                                 ÉTERNELLES 

 

DU FOND D'UN NAUFRAGE 

Soit 

         que 

                l'Abîme 

blanchi 

             étale 

                     furieux 

                                     sous une inclinaison 

                                                    planche désespérément 

                                                                                       d'aile 

                                                                                  la sienne 

                                                                                         par             avance retombée d'un mal à dresser le vol 

                                                                                                                                        et couvrant les 

jaillissements 

                                                                                                                                            coupant au ras les 
bonds 

                                                                                                                               très à l'intérieur résume 

                                                                                      l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile 

alternative 

                                                                                                          jusqu'adapter 

                                                                                                 sa béante profondeur entant que la coque 

                                                                                                                      

 d'un bâtiment                    

                                                                                                            penché de l'un ou l'autre bord(...)4 

 

Ainda no século XIX, na Alemanha, surgiu um tipo de composição chamada Lied, 

que designava uma pequena peça poético-musical feita para execução em voz e piano. 

Schubert, grande compositor de Lieder, utilizou textos de Goethe e Schiller para compor 

suas peças. No século em questão, a Alemanha passava pelo processo de unificação e, por 

                                                
4 UM LANCE DE DADOS / JAMAIS / MESMO QUANDO LANÇADO EM CIRCUNSTÂNCIAS / 

ETERNAS / DO FUNDO DE UM NAUFRÁGIO / SEJA / que / o Abismo / branco / estanco / iroso / sob uma 

inclinação / plane desesperadamente / de asa / a sua / de / antemão retombada do mal de alçar o voo / e 

cobrindo os escarcéus / cortando cerce os saltos / no mais íntimo resuma / a sombra infusa no profundo por 

esta vela alternativa / até adaptar / à envergadura / sua hiante profundeza enquanto casco / de uma nau / pensa 

de um ou de outro bordo(...). A tradução é de Haroldo de Campos e data do ano de 1974.   



19 
 

isso, os Lieder, enquanto produto cultural, foram decisivos na construção identitária da 

recém-formada nação.
5
 

 No Simbolismo, o diálogo entre essas duas artes também foi bastante valorizado. A 

ideologia simbolista desejava destacar os recursos fônicos da linguagem verbal, que, na 

verdade, sempre fizeram parte da poesia. Para tal, o texto poético faz uso de alguns 

elementos, como assonâncias, consonâncias, aliterações, variações tímbricas, acentuação 

tônica e rimas. No poema “Violões que choram”, o simbolista Cruz e Sousa lança mão de 

recursos sonoros, em especial da aliteração, a fim de criar uma musicalidade que evoque o 

som do violão: “Vozes veladas, veludosas vozes, / Volúpias dos violões, vozes veladas, / 

Vagam nos velhos vórtices velozes / Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas”
6
. (Grifo nosso). 

 Na Europa, a partir dos movimentos de vanguarda – em especial, o Futurismo 

italiano e russo -, no século XX, o consórcio entre poesia e música tornou-se ainda mais 

evidente. Os futuristas italianos julgaram necessária a utilização de uma nova linguagem 

poética que fosse capaz de expressar a nova realidade. Sendo assim, propuseram a 

incorporação de elementos musicais ao texto poético, objetivando dar ritmo e movimento 

ao mesmo.  

 Nesse sentido, foram inseridos, no poema, signos e instrumentos musicais, bem 

como onomatopeias e ruídos. De acordo com os futuristas, o poema deveria ser encenado 

com a participação do público, e não lido silenciosamente. Dessa forma, seria um 

espetáculo fônico e visual.  

 Também no Dadaísmo, movimento de vanguarda europeia, houve poetas que 

procuraram discutir, na poesia, propriedades musicais. É o caso do poeta Ball, que criou os 

conceitos de “anti-poesia”, de “versos sem palavras” e de “poemas de sons”.  

 Paralelamente aos movimentos das vanguardas europeias, existiram manifestações, 

na América Latina, que buscavam um maior contato da poesia com a música. No México,  

                                                
5
 No capítulo seguinte, exploraremos melhor essa ideia na poesia de José Craveirinha. 

 
6 SOUSA, Cruz e. “Violões que choram”. In: Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1961. Nesse 

poema, a musicalidade se dá, principalmente, pela intensa repetição do som consonantal /v/. 
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em 1920, surgiu um movimento denominado Estridentismo
7
, que teve como principais 

nomes Maples Arce e Lizt Arzubide. Nesse movimento, assim como no Futurismo e no 

Dadaísmo, eram utilizadas metáforas musicais para estabelecer as diretrizes estéticas e 

ideológicas da poesia. 

Já no Modernismo brasileiro, foi intenso o conúbio entre os poetas e os músicos. 

Mário de Andrade publicou memoráveis ensaios sobre música. No Ensaio sobre a música 

brasileira (1928), Mário discute a relação entre música (melodia, ritmo) e prosódia 

(linguagem vocal, texto, dicção). Ele também analisa tal parceria em repertórios de 

transmissão oral.  Em “Lundu do Escravo”, por exemplo, texto presente na Revista de 

Antropofagia (1928), Mário fala desse gênero de música de tradição oral: 

 

 
(...) o principal valor dele está na liberdade rítmica da estrofe cantada. Si não botei 

compasso nela foi pra caracterizar mais isso.  O primeiro verso vai bem batido no ritmo 

e no tempo.  Os outros três vão com uma liberdade prosódica, um rubato de expressão 

oratória, impossível da gente registrar com os valores da tão deficiente grafia musical.  
(...) essa tendência pro recitativo de expressão prosódica, e pro ritmo livre, (...) formas 

de metro musical livre e processos silábicos e fantasistas de recitativo (...). (ANDRADE, 

1963, pp. 79 e 80). 

 

 

O poeta modernista, inclusive, distingue melodia e harmonia nos textos poéticos: a 

primeira seria a sucessão horizontal de palavras; já a segunda refere-se à disposição bem 

equilibrada entre as partes que compõem o verso ou o poema como um todo. (ANDRADE, 

1983). 

No trecho a seguir, Cláudia de Matos discute a relação entre poesia e música no 

Modernismo brasileiro: 

 

 
A canção, poesia cantada e/ou música vocal, está no fulcro da associação entre músicos 

e literatos. Todos os compositores importantes do período modernista (Luciano Gallet, 

Lorenzo Fernández, Camargo Guarnieri, o já falecido Alberto Nepomuceno) escreveram 

música vocal, e o seu principal manancial poético foi a obra dos escritores 

contemporâneos, com destaque para Manuel Bandeira. (MATOS, 2008, p. 91). 

 

                                                
7 Foi um movimento artístico, inscrito no ciclo das vanguardas históricas, surgido em 1921, na Cidade do 

México. De caráter interdisciplinar, combinava aspectos dos movimentos cubista, futurista e dadaísta. 

Fundado pelo poeta Manuel Maples Arce, visava enaltecer a emoção como fonte de criação estética, baseando 

sua expressão em associações livres. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_art%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futurismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Maples_Arce
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Manuel Bandeira foi, sem dúvida, extremamente importante para o avanço das 

pesquisas acerca da poesia e da música. Ele, que escreveu belíssimos poemas musicais, 

estudou música, tendo contribuído, para a revista A Idéia Ilustrada, com resenhas críticas 

de concertos. Pesquisou, também, a aliança entre a linguagem poética e a musicalidade. 

Nos seus textos, podemos encontrar palavras cuja função é, às vezes, puramente musical, 

como é o caso dos poemas “Debussy” (1919) e “Berimbau” (1994) 
8
. 

Na poesia do moçambicano José Craveirinha, não há dúvida de que a música é um 

elemento evidente e de extrema significância. Assim como em Bandeira, a linguagem em 

Craveirinha é altamente musical, revelando a cadência melódica convocada em todos os 

planos para legitimar a “nova língua literária nacional, oposta àquela do colonizador”
9
. A 

título de ilustração, vejamos o poema “Tchaiam estes versos tchaiam”: 

 
Vamos no prelúdio das aleluias 

pressentir o mundo no tenso ritual 

da falange concentricamente humedecida 

nos mornos imos teus Maria docemente. 

 

E violas às dedadas de amor 

Tchaiam
10

 na insubornável capulana
11

 da noite  

e as polpas dos dedos em puros vice-versa 

tchaiam as melodias bantos
12

 no centro 

dos cajueiros florindo a montanha. 

 

Mas 

minhas violas de madeira de caixote 

minhas violas que tchaiam os instintos 

perfeitos no grande medo que nos tchaia as calças 

de caqui no delírio esplendor dos remendos 

no ritmo tocado no componde destes versos 

atrás da sentinela que produz e reproduz  

na guarita própria a lactofome dos filhos. 

 

E na coesa ideologia pornográfica  

                                                
8
 BANDEIRA, Manuel. “Debussy”. In: Carnaval. Rio de Janeiro: Tip. do Jornal do Comércio, 1919. 

________, Manuel. “Berimbau”. In: Berimbau e Outros Poemas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 

 
9 CHAVES, Rita; SECCO, Carmem; MACÊDO, Tânia (Orgs.). Brasil/África: como se o mar fosse mentira. 

São Paulo: Editora UNESP; Luanda, Angola: Chá de Caxinde, 2006, p. 77. 

 
10 Tchaia significa bater, fazer soar. 

 
11 Capulana é um pano típico com que as mulheres moçambicanas se vestem e que desce até os tornozelos. 

 
12

 Os bantos constituem um grupo etnolinguístico localizado principalmente na África subsariana que engloba 

cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsariana
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de um pão despido na luxúria dos dentes 

os poetas tchaiam com gosto os queixos da terra 

como quem tchaia ferro no ferro. 

 

Mas é tudo ritmo dos dentes, Maria 

que tchaiam nas panelas as insolentes  

românticas duas colheradas e meia de farinha. 

 [grifo nosso] (Karingana ua Karingana, 1974, pp. 49 e 50) 

  

 O próprio vocábulo “tchaiam” sugere o som e, assim, através do emprego de tal 

palavra nos versos, o ritmo vai sendo construído no poema. Ainda em relação ao texto 

poético, Ana Mafalda Leite constatou que “cria-se um movimento quiasmático de 

interação, que confere ao poema, ao nível do conteúdo, um ritmo semelhante ao da forma, 

(...) um ritmo tipicamente africano”. (LEITE, 1991, p. 50).  

Diversas manifestações literárias, portanto, proporcionaram uma ampliação do 

diálogo da música com a poesia. Como vimos, além de proporem novas formas de criação 

poética – que possuíam uma forte ligação com a música –, tais movimentos contribuíram 

com pesquisas nessa área.  

Não resta dúvida de que a poesia e a música, desde as primeiras manifestações 

artísticas, encontram-se enlaçadas. Tal fato pode ser explicado na medida em que as duas 

artes utilizam-se de técnicas semelhantes para se realizarem formalmente. A música toma 

emprestados elementos da poesia, assim como esta lança mão de propriedades daquela. A 

poesia adquire características que ultrapassam “o signo gráfico, o significado da linguagem, 

o espaço no papel, e tende a um tipo de performance, que irrompe no domínio do som”. 

(QUARANTA, 2007, p. 2). 

 O ritmo, por exemplo, elemento, reconhecidamente, musical, é tomado pela poesia e 

torna-se “peça-chave” para dar mobilidade ao texto poético. Octavio Paz, a respeito da 

poesia, afirma que: 

 

 
Seu modelo é o ritmo que movimenta todo o idioma. O ritmo é um ímã. Ao reproduzi-lo 
– por meio de métricas, rimas, aliterações, paronomásias e outros processos – convoca as 

palavras. (...). A criação poética consiste, em grande parte, nessa utilização voluntária do 

ritmo como agente de sedução. (PAZ, 1982, p. 64). 
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Cláudia Neiva de Matos, no ensaio intitulado Poesia e Música: Laços de Parentesco 

e Parceira, apresenta o enlace entre as duas artes levando em conta o grau de “parentesco”, 

ou seja, os elementos comuns às duas ou, então, analisando as modalidades de “parceria” 

entre elas, isto é, a forma como as duas se articulam. A pesquisadora comenta tal 

entrelaçamento: 

 

Palavra lírica e música aparecem articuladas em sua função essencial de manifestar os 

aspectos mais inefáveis, profundos e atemporais da experiência anímica. Ambas seriam 

capazes de falar muito intimamente da e para a alma humana; sendo que a música, 

considerada uma espécie de linguagem universal dos afetos, faria isso com mais 

capacidade de atravessar as fronteiras linguísticas e históricas. (MATOS, op. cit., p. 86). 
 

 

Autores, tais como Brown (1948), Burrows (1990), Kramer (1984) e Winn (1981), 

estudaram a relação entre as duas artes sob o prisma do parentesco e observaram que as 

qualidades temporal e sequencial e o emprego de ritmo e de entonação são características 

comuns à música e à poesia.  

As duas artes estão estruturadas em sons que exigem uma realização acústica e uma 

performance. Ambas exploram elementos sonoros e, de acordo com Octavio Paz (op. cit., 

p. 23), tais elementos possuem significado, já que são produzidos pelo homem -“O mundo 

do homem é o mundo do sentido”. Poesia e música compartilham, ainda, outras 

características, como altura, timbre e intensidade. 

As expressões artísticas em questão podem, inclusive, articular-se sob a forma de 

parceria. O canto é um exemplo em que se verifica a junção da poesia com a música, já 

que, segundo Matos (op. cit., p. 84), tem-se “melodia e linguagem enlaçadas pelos ritmos 

da respiração convertida em voz”. Vale ressaltar que, ao se unirem no universo da canção, a 

poesia e a música recebem uma nova roupagem. Na ópera, como já vimos, é nítida a 

comunhão entre o texto poético e a música. 

Mais recentemente, outros campos, como a semiótica e a etnomusicologia, também 

passaram a se interessar por tal estudo. Solange de Oliveira (1994 e 2002) declara que a 

crítica contemporânea tem-se ocupado bastante da tradução intersemiótica, privilegiando a 

ligação entre a literatura e as outras artes, tais quais a música, a pintura e o cinema. 

A essa altura, é válido trazer algumas conclusões às quais chegou William 

Burroughs: 
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Com respeito à poesia sonora, onde as palavras perdem o que costuma ser denominado 

como sentido e novas palavras podem ser criadas arbitrariamente, surge a pergunta sobre 
a fronteira que divide a música da poesia, em referência específica à música de 

compositores como John Cage, que constroem sinfonias a partir de sons justapostos. A 

resposta é que tal fronteira não existe. As fronteiras que separam música e poesia, 

escritura e pintura são totalmente arbitrárias, e a poesia sonora foi concebida 

precisamente para romper estas categorias e libertar à poesia da página impressa, sem 

eliminar dogmaticamente sua conveniência. (BURROUGHS, 1979, p. 10). 

  

  

 A “poesia sonora”, citada por Burroughs, aproxima-se das literaturas orais, na 

medida em que valoriza os sons produzidos na fala, libertando, assim, a poesia da página 

impressa. É como se o texto poético buscasse ampliar ainda mais seu alcance e, dessa 

forma, atingir mais pessoas. 
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1.2 – A força do texto oral 

 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de 

novo, e ela se perde quando as histórias não são 

mais conservadas. 

         Walter Benjamin 

 

 

Os personagens do meu texto têm de se movimentar 

como no outro texto inicial. Têm de cantar. Dançar. 
                                                                   Manuel Rui 

 

 

 

As literaturas orais, há séculos, já exploravam as relações entre música e poesia. 

Essas literaturas são bem antigas e marcam as identidades culturais de muitos povos. Laura 

Padilha constata que “a milenar arte da oralidade difunde as vozes ancestrais, procura 

manter a lei do grupo, fazendo-se, por isso, um exercício de sabedoria”. (2007, p. 35). 

A oralidade está presente em diversas manifestações musicais. Ruth Finnegan 

(2008) observou que a oralidade encontra-se em toda a música que é performatizada pela 

voz e, por isso, se assemelha à poesia. Segundo a autora (ibid., p. 17), “interpretações 

iniciais da “poesia oral” (um quase sinônimo de “canção”) apresentaram-na como as 

evocações intocadas de povos imersos em alguma “cultura oral” primeva antes da intrusão 

letrada e logocêntrica do colonialismo”. 

Nesse sentido, vale lembrar que a literatura, diferentemente da forma como o 

Ocidente a concebeu, não reside apenas no texto escrito. As tradições orais são, também, 

obras literárias, uma vez que sustentam as culturas. Certos gêneros literários africanos, por 

exemplo, valorizam muito mais o texto falado do que o escrito. Ruth Finnegan cita alguns 

deles: 

 

 
Na poesia de louvação xhosa, música de grupos urbanos ioruba, canções de migrantes 

sul-africanos, poesia dub jamaicana ou nos poemas “miniatura” da Somália, a arte 

encontra-se não exatamente – ou com certeza não exclusivamente – na frágil reprodução 

unilinear numa página escrita, mas nas modulações e artes da(s) voz(es) em 

performance. (ibid., p. 22). 
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 Tais textos “pedem” para ser performatizados, e não apenas considerados na escrita. 

Eles solicitam uma vocalização, como muitos poemas de Craveirinha. A título de 

exemplificação, ouçamos uma de suas poesias: 

Xipalapala
13

 está chamar 

oh, sangue da minha Mãe 

xigubo
14

 vai começar  

xigubo vai rebentar 

e xipalapala está chamar sangue de minha Mãe. 

 

Oh, sangue de minha Mãe 

xigubo está chamar 

xigubo está chamar 

e eu vou entrar no xigubo sangue de minha Mãe! 

 

(...) 

 

Xipalapala está chamar 

Culucumba de minha Mãe está rezar 

mato vai acordar 

xigubo vai começar 

oh... sangue de minha Mãe xigubo vai começar 

e xipalapala vai cruzar os caminhos do rio e do mar 

gritar e suar no xigubo 

gritar sangue de minha Mãe! 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, pp. 93 e 94) 

 

 

No poema acima, intitulado “Sangue da minha mãe”, Craveirinha lança mão de 

certos recursos que imprimem musicalidade ao texto, solicitando, assim, que o mesmo seja 

vocalizado, e não somente lido silenciosamente. A utilização de vocábulos da língua 

ronga
15

 e a injeção de anáforas e rimas (internas e externas) são exemplos de tais recursos. 

Vale ressaltar, ainda, o emprego do léxico relacionado à voz: “chamar” e “gritar”. 

Ao executar um texto oral, o intérprete tem à sua disposição um arsenal de 

possibilidades para empregar a “arte vocal”. A oralidade é, assim, dotada de imagens e 

                                                
13

 Xipalapala é uma espécie de trompa ou trombeta de chifre do antílope “palapa” com que se convoca o 

povo. 

 
14 Xigubo é um grande tambor. Pode, também, referir-se à dança de exaltação guerreira, antes ou depois da 

batalha. 

 
15

 A língua ronga é uma das línguas originárias da capital de Moçambique – Maputo (antigamente, a capital 

chamava-se Lourenço Marques). Na atualidade, o ronga, que já foi a língua mais falada na capital de 

Moçambique, está ameaçado pela preponderância do português. 
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ritmos, que são ativados pelos executantes e sentidos pelos ouvintes. Otavio Paz discute 

essa relação: 

 

 
 A visão romântica do universo e do homem: a analogia se apóia em uma prosódia. Foi 
uma visão mais sentida que pensada e mais ouvida que sentida. A analogia concebe o 

mundo como ritmo: tudo se corresponde, porque tudo ritma e rima. A analogia não é só 

uma sintaxe cósmica, é também uma prosódia. O mundo é um poema; o poema, por sua 

vez, é um mundo de ritmos e símbolos. (PAZ, 1984, pp. 88, 89). 

 

 

 É importante lembrar, inclusive, que as literaturas orais, além de contar estórias e 

lendas, transmitem muitos conhecimentos sobre a vida. De acordo com Hampâté Bâ: 

 

 

A tradição oral é a grande escola da vida e dela recupera e relaciona todos os aspectos. 

(...). Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, 

história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite 

remontar à Unidade primordial. (HAMPÂTÉ BÂ. In: Ki-Zerbo, 1982, pp. 182 e 183).  
 

 

 Nas tradições orais, há de se destacar os mais velhos, pois são eles que, 

principalmente, repassam os ensinamentos, já que são considerados os “guardiães das 

tradições”. (Halbwachs. In: BOSI, 1983). Um provérbio iorubano diz que “quando morre 

um velho é como se uma biblioteca inteira fosse incendiada”. 

 Nessas literaturas, a palavra dita possui uma força imensa e, por isso, é valorizada e 

cultivada. Nesse sentido, a voz é um instrumento vivo dotado de sentidos; ela é energia 

vital. Nas palavras de Hampâté Bâ (op. cit., p. 186): “A fala humana anima, coloca em 

movimento e suscita as forças que estão estáticas nas coisas”. 

Nos espaços literários africanos de expressão portuguesa, marcados pela oralidade, 

o poeta incorpora, no texto escrito, ritmos e sonoridades africanos característicos da fala. 

Dessa forma, toma consciência da sua identidade, na medida em que evoca elementos que 

sempre fizeram parte da sua história; elementos outrora rechaçados pelo domínio da 

metrópole e que contribuem para a construção de um sentimento de integração cultural. 

Para Maria Nazareth Fonseca (2003, p. 391), “Na literatura a luta se manifesta na 

intenção rebelde de marcar a escrita com os sotaques da oralidade, com as sonoridades que 
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habitam as línguas faladas do povo”. Assim, os escritores lusófonos transformam e recriam 

a língua do colonizador, através da utilização de nomes, sons e estilos cultivados e 

cultuados pelas tradições africanas. É o caso do poema “Manifesto”, em que Craveirinha 

faz referência a diversas etnias que compõem o mosaico etno-cultural africano. O poeta 

lança mão do recurso da nomeação dos significantes africanos e dos mecanismos de 

inserção das línguas orais na escrita, estabelecendo, assim, diálogos entre a escrita e os 

referentes culturais. (FONSECA, ibid., p. 399): 

   
  Ah! Outra vez eu chefe zulo 

  eu azagaia
16

 banto 

  eu lançador de malefícios contra as insaciáveis  

  pragas de gafanhotos invasores 

  Eu tambor, 

  Eu suruma 

  Eu negro suaíli 

  Eu Tchaca 

  Eu Mahazul e Dingana 

  Eu Zichacha na confidência dos ossinhos mágicos do tintlholo
17

 

  Eu insubordinada árvore da Munhuana
18

 

  (...) 

  [grifo nosso] (Xigubo, 1964, p. 35) 

 

Ana Mafalda Leite (1998, p. 17) esclarece que a forte presença da oralidade nas 

literaturas africanas de língua portuguesa também é fruto de condições materiais e 

históricas, e não uma resultante da “natureza africana”. O mercado editorial, por exemplo, 

passa a ter um maior desenvolvimento apenas após as independências políticas. Tal 

constatação permite desfazer a visão equivocada e preconceituosa de que as tradições orais 

são “essencialmente africanas”. 

Outro equívoco a ser desfeito é a aceitação da oralidade como manifestação simples 

e, portanto, não suscetível à reflexão. O texto oral pode ser tão complexo e reflexivo quanto  

 

 

 

                                                
16

 Azagaia ou zagaia é uma lança curta e delgada usada como arma de arremesso por povos ou indivíduos 

caçadores. 

 
17

 Os tintlholos são ossículos, raízes, conchinhas e pedrinhas que o feiticeiro agita e lhe servem para “ler” o 

passado e o futuro. 

 
18

 Munhuana é um grande bairro suburbano de Moçambique. 
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o escrito. A título de exemplo, citemos o Griot
19

- um especialista, selecionado por linhagem 

ou pela profissão, que detém o conhecimento dos textos mais longos e especiais, como a 

crônica histórica, a epopeia e as genealogias. Conhecedor dos costumes e das tradições do 

grupo a que pertence, o griot é uma figura imprescindível para a manutenção da oralidade, 

num jogo armado entre o narrador e seu ouvinte, no qual a vida é vivida sem temer a morte. 

(PADILHA, op. cit.). 

A introdução de traços da oralidade no texto escrito pretende não só marcar 

características que formam as identidades culturais na África lusófona, mas também é uma 

maneira de recriar a língua do colonizador. Assim, a tradição e a modernidade se misturam. 

Vale ressaltar, entretanto, que, assim como o idioma europeu, a oralidade também é 

recriada. 

 A palavra oral, além dos elementos verbais, dispõe de outros recursos, tais como o 

som e a expressão corporal, o que dá dinamismo ao texto. Walter Ong nos fala a respeito 

deles: 

 

 
(a oralidade) nunca existe num contexto puramente verbal, como ocorre com a palavra 
escrita. As palavras proferidas são sempre modificações de uma circunstância total, 

existencial, que sempre envolve o corpo. (...). A ação centralizadora do som (o campo 

sonoro não está diante de mim, mas a toda a minha volta) afeta o sentido humano do 

cosmos. Para as culturas orais, o cosmos é um evento contínuo, com o homem em seu 

centro. (ONG, 1998, pp. 81 e 87). 

  

 

 Nas literaturas lusófonas, a palavra funcionou, muitas vezes, como instrumento de 

luta, seja na luta pessoal - contra os conflitos internos -, seja na luta social, isto é, contra a 

opressão europeia. Sendo assim, o escritor tem o seu momento catártico, no qual é possível 

exorcizar os fantasmas (reais e imaginários); a palavra, como libertação, permite dar voz ao 

dominado.  

                                                
 
19

 No continente africano, os Griots são os contadores de histórias. Eles são considerados sábios muito 

importantes e respeitados na comunidade onde vivem. De geração a geração, transmitem, através de suas 

narrativas, tradições de seus povos, bem como histórias de relevantes famílias. Ainda hoje, os Griots 

funcionam como artistas, historiadores, contadores de histórias, artistas ambulantes, genealogistas e 

jornalistas. Vale ressaltar, porém, que o nome griot não existe em todas as culturas africanas. Em algumas, os 

contadores de histórias chamam-se jelly. A palavra griot relaciona-se mais à Africa francófona. 
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 Naquela fase de efervescência cultural e política, a palavra literária tornou-se capaz 

de veicular ideologias de oposição à colonização portuguesa, propondo, assim, uma 

mobilização coletiva a fim de lutar contra a dominação lusa. Boa parte dos escritores eram 

dublês de militantes políticos e desejavam contribuir para a construção da pátria, que, até 

então, não existia, e para a formação da identidade nacional. 

No poema “Grito Negro”, por exemplo, Craveirinha dá voz a um eu lírico que, 

metafórica e metonimicamente, apresenta-se como “carvão”. Na verdade, o carvão 

representa todos os colonizados negros, assimilados, que, assim como o “eu - enunciador”, 

almejam a liberdade – “O corpo que se esfalfa no trabalho confunde-se com o produto que 

propicia a riqueza do patrão”. (FONSECA, op. cit., p. 395). Nesse sentido, o sujeito poético 

tem a consciência da sua posição de explorado; porém acredita que, a partir do seu “Grito 

negro”, pode transcender a essa situação e, assim, conquistar a liberdade. A conjunção 

adversativa “mas” introduz tal desejo de superação: 

 
Eu sou carvão! 

E tu arrancas-me brutalmente do chão 

E fazes-me tua mina 

Patrão! 

 

Eu sou carvão! 

E tu acendes-me, patrão 

Para te servir eternamente como força motriz 

Mas eternamente não 

Patrão! 

 

(...) 

[grifo nosso] (Xigubo, p. 13) 

 

A fala, ou melhor, o grito do sujeito que se anuncia possui um tom bem contundente 

e funciona como força impulsionadora da transformação social. Hampâté Bâ (op. cit., p. 

185) discorre acerca de tal fato: “Se a fala é força, é porque ela cria uma ligação de vaivém 

que gera movimento e ritmo, e, portanto, vida e ação”. 

O próprio poeta, em entrevista a Omar Thomaz e Rita Chaves, disse que a poesia, 

para ele, foi sempre “um instrumento, uma ferramenta da reivindicação”, além de ser um 
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refúgio para as “dores pessoais”. Afirmou, inclusive, que seus poemas “têm sempre uma 

dimensão social, sociopolítica”, mesmo quando fala de “flores”, por exemplo.
20

 

 Observamos, portanto, que a língua literária utilizada como “arma” contra a 

colonização é a portuguesa, isto é, a do próprio dominador.  No entanto, os autores 

africanos, tal qual afirmou Luandino Vieira (In: Mata, 2009), consideram o idioma 

português como um troféu conquistado ao colonizador para escrever a sua história até então 

silenciada. Como uma presa conquistada, a língua portuguesa é submetida a transformações 

pelos escritores e subvertida, em muitos aspectos, como nos mostra Craveirinha no poema a 

seguir:  

 
 E grito Inhamússua, Mutamba, Massangulo!!! 

E torno a gritar Inhamússua, Mutamba, Massangulo!!! 

E outros nomes da minha terra 

afluem doces e altivos na memória filial 

e na exacta pronúnica desnudo-lhes a beleza. 

 

Chulamáti! Manhoca! Chinhambanine! 

Morrumbala, Namaponda e Namarroi 

e o vento a agitar sensualmente as folhas dos canhoeiros 

eu grito Angoche, Marrupa, Michafutene e Zóbuè 

e apanho as sementes do cutlho e a raiz da txumbula 

e mergulho as mãos na terra fresca de Zitundo. 

(...) 

e todos os nomes que eu amo belos na língua ronga 

macua, suaíli, changana, 

xítsua e bitonga 

dos negros de Camunguine, Zavala, Meponda, Chissibuca 

Zongoene, Ribáuè e Mossuril. 

- Quissimajulo! Quissimajulo! – Gritamos 

nossas bocas autenticadas no hausto da terra 

- Aruângua! – Responde a voz dos ventos na cúpula das micaias
21

. 

(...) 

[grifo nosso] (Xigubo, pp. 21, 22) 

 

 No poema acima, intitulado “Hino à minha terra”, podemos perceber o emprego 

intenso de palavras da língua ronga. Nesse procedimento, Craveirinha pretende recriar a 

língua do colonizador e, consequentemente, afirmar o seu idioma nativo. Além disso, ao 

                                                
20

  A entrevista encontra-se na íntegra na Revista Scripta, da PUC – Minas, v. 6, n. 12, pp. 415-425, 1º sem. 

2003. 

 
21

 Micaia é uma árvore de 10 a 12 metros de porte e de madeira forte. 
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introduzir tais vocábulos, o poeta cria uma musicalidade altamente original; uma melodia 

que sugere a presentificação dos signos de sua cultura de forma contundente e inalienável: 

 

 

Alguma coisa de escandalosamente diferente há-de, porém, ir romper na poesia (de 

Craveirinha). Algo que servirá às mil maravilhas a sua poética na estranha musicalidade 

que oferece: refiro-me à constante aparição, a meio dos versos, de vocábulos trazidos das 

línguas africanas. (BALTAZAR, 2002, p. 94). 

 

 

 Como vemos, o poeta José Craveirinha recria, em sua poesia, ritmos e sons de 

África, ressaltando as características da oralidade. A musicalidade torna-se, assim, um traço 

muito evidente em sua poesia, dotada de uma cadência melódica que dá movimento ao 

texto. De acordo com Ana Mafalda Leite: (Seus) “poemas executam um movimento 

coreográfico pela escrita, que talvez substitua os ritmos da dança que a oralidade muitas 

vezes lhe conferia”. (LEITE, op. cit., p. 107). 

 No primeiro livro do poeta – Xigubo –, já percebemos o quanto seus poemas estão 

sintonizados com os elementos musicais. O poema de abertura, homônimo ao título da 

obra, nos remete, diretamente, à musicalidade africana. Tal vocábulo da língua ronga pode 

fazer referência ao instrumento de percussão (seria um grande tambor) ou, ainda, à 

semionomatopeia que imita o som produzido pelo mesmo. Além disso, a palavra pode 

significar uma dança guerreira. 

Ao trazer a figura do tambor, o autor recupera um instrumento muito característico 

das culturas africanas. Dessa forma, a mensagem do poema, tal qual o som tambor, amplia-

se em um grande eco, como que destinado a ser ouvido por um número maior de pessoas. 

O Xigubo, muito utilizado nas danças guerreiras, aparece, no poema, como um 

elemento de resistência da tradição cultural moçambicana. O tambor, aqui, ganha vida e 

representa toda a virilidade da qual o sujeito necessita. Craveirinha, ao reproduzir o ritual 

de guerra, dá destaque a esse instrumento musical: 

 
E negro Maiela 

músculos tensos na azagaia rubra 

salta o fogo da fogueira amarela 
e dança as danças do tempo da guerra 

das velhas tribos da margem do rio. 

E a noite desflorada 
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abre o sexo ao orgasmo do tambor 

e a planície arde todas as luas cheias 

                    no feitiço viril da insuperstição das catanas
22

. 

 

Tantã! 

E os negros dançam o ritmo da Lua Nova 

rangem os dentes na volúpia do xigubo 

e provam o aço ardente das catanas ferozes 

na carne sangrenta na micaia grande. 

 

 (...) 

 

 (Xigubo, p.10) 

 

 Ao utilizar onomatopeias que sugerem o som do tambor, o poeta constrói, nos 

versos, uma cadência altamente musical. Os sons onomatopaicos – “tantã”, “dum-dum” – e 

o ritmo da “volúpia do xigubo” aproximam “voz e letra gerando a afrodicção do poema”. 

(CAPUTO, Simone)
 23

: 

   
  Ao tantã do tambor 

  o leopardo traiçoeiro fugiu. 

  E na noite de assombrações  

  brilham alucinados de vermelho 

  os olhos dos homens e brilha ainda 

  mais o fio azul do aço das catanas 

   

  Dum-dum! 

  Tantã! 

   

  (...) 

  [grifo nosso] (ibid., p. 9)  

 

  

  A repetição de vocábulos, no início e no final dos versos, também é um recurso 

bastante expressivo para a criação do ritmo no poema, principalmente pelo fato de tais 

palavras, com exceção de “terra”, serem compostas por fonemas nasais: 

 

  E as vozes rasgam o silêncio da terra 

  enquanto os pés batem 

                                                
22

 A catana é um facão com cabo de madeira e uma lâmina curvada, muito utilizada para desbastar mato e 

pequeno arvoredo e, também, como arma de guerra. 

 
23

 Disponível em http://www.simonecaputogomes.com/ppt/Tradicao%20oral%20africana.pdf. Acesso em 23 

de outubro de 2011. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato
http://www.simonecaputogomes.com/ppt/Tradicao%20oral%20africana.pdf


34 
 

  enquanto os tambores batem 

  e enquanto a planície vibra os ecos milenários 

  aqui outra vez os homens desta terra 

  dançam as danças do tempo da guerra 

  das velhas tribos juntas na margem do rio. 

 [grifo nosso] (ibid., p. 10) 

 

  

 A repetição do vocábulo “enquanto”, além de introduzir uma melodia na estrofe, 

enfatiza a ideia de permanência ou, melhor, de resistência sugerida pela palavra. Ana Lúcia 

Tettamanzy nos fala do “poder das palavras”: 

 

 
No sentido do poder mágico da voz, são comuns as cantorias, frases repetidas como uma 

cantiga ou récita, importantes na resolução de conflitos pela sedução que exercem. 

Constituem sinais desse pensar sensorial, que não é abstrato nem distanciado. (...). 

Repetições, comentários do narrador, valorização da palavra empenhada tornam 

evidentes a relação interativa, quer dizer, a força da comunicação dos relatos que 

nasceram da voz e das comunidades e a elas aludem mesmo na sua forma escrita 

(TETTAMANZY, 2006, pp. 7,8). 

 

 

No poema “Grito Negro”, já trabalhado anteriormente, a musicalidade, também, 

faz-se muito presente. Todas as estrofes, com exceção da última, iniciam-se com o mesmo 

verso – “Eu sou carvão!”. As seis estâncias que compõem o poema são marcadas pela 

mesma rima aguda (-ão), o que, além de contribuir para o ritmo, reforça o sentimento de 

revolta que atravessa o eu lírico: 

 
Eu sou carvão! 

E tu arrancas-me brutalmente do chão 

E fazes-me tua mina 

Patrão! 

 

Eu sou carvão! 

E tu acendes-me, patrão 

Para te servir eternamente como força motriz 

Mas eternamente não 

Patrão! 

 

Eu sou carvão! 

E tenho que arder, sim 

E queimar tudo com a força da minha combustão. 

 

Eu sou carvão! 
Tenho que arder na exploração  

Arder até às cinzas da maldição 
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Arder vivo como alcatrão, meu irmão 

Até não ser mais tua mina 

Patrão! 

 

Eu sou carvão! 

Tenho que arder  

E queimar tudo com o fogo da minha combustão. 

 

Sim! 

Eu serei o teu carvão 

Patrão! 

[grifo nosso] (Xigubo, pp. 13,14) 

 

 A utilização reiterada da conjunção aditiva “e”, por sua vez, intensifica as ações 

descritas pelo eu poético, além de provocar maiores pausas no texto, ditando, assim, um 

ritmo mais lento ao poema. Podemos observar, ainda, que, na maioria das estrofes, o 

vocativo “patrão” é colocado. Ao empregá-lo, Craveirinha tenta reproduzir um “diálogo” 

entre o colonizado e o colonizador, resgatando, uma vez mais, a oralidade que é tão 

marcante em sua cultura. Cabe atentarmos, também, ao uso abundante da exclamação, o 

que contribuiu para o ritmo do poema. 

 O poema “Cantiga do Batelão”, como sugere o próprio título, é carregado de 

musicalidade. A partir da repetição de vocábulos e do emprego de palavras com sentidos 

opostos, alcança-se a cadência melódica do poema, que se assemelha a uma oração 

(BALTAZAR, op. cit., p. 100): 

 
Se me visses morrer 

os milhões de vezes que nasci... 

 

Se me visses chorar 

os milhões de vezes que te riste... 

 

Se me visses gritar 

os milhões de vezes que me calei... 

 

Se me visses cantar 

os milhões de vezes que morri 

e sangrei... 

 

Digo-te, irmão europeu 

havias de nascer 

havias de chorar 

havias de cantar 

havias de gritar 
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E havias de sofrer 

a sangrar vivo 

milhões de mortes como Eu!!! 

[grifo nosso] (Xigubo, p. 36) 

 

 

Na verdade, o projeto de transpor as sonoridades africanas para o espaço literário já 

era uma tendência verificada nos movimentos de construção da identidade negra, como, por 

exemplo, no Renascimento Negro, ocorrido nos EUA, e na Negritude francófona. 

No movimento norte-americano, surgido em 1912, a música funcionava como 

elemento de expressão da identidade racial. Os ritmos entoados pelos negros norte-

americanos, tais como os Spirituals, os Blues e o Jazz, eram levados para as poesias como 

forma de afirmação cultural. 
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2. ECOS CULTURAIS E LITERÁRIOS NO IMAGINÁRIO POÉTICO DE JOSÉ 

CRAVEIRINHA 

 

 

 

 

2.1 – Construções e repercussões da identidade negra 

 

 

Essa ‘negritude’ oposta ao desprezo do branco 

revelou-se em certos sectores como a única capaz de 
suprimir proibições e maldições. (... ). À afirmação 

incondicional da cultura européia, sucedeu a afir- 

mação incondicional da cultura africana. 

                                                               Frantz Fanon 

 

A volta simbólica à África, preconizada pela 

Négritude, valoriza a musicalidade presente na 
vida do africano, a flora, a fauna e os costumes 

ancestrais. 

                                        Maria Nazareth Fonseca 

 

 

No final do século XIX e início do XX, eclodiram movimentos, ao redor do mundo, 

que tinham por objetivo o resgate dos valores de legitimação da identidade negra. Tais 

manifestações ecoaram com grande força em vários continentes e, assim, não deixaram de 

influenciar autores africanos, ainda que muitos deles desconhecessem ou conhecessem 

pouco as propostas culturais e políticas surgidas naquele momento.  O poeta em estudo, o 

moçambicano José Craveirinha, fez parte desse grupo de escritores tocado pelas ideologias 

propagadas por esses movimentos identitários, sobre os quais falaremos a seguir. 

Edward Blyden, descendente de escravos oriundos do Togo, no fim do século XIX, 

já propunha a valorização dos negros e de suas culturas. Para Pires Laranjeira (1995), tal 

escritor foi o primeiro a falar de uma “personalidade africana” baseada na recuperação do 

orgulho da raça negra. Posteriormente, William E. B. Du Bois, sociólogo e escritor norte-

americano que militava a favor da igualdade entre as raças, desenvolveu o “Pan-

africanismo” (movimento, declaradamente, racial de exaltação ao homem negro). 

Du Bois, no Congresso de Londres, realizado em 1897, afirmou: “Se o Negro 

devesse um dia desempenhar um lugar na história do mundo, seria graças a um movimento 
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pan-negro”. (CAPUTO, Simone)
24

. O norte-americano, comenta a autora, exerceu 

influência sobre diversas personalidades mundiais, como Kwame N´Krumah, primeiro 

presidente da República de Gana, e Jomo Kenyatta, primeiro presidente da República do 

Quênia. 

Du Bois influenciou, também, os escritores negros americanos. O seu livro - Almas 

Negras - teve uma boa repercussão entre os intelectuais norte-americanos, o que veio a 

repercutir no movimento surgido em 1912, conhecido como “Renascimento Negro”, 

ocorrido na região do Harlem. O Black Renaissance defendia a valorização e o 

enaltecimento da raça negra. Assim, rebelava-se contra estereótipos e preconceitos criados 

acerca do negro. Dessa forma, para reproduzir a sua ideologia, tal movimento anunciou, na 

revista The Nation, em 1926, a declaração de independência do artista negro:  

 

 

Nós, criadores da nova geração negra, queremos exprimir nossa personalidade sem 

vergonha nem medo. Se isso agrada aos brancos, ficamos felizes. Se não, pouco importa. 

Sabemos que somos bonitos. E feios também. O tantã chora, o tantã ri. Se isso agrada à 

gente de cor, ficamos muito felizes. Se não, tanto faz. É para o amanhã que construímos 

nossos sólidos templos, pois sabemos edificá-los, e estamos erguidos no topo da 

montanha, livres dentro de nós. 

 

 

 O “Renascimento Negro” teve como principal nome o poeta Langston Hughes. Este 

transportava para a poesia os ritmos e as sonoridades do seu povo, em especial o blues. 

Simone Caputo (ibid.) fala sobre o poema mais conhecido de Hughes: 

 

 

“O Negro Fala Sobre Rios" (The Negro Speaks of Rivers) é provavelmente o seu poema 
mais famoso. Nesse texto, considera a história das comunidades negras desde o Oriente 

bíblico e a África até a diáspora na América. Afirmando “Eu também sou América”, 

Hughes assume-se como filho da África: Todos os tantãs do mato batem no meu sangue. 

Todas as luas selvagens e ferventes do mato brilham na minha alma. 

 

 

 

                                                
24

 Disponível em http://www.simonecaputogomes.com/textos/negritude.doc. Acesso em 15 de abril de 2010. 

http://www.simonecaputogomes.com/textos/negritude.doc
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 José Craveirinha, na entrevista realizada por Rita Chaves e Omar Thomaz, comenta 

a forma como as tradições culturais norte-americanas e os movimentos culturais negros 

repercutiram na África:  

 

 

O jazz aqui era quase um hino religioso. O jazz perdeu-se há pouco tempo, mas havia 

sessões a que vinham músicos da África do Sul. Era quase uma instituição que fazia 
parte da nossa tradição. Principalmente entre os artistas negros havia uma competição 

acerca de quem ganhava entre brasileiros e norte-americanos e, até hoje, não sei 

realmente quem ganharia. Nós nos emocionávamos com o que acontecia com os negros 

na América. Além dos valores desportivos, como já me referi, os seus valores culturais 

tocavam-nos muito. O drama do negro americano e suas formas de resistência nos 

impressionavam. A música de Billie Holiday, do Dizzie Gillespie... O cinema também 

contou bastante. (CHAVES, op. cit., p. 420). 

 

 

A partir da década de 30 do século XX, os encontros e discussões de estudantes 

negros francófonos em Paris, dos quais se destacam, como principais responsáveis e 

dinamizadores, Léopold Sédar Senghor, senegalês, Aimé Césaire, martinicano, e Léon 

Damas, ganês, deram origem a publicações, como o jornal L´Edudiant Noir, que pretendia 

discutir temas e problemas a respeito da situação do negro no mundo.  

 Aimé Césaire, em 1939, no seu Cahier d´un retour au pays natal, empregou, pela 

primeira vez, o termo “Negritude”. Tal movimento defendia o retorno simbólico à África, a 

fim de que os negros descobrissem, ou redescobrissem, os seus elementos identitários.  

 Nascendo sob o signo do anticolonialismo, a “Negritude” caracterizava-se pela 

africanização do ser. (GAMEIRO, Armindo)
25

. Assim, o movimento objetivava a 

recuperação da autoestima e a valorização do homem negro. Este deveria se orgulhar da sua 

raça e ter a consciência da sua posição no mundo. Por isso, os autores da “Negritude” 

exaltavam, nas suas poesias, os valores das culturas africanas, enfatizando o orgulho de ser 

negro. 

Pires Laranjeira caracteriza tal movimento: 

 

 
(o projeto negritudinista) traduziu em código estético-ideológico e difundiu de modo 

difuso (devido à censura, às dificuldades materiais de publicação, a uma produção 

textual escassa, etc.) as ideias doutrinárias pan-africanistas de comunidade de herança e 

                                                
25

 Disponível em http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/slp32/06.pdf.  Acesso em 23 de julho de 2010. 
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valores do negro, organização dessa herança cultural e sua metamorfose numa produção 

cultural moderna tendente a apoiar reivindicações de emancipação. (LARANJEIRA, op. 

cit., p. 498). 

  

 

A “Negritude francófona”, portanto, fez suscitar em muitos intelectuais africanos o 

desejo de recuperação das identidades nacionais. As literaturas africanas de expressão 

portuguesa, por exemplo, se desenvolviam buscando elementos peculiares à sua cultura. De 

acordo com Manuel Ferreira, nas colônias lusófonas, em vez de Negritude, falava-se de 

“Caboverdianidade, Angolanidade, Moçambicanidade”. (FERREIRA, 1989, pp. 77, 78). 

 É importante ressaltar, porém, que José Craveirinha, em entrevista a Patrick 

Chabal
26

, declara que, embora as ideologias negritudinistas tenham ecoado na África 

lusófona, não se submeteu a elas. Ao contrário, o poeta afirma que, quando começou a 

escrever, não conhecia a “Negritude”. 

 Vale lembrar, também, que as ideias difundidas por tal movimento não foram 

consensuais. Logo assim que as primeiras manifestações emergiram, algumas críticas foram 

feitas. O nigeriano Wole Soyinka, por exemplo, afirmou que “o tigre não precisava 

proclamar a sua tigritude”. A “Negritude” foi criticada devido ao seu caráter extremamente 

racial. Tratando-se de África, um continente que é marcado pela diversidade étnica e 

cultural, não procedia a busca de uma essência racial. Nesse sentido, a ideologia 

negritudinista convergia às ideias propagadas pelo colonizador ocidental, na medida em que 

tendia à homogeneização e simplificação de um espaço cultural rico e heterogêneo. 

 No entanto, embora a “Negritude” apresente suas contradições e equívocos, foi um 

movimento muito relevante para que os escritores africanos tomassem a consciência de se 

reconhecerem como sujeitos da transformação. Assim, não mais se submeteriam às 

imposições e às opressões dos colonizadores. O próprio Craveirinha defende o movimento 

e desconsidera a postura racista vinculada a ele: 

 

 
E não aceito a defesa da negritude como uma atitude racista. Só considero como racismo 

se uma pessoa afirma: “Tenho orgulho de ser negro”. Isso pode ser visto como uma 

forma de se achar mais. Acho que uma pessoa deve exaltar a sua cor para ser igual, não 

                                                
26

 In: Vozes Moçambicanas. Lisboa: Vega, 1994, p. 97. 
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para ser superior. É preciso compreender que posso ser negro e belo, que não preciso 

copiar o branco para ser aceito. (CHAVES, op. cit., p. 422) 

 

 

 Na poesia do moçambicano, estão presentes, por exemplo, ideologias semelhantes 

às difundidas pela “Negritude”. O poeta, através de suas obras, vai em busca de uma 

identidade e uma literatura nacionais. Rui Baltazar comenta a esse respeito:  

 

 

Neste primeiro momento de negritude, Craveirinha trata, pois, de procurar uma 

identidade, uma nacionalidade, a fim de, no sentimento dum solo firme de que se 

alimente e de onde extraia o húmus da sua poesia, poder realizar-se e exprimir 

simultaneamente uma cultura e uma personalidade artística e humana. (BALTAZAR, op. 

cit., pp. 91, 92). 

 

 

Entretanto, é relevante destacar que, diferentemente do movimento negritudinista, 

José Craveirinha não nega as influências portuguesas para afirmar a sua cultura. Muito pelo 

contrário, consegue, de maneira exemplar, conciliar os dois “universos” (o africano e o 

europeu), que, supostamente, seriam antagônicos. Ana Mafalda Leite nos fala sobre essa 

posição: “Estamos, portanto, na presença de um processo, a um tempo, transculturativo e 

aculturativo, que fornecerá ao poeta as bases “mestiças” da sua escrita”. (LEITE, op. cit., p. 

18). 

Outro movimento de construção da identidade negra que, certamente, repercutiu na 

África foi o “Negrismo Cubano”, cuja principal proposta consistia “no trabalho poético a 

partir da linguagem e da cultura crioulas (musical e folclórica), populares, mestiças, 

nacionais”. (Pires Laranjeira, op. cit., p. 36). 

O nome de maior destaque do Negrismo em Cuba foi, sem dúvida, Nicolás Guillén. 

Inclusive, foi ele o precursor do movimento, ao publicar, em 1930, Motivos de son, obra 

que, na concepção de Pires Laranjeira, revolucionou a “poesia cubana, afastando-a, em 

definitivo, da subserviência em relação aos modelos europeus”. (ibid., p. 37). A produção 

poética de Guillén aborda, principalmente, duas temáticas: a exaltação do negro e a 
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situação social. Suas poesias de cunho social juntam-se àquelas que imitam o ritmo das 

danças negras. 

Vale, portanto, apresentar o poema “Motivos de son” de Guillén:  

            

Ayé me dijeron negro 

pa que me fajara yo: 

pero e que me lo desía 

era un negro como yo. 

 

Tan blanco como te ve 

y tu abuela sé quién é. 

¡Sácala de la cosina: 

Mamá Iné! 

 

Mamá Iné, tú bien lo sabe; 

Mamá Iné, Yo bien lo sé; 

Mamá Iné, te dise nieto, 

¡Mamá Iné!
27

 

  

 

Assim como, em Cuba, Guillén marcou a sua poesia com os sotaques da terra, 

Craveirinha realizou semelhante projeto na poesia moçambicana. Ele foi, com toda a 

certeza, um dos principais intérpretes da moçambicanidade,
28

 uma vez que transportou, 

para a poesia, os elementos que identificam a sua terra e o seu povo, construindo uma 

escrita capaz de traduzir os muitos e variados aspectos das culturas africanas. Sendo assim, 

o resgate da cultura tradicional, a exaltação da sua terra e do seu povo e a força do 

vitalismo e da sensualidade são temáticas frequentes em seus textos. 

Nos poemas de Craveirinha, o eu lírico se reconhece como negro e exalta a sua 

“Mãe África”. Como nas ideologias propagadas pelos movimentos de construção da 

identidade racial, sua poesia proclama o orgulho de ser negro, combatendo, assim, a 

alienação provocada pela reificação à qual o africano era submetido. Dessa forma, a 

produção poética de Craveirinha torna-se um espaço da descolonização mental e um 

instrumento de libertação social e cultural. (FERREIRA, op. cit., pp. 55 e 56). 

 No poema “Manifesto”, do livro Xigubo, o poeta revela um traço narcísico que 

caracteriza a poesia de afirmação identitária. O sujeito poético exalta os traços físicos do 

                                                
27

 GUILLÉN, Nicolás. Motivos de son. Havana: Editorial Letras Cubanas, 1980. 

 
28 Craveirinha foi um dos principais nomes da moçambicanidade, movimento que tinha como objetivos o 

resgate e a valorização dos elementos genuinamente moçambicanos. 
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negro, como forma de se estabelecer um novo conceito de beleza. É válido ressaltar, 

observando a repetição intensa de pronomes possessivos em primeira pessoa, o sentimento 

de autorrepresentação, pertencimento e grandiosidade que invadem o eu lírico. O emprego 

de interjeições – “Oh!”, “Ah!” – corroboram a expressão das emoções do sujeito: 

 

 
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
29

. 

 

(...) 

 

E minha boca de lábios túmidos  

cheios da bela virilidade ímpia de negro 

(...) 

 

 Oh! E meus belos dentes brancos de marfim espoliado 

 puros brilhando na minha negra reincarnada altiva  

                 e no ventre maternal dos campos da nossa indisfrutada colheita de milho 

 o cálido encantamento selvagem da minha pele tropical. 

 

Ah! E meu 

corpo flexível como relâmpago fatal da flecha de caça 

e meus ombros lisos de negro da Guiné 

e meus músculos tensos e brunidos ao sol das colheitas e da carga 

e na capulana austral de um céu inatingível 

os búzios de gente soprando os velhos sons cabalísticos de África. 

      

(...) 

                                        [grifo nosso] (Xigubo, pp. 33 e 34) 

 

 

 Nas duas últimas estrofes de “Manifesto”, observa-se, ainda, o emprego reiterado do 

pronome pessoal reto “eu”. A voz, que se anuncia em primeira pessoa, adquire uma 

dimensão coletiva, tendo em vista que o sujeito declara a sua identificação com os diversos 

povos existentes em África:  

   

  Ah! Outra vez eu chefe zulo 

  eu azagaia banto 

  eu lançador de malefícios contra as insaciáveis  

  pragas de gafanhotos invasores 

  Eu tambor, 

  Eu suruma 

                                                
29

 Zambeze é um grande rio da África que deságua no Oceano Índico. 
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  Eu negro suaíli 

  Eu Tchaca 

  Eu Mahazul e Dingana 

  Eu Zichacha na confidência dos ossinhos mágicos do tintlholo 

  Eu insubordinada árvore da Munhuana 

  Eu tocador de presságios nas teclas das timbilas
30

 chopes
31

 

  Eu caçador de leopardos traiçoeiros 

  Eu xiguilo
32

 no batuque. 

  E nas fronteiras de água do Rovuma
33

 ao Incomáti
34

 

  Eu-cidadão dos espíritos das luas 

  carregadas de anátemas de Moçambique. 

  [grifo nosso] (ibid., p. 35) 

 

 

 Rui Baltazar comenta a respeito do poema em questão: 

 

Tal como no todo da sua poesia, também em “Manifesto”, Craveirinha ergue 

rapidamente a voz do individual ao geral; passa da parte ao todo; arranca da afirmação 

particular do seu corpo, para, numa progressão de amplitude, atingir os espaços mais 
vastos em que não é só dele, poeta Craveirinha, que fala, mas da África inteira 

igualmente mãe e que o é, não só na mulher que o concebeu e o gerou, mas numa mais 

solene maternidade nela simbolizada. (BALTAZAR, op. cit., p. 93). 

 

 

 

 No poema “Cântico do pássaro azul em Sharpeville”, do livro Karingana ua 

Karingana, Craveirinha declara toda a sua solidariedade aos trabalhadores sul-africanos 

massacrados em uma rebelião, revelando, novamente, a identificação com as diversas 

civilizações existentes no continente africano. A utilização de pronomes e verbos em 

primeira pessoa corrobora o sentimento de revolta e mágoa do poeta. Na verdade, é como 

se ele desse voz ao colonizado: 

 
Os homens magros como eu 

não pedem para nascer 

nem para cantar. 

Mas nascem e cantam 

                                                
30 Timbila é o nome moçambicano (no Sul) do instrumento (xilofone) conhecido por marimba. 

 
31 Chope é uma etnia concentrada ao Sul de Moçambique. 

 
32

 Xiguilo é uma dança de guerra. 

 
33

 Rovuma é um rio da África oriental que faz a fronteira entre Moçambique e Tanzânia. 

 
34 Incomáti é um rio que nasce na província sul-africana de Mpumalanga, atravessa a fronteira de 

Moçambique em Ressano Garcia e desemboca ao Oceano Índico na parte norte da Baía de Maputo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_Mo%C3%A7ambique-Tanz%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mpumalanga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressano_Garcia_(Mo%C3%A7ambique)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_%C3%8Dndico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Maputo
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que a nossa voz é a voz incorruptível 

dos momentos de angústia sem voz 

e dos passos arrastados nas velhas machambas
35

. 

 

E se cantam e nascem 

os homens magros de olheiras fundas como eu 

não pediram a blasfêmia 

de um sol que não fosse o mesmo 

para uma criança banto 

e o menino africânder
36

. 

 

Mas homens somos 

e com o mesmíssimo encanto magnífico 

dos filhos que geramos 

aqui estamos 

na vontade viril de viver o canto que sabemos 

e tornar também uma vida 

a vida de voluntário que não pedimos 

nem queremos 

e odiamos na ganga
37

 africana que vestimos 

e na ração de farinha que comemos. 

      

E com as sementes rongas 

as flores silvestres das montanhas zulos
38

 

e a dose de pólen das metralhadoras no ar de Sharpeville
39

 

 

um xitotonguana
40

 azul canta num braço de imbondeiro 

e levanta no feitiço destes céus 

a volúpia terrível do nosso voo. 

                                            23 de março de 1960 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, pp. 78 e 79). 

 

 

Em “Hino à minha terra”, Craveirinha enaltece o seu lugar de origem e busca 

resgatar os elementos locais – a língua, os topônimos, a flora e a fauna. (LEITE, op. cit., p. 

31): 

                                                
 
35

 Machamba é plantação; terreno cultivado para onde ia a mão-de-obra forçada. 

 
36

 Africânder é o sul-africano branco, geralmente descendente de holandeses. 

 
37

 Ganga é um tecido resistente, azul ou amarelo. 

 
38

 Zulo é o maior grupo étnico na África do Sul, sendo a sua população de, aproximadamente, 11 milhões de 

pessoas. 

 
39

 Sharpeville é um lugar da África do Sul, onde, em 20 de Março de 1960, ocorreu uma repressão sangrenta 

sobre trabalhadores negros das minas. 

 
40

 Xitotonguana é um passarinho saltitante. 
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Oh, as belas terras do meu áfrico País 

e os belos animais astutos 

ágeis e fortes dos matos do meu País 

e os belos rios e os belos lagos e os belos peixes 

e as belas aves dos céus do meu País 

e todos os nomes que eu amo belos na língua ronga 

(...) 

 

E o luar de cabelos de marfim nas noites de Murrupula 

e nas verdes campinas das terras de Sofala a nostalgia sinto 

das cidades inconstruídas de Quissico 

dos chindjinguiritanas
41

 no chilro tropical de Mapulanguene 

das árvores de Namacurra, Muxilipo, Massinga 

 

(...) 

 

o voar das sécuas
42

 na Gorongoza 

o rugir do leão na Zambézia 

o salto do leopardo em Manjacaze 

a xidana-kata
43

 nas redes dos pescadores da Inhaca  

a maresia no remanso idílico de Bilene Macia 

o veneno da mamba
44

 no capim das terras do régulo Santaca 

 

a música da timbila e do xipendana
45

 

(...) 

[grifo nosso] (Xigubo, pp. 22 e 23). 

 

 

 No poema supracitado, Craveirinha utiliza, como recurso estilístico, o polissíndeto a 

fim de destacar os elementos que compõem o seu “áfrico País”, além de imprimir um ritmo 

mais lento aos versos. Podemos perceber, ainda, que o vocábulo “País” está escrito em letra 

maiúscula, o que revela a pretensão do poeta de exaltar a terra onde nasceu e explicita o seu 

desejo de construção de uma nação livre e independente – “As literaturas africanas de 

língua portuguesa anteciparam as nações e os Estados e, por isso, quando não descreviam e 

relatavam, tornavam-se verdadeiramente proféticas e messiânicas”. (LARANJEIRA, 1989, 

p. 66).  

                                                
 
41

 Chindjinguiritanas são pássaros tropicais. 

 
42

 Sécuas são patos bravos. 
 
43

 Xidana-kata é um peixe vermelho. 

 
44

 Mamba é uma cobra que possui veneno extremamente mortal. 
  
45

 Xipendana é um instrumento musical unicórdio tocado com uma vareta e modulado com a boca. 
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Uma característica bem marcante na poesia de Craveirinha, que, uma vez mais, o 

aproxima aos movimentos de valorização da raça negra, é a presença dos ritmos e 

sonoridades africanos. O poeta estabeleceu com a música uma íntima relação:  

 

 

Habitante da boêmia, o poeta estabeleceu com os músicos e com a música uma 

fortíssima relação. O jazz, o samba, a rumba, a marrabenta, o blue, enfim os ritmos 
associados ao mundo africano, mesmo se redimensionados fora do continente, falavam 

alto à sua sensibilidade. E eram mais do que fonte de fruição estética. Via-os também 

como signos da vitalidade de um universo cultural que era preciso reafirmar. 

Ultrapassando tempos e espaços, os ritmos espalhados pelos negros que da África saíram 

pelo mundo constituíam um elemento de identidade entre os oprimidos em luta contra a 

dominação. (CHAVES, op. cit., p. 149). 

 

 

Ao injetar os ritmos africanos na poesia, Craveirinha revitaliza elementos que 

marcam as identidades culturais do seu povo e, paralelamente, resiste à tentativa do 

colonizador de anular as raízes das culturas africanas. Ainda sobre tal constatação, citemos 

Rita Chaves: “A beleza forte dos spirituals, a graça irreverente do samba, a alegria da 

rumba, a energia contagiante dos ritmos da música popular moçambicana, tudo emergia 

como contraponto às cenas sombrias a que a História parecia condenar os negros”. (ibid., 

pp. 149, 150). 

No segundo livro do poeta, Karingana ua Karingana, os ritmos e sonoridades 

africanos também enriquecem os versos. No poema de abertura, homônimo ao título da 

obra, Craveirinha valoriza a oralidade marcante na cultura moçambicana. “Karingana ua 

Karingana”, também expressão da língua ronga, é a forma inicial utilizada para se contar 

uma história.  

Jorge Fernandes Silveira, crítico literário participante do júri que atribuiu a 

Craveirinha o Prêmio Camões de 1991, comenta acerca da oralidade na poesia do 

moçambicano:  

 
Sem dúvida a oralidade é terreno fértil para a pedagogia do oprimido. É desse confronto 

entre o discurso de persuasão imposto pelo colonizador e o discurso inteligente que (…) 

o colonizado convoca, invocando seu próprio imaginário, que se levanta a identidade do 

diferente, da diferença de ser negro (não do negro) na poesia de José Craveirinha. 

(SILVEIRA, 2002, p. 81). 
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Ao trazer formas da oralidade, José Craveirinha realça os sons produzidos pelas 

palavras e, assim, alimenta seus versos com as sonoridades e as musicalidades africanas, 

invocadas, aqui, como índices integrantes e básicos da sua identidade cultural: 

Este jeito 

de contar as nossas coisas 

à maneira simples das profecias 

- Karingana ua Karingana! -  

é que faz o poeta sentir-se 

gente 

 

E nem 

de outra forma se inventa 

o que é propriedade dos poetas 

nem em plena vida se transforma 

a visão do que parece impossível 

em sonho do que vai ser. 

 

– Karingana! 

(Karingana ua Karingana, p.13) 

 

 Em “Quero ser tambor”, da mesma obra em questão, o sujeito poético deseja 

transformar-se em tambor para renovar seu canto e, assim, atingir um maior número de 

pessoas. Alfredo Margarido declara sobre esse instrumento tão característico em diversas 

culturas africanas:  

 

O tambor é não apenas o elemento produtor do ritmo africano, mas também o órgão 
funcional, onde tornam possíveis e estáveis os contactos entre os indivíduos. E, também, 

o elemento encarregado de unir, no mesmo espaço, o percurso histórico do grupo com os 

seus problemas actuais imediatos. (MARGARIDO, 1980, p. 496). 

  

A musicalidade se coloca, dessa forma, como ponto fundamental para a composição 

do poema. Craveirinha desenha, nos versos, uma união de ritmo e som, que transforma o 

indivíduo em parcelas de um coletivo, como se as notas e os versos se unissem em uma 

mesma canção a ressoar no coração dos moçambicanos.  

Através do uso de recursos estilísticos, tais como anáforas e epíforas, o poeta atribui 

uma cadência melódica ao texto, que parece reproduzir os sons dos tambores. O desejo de 

“ser tambor” é suplicado ao “velho Deus dos homens”: 
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Tambor está velho de gritar 

ó velho Deus dos homens 

deixa-me ser tambor 

só tambor gritando na noite quente dos trópicos. 

 

E nem flor nascida no mato do desespero. 

Nem rio correndo para o mar do desespero. 

Nem zagaia
 
temperada no lume vivo do desespero. 

Nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero. 

 

Nem nada! 

 

Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra. 

Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra. 

Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra! 

 

Eu! 

Só tambor rebentando o silêncio amargo da Mafalala
46

. 

Só tambor velho de sangrar no batuque do meu povo. 

Só tambor perdido na escuridão da noite perdida. 

 

(...) 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, pp. 123 e 124) 

 

No poema, a voz ganha uma capacidade coletiva transfiguradora e mágica. O 

tambor, uma vez mais, representa a força vital que o sujeito deseja transmitir aos 

moçambicanos. Nesse sentido, o tambor será tocado cada vez mais forte até atingir o êxtase 

e a liberdade ser conquistada: 

 

Ó velho Deus dos homens  

eu quero ser tambor. 

E nem rio 

e nem flor 

e nem zagaia por enquanto 

e nem mesmo poesia. 

 

Só tambor ecoando a canção da força e da vida 

só tambor noite e dia 

dia e noite só tambor 

atè à consumação da grande festa do batuque! 

 

Oh, velho Deus dos homens 

deixa-me ser tambor 

só tambor! 

(Karingana ua Karingana, p. 124) 
 

                                                
46

 Mafalala é um bairro suburbano da capital de Moçambique. 
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 Vale chamar a atenção ao quiasmo construído na penúltima estrofe – “só tambor 

noite e dia / dia e noite só tambor” – que, de fato, é uma notável figura de construção a 

favor da eloquência. (ANTUNES, 2007, p. 1). Ana Mafalda Leite comenta a respeito da 

representatividade e projeção do tambor nesse poema de Craveirinha: 

 

O poeta reclama-se do som ancestral dos tambores, tenta totemicamente incorporar em si 

(Quero ser tambor) o valor simbólico-ritual dos antepassados e da poesia oral. (...) 

embora o tambor seja um tópico de certo modo mitificado pelas linguagens poéticas da 

Negritude e do Negrismo, José Craveirinha, ao retomá-lo, vai mais longe, uma vez que 

não se limita a usá-lo como simples tantam poético. (...). Diríamos que, em Quero ser 

tambor, Craveirinha subsume toda a energia africana do muntu, força, princípio vital. 

(LEITE, op. cit., pp. 103 e 104). 

  

 

 Ao trazer as variadas manifestações musicais africanas para os poemas, o poeta 

revitaliza os elementos formadores das identidades em África, corroborando as palavras de 

Rui Baltazar: “(...) o ritmo é qualquer coisa de essencial nos versos de Craveirinha”. 

(BALTAZAR, op. cit., p. 99). 

 Como procuramos evidenciar, ao longo do subcapítulo, muitas das estratégias e 

procedimentos da poética de Craveirinha dialogam com movimentos culturais negros, 

como a Negritude e o Renascimento Negro, elucidando-nos aspectos relevantes 

relacionados ao tema da musicalidade, que ora investigamos. Há, porém, outros 

movimentos culturais, que, certamente, ecoaram no continente africano e, assim, também, 

tocaram o imaginário poético de José Craveirinha. 
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2.2 – No compasso de importantes movimentos culturais 

 

 Além dos movimentos culturais explorados anteriormente, trataremos, também, do 

Surrealismo francês, do Neo-realismo português e do Modernismo brasileiro, haja vista a 

repercussão e propagação que tiveram no espaço das literaturas africanas de língua 

portuguesa. Nesse sentido, inevitável e consequentemente, atingiram o universo poético de 

José Craveirinha. 

Sua poesia promove uma releitura de todos esses movimentos, como procuraremos 

apresentar a seguir. 

 

 

2.2.1 – O ritmo vertiginoso da linguagem surrealista 

            

 O Surrealismo surgiu em Paris nos anos de 1920 e teve como líder o poeta André 

Breton. Influenciada pelas teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, a arte surrealista 

desejava expressar o sonho e o inconsciente em suas produções, buscando, assim, libertar-

se das exigências da lógica e da razão. Na literatura, a escrita automática destacou-se como 

principal método de composição, uma vez que permitia ao autor a livre expressão do seu 

mundo psicológico sem que fosse necessária a elaboração de um planejamento prévio: 

 

 
O surrealismo soltou a energia reprimida presa na obra de arte autônoma, liberando a 

consciência do “estético” como um domínio para a experiência da verdade, livre para 

perambular por todo o mundo da experiência cultural. [...] Foi isso [...] que implantou o 

surrealismo como base para a transposição da teoria de Benjamin sobre a obra de arte 
para o âmbito de uma teoria geral da experiência. (OSBORNE, 1997, pp. 77, 78). 

 

 

 Walter Benjamin, em seu consagrado ensaio sobre o surrealismo, enfatiza que tal 

movimento é “o último instantâneo da inteligência europeia”. (BENJAMIN, 1985a). O 

crítico alemão caracteriza o surrealismo como um movimento “de experiências, e não de 

teorias”. Ele fala, ainda, do “abalo do eu” que permite a “experiência fecunda e viva” capaz 

de transformar o indivíduo e a sociedade: 
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Esse abalo do eu pela embriaguez foi, ao mesmo tempo, a experiência fecunda e viva 

que arrancou esses homens ao poder da embriaguez. Não é aqui o lugar de retraçar 

precisamente o que foi a experiência surrealista. Mas se reconhecemos que, se trata nos 

escritos deste grupo, de outra coisa além da literatura: de uma manifestação, de uma 

palavra de ordem, de um documento, de um blefe, de uma falsificação se quisermos, de 

tudo, exceto de literatura, então sabemos também que se trata aqui, literalmente de 

experiências, e não de teorias (...). (ibid.). 

 

 

 Certamente, José Craveirinha sentiu-se “abalado” pelos ideais surrealistas e estes 

são, facilmente, identificados em alguns poemas do moçambicano. Ao subverter os cânones 

europeus e criar uma literatura que pudesse refletir, de fato, a sua sociedade, Craveirinha 

lança mão de uma estratégia muito semelhante à utilizada pelos autores do Surrealismo: 

 

 
No caso dos surrealistas, trata-se de subverter as normas instituídas que têm a ver, entre 

outras questões, com preceitos e modos de encarar o fenômeno literário demasiadamente 

obsoletos e rígidos – e, no caso do poeta moçambicano, têm a ver com a necessidade de 

subverter a norma imposta, a todos os níveis, pela sociedade colonial. (LEITE, op. cit., 

pp. 70, 71). 

 

 

 Nesse sentido, a poesia de Craveirinha se liberta das amarras impostas pelo 

colonialismo e abre caminho à livre imaginação e ao inconsciente. Não é raro, pois, 

encontrarmos, nos poemas do moçambicano, figuras fantasmagóricas, uma vez que os 

monstros, “além de representarem o sobrenatural, assinalam uma ruptura com as normas 

instituídas”. (Calabrese. In: SECCO, 2003): 

 
Como pássaros desconfiados  

incorruptos voando com estrelas nas asas meus olhos  

enormes de pesadelos e fantasmas estranhos motorizados 

e minhas maravilhosas mãos escuras raízes do cosmos 

nostálgicas de novos ritos de iniciação 

duras da velha rota das canoas das tribos  

e belas como carvões de micaias  

na noite de quizumbas. 

E minha boca de lábios túmidos  

cheios da bela virilidade ímpia de negro 

mordendo a nudez lúbrica de um pão 

ao som da orgia dos insetos urbanos 

apodrecendo na manhã nova 

cantando a cega-rega inútil de cigarras obesas. 

(Xigubo, p. 33). 
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 Carmen Lucia Tindó Secco, em seu ensaio intitulado Vertigens, labirintos e 

alteridades em José Craveirinha e Malangatana Valente (2003), observa a aparição de 

seres fantasmagóricos na poesia do moçambicano. Ao operar com tais figuras, vai sendo 

criado um ritmo vertiginoso que dá movimento aos versos, a fim de libertarem os corpos e 

os discursos reprimidos. Craveirinha, assim, dá voz ao corpo, permitindo que o erotismo 

irrompa para que, nos caminhos de Eros, os elementos formadores das culturas africanas 

sejam vivificados. (ibid., p. 10). A título de exemplo, vejamos como esse erotismo vital se 

desenvolve em dois poemas do escritor: 

 

Mas nos verdes caminhos oníricos do nosso desespero 

perdoo-lhes a sua bela civilização à custa do sangue 

ouro, marfim, amens 

e bíceps do meu povo. 

 

E ao som másculo dos tantãs tribais o eros 

do meu grito fecunda o humus 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 

eretos no ventre nervoso da noite africana. 

(Xigubo, p. 17). 

 

 

 

Carol:
47

 

Lembras-te ainda do Daíco? 

Dos seus mil dedos bem magros 

excitados nas cordas da sua fêmea-viola 

e principalmente os seus olhos xi-ronga 

libelos em náuseas de timidez? 

(...) 

(Karingana ua Karingana, p. 111). 

 

 Sua poesia derrama-se em uma linguagem sensual, criadora de sons e ritmos que 

fazem as palavras vibrarem nos versos. É como se o poeta desse vida aos vocábulos: 

 

 
Há em Craveirinha - é mesmo esta uma sua característica nuclear - este gosto, este gozo 

sensual, esta posse, direi mesmo: esta alucinação da palavra. Craveirinha morde a polpa 

                                                
47

 Carol é o pseudônimo dado, carinhosamente, por Craveirinha à sua amiga e escritora Noémia de Sousa. 
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das palavras, tacteia-as amorosamente, fá-las vibrar no poema, encoleriza-as... 

Craveirinha, por isso, é poeta - faz amor com as palavras. (LISBOA, 2001). 

  

 

 No poema “Machimbombos”, há descrições de cenas do cotidiano moçambicano, 

nas quais imagens e impressões sensoriais se fundem sob uma perspectiva surrealista. 

“Ônibus, rua e mulheres compõem uma cena em que se destacam cores, formas e 

incômodos”. (FONSECA, op. cit., p. 392): 

 
Nas tépidas ilhargas 

dos machimbombos
48

 os frutos 

silvestres aos cachos vão amadurecendo 

ao mobiloil do desespero no estribo 

enquanto o alcatrão 

da rua em comissuras de saibro 

plagia o azimute das mamanas
49

 

perplexas na paragem 

radical.  

(Karingana ua Karingana, p. 30) 

 

  

 No poema “África”, por exemplo, o sujeito poético busca a energia necessária à 

transformação na força do tambor: “E a noite desflorada / abre o sexo ao orgasmo do 

tambor”. (Xigubo, p. 10). 

 Craveirinha estabelece, portanto, uma forma de “surrealismo africano”, que deseja 

ultrapassar as normas impostas pelo colonizador e resgatar os elementos telúricos, deixando 

aflorar uma sensualidade vital para a sua existência e a de sua sociedade. Nas palavras de 

Carmen Tindó Secco: 

 

 
Transformada em uma espécie de xigubo, ou seja, dança guerreira, essa poiesis se faz 

grito, ritmo, estertor, orgasmo, liberando uma sensualidade dos avessos que emana das 

entranhas do tecido social fissurado por uma colonização que não respeitou as diferenças 

étnicas e culturais dos povos da África. (SECCO, op. cit., pp. 10, 11). 

 

 

 

                                                
48

 Machimbombo é um veículo pesado; é uma espécie de autocarro de transportes públicos. 
 
49

 Mamana: mãe, senhora. Designação carinhosa dada à mulher de meia idade. 
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2.2.2 – A vibrante denúncia do Neo-realismo português  

        

 A partir da década de 30 do século XX, surgiu, em Portugal, um movimento 

literário denominado “Neo-realismo”, que tinha, como principais traços definidores, “uma 

forma explícita de solidariedade e de intervenção transformadora”. (RODRIGUES, 1981). 

O “novo realismo” procurou transcender, em muitos aspectos, o Realismo português da 

geração de 70 do século XIX: 

 

 

O Realismo dos nossos dias tem um conteúdo profundamente mais vasto e mais humano 

que o Realismo de Zola e dos Goncourt, o Realismo moderno, chamemos-lhe assim, é 
uma conquista das energias jovens da Humanidade e conduz, ele próprio, um programa 

construtivo, um método de ação. (DOMINGUES, 1937, p. 5). 

 

  

 O Neo-realismo, diferentemente do Realismo do século XIX, faz uma interpretação 

crítica da realidade, e não mera imitação da mesma. Os neo-realistas voltam-se à realidade 

que os cerca, buscando transcendê-la. Eles assumem uma postura transformadora, a fim de 

reverter a situação atual insatisfatória. “O sonho neo-realista é prospectivo. Projeta-se no 

futuro, contudo toma a realidade como a ponta mais imediata deste, para, ansiando, 

construí-lo”. (PONTES, 2005, p. 50). 

 A poesia de José Craveirinha possui, sem dúvida, reflexos do Neo-realismo, e o 

próprio autor, em entrevista a Rita Chaves, comenta a repercussão dessa literatura em 

Moçambique. Declara, também, que, por influência do pai, lia autores do Realismo da 

geração de 70, como Eça de Queirós e Antero de Quental. Não esconde, pois, o gosto pela 

leitura que tais escritores lhe despertaram.
50

 

 Como na proposta dos neo-realistas,  sua poesia projeta, no futuro, uma sociedade 

mais justa e igualitária. Seus poemas denunciam, com vigor, a sociedade perversa e iníqua 

na qual está inserido. Nesse sentido, seus versos sugerem a importância da conscientização 

e da busca da libertação. Muitas vezes, os ritmos e sonoridades africanos parecem atuar 

como potencializadores de energias, a fim de que esse desejo seja concretizado: 

                                                
50

 CHAVES, Rita. Entrevista: José Craveirinha. In: Revista Scripta, Belo Horizonte, v. 6, n. 12, 1º sem. 

2003, p. 423. 
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A n´goma
51

 grita! 

Sua voz forte de pele curtida e batida 

levantando a vida surpreendida nas plantações. 

 

Oh... mamanê
52

... a n´goma grita 

seu grito insistente e bárbaro de sexo forçado 

seu grito milenário de chamamento 

seu grito enlouquecido de chorar as raízes da terra 

seu grito enorme de ritmos de batuque 

terrivelmente místicos. 

 

A n´goma grita! 

E seu grito de Mãe é um “chiuáia-uáia”
53

 de desespero. 

E o mato desperta em assombrações de Lua 

e o velho batuque fermenta os espíritos  

potente como o grande deus Maguiguana
54

 

no coração de África. 

 

Levanta-se potente o batuque 

e enquanto os pés batem raivosamente o chão duro 

à lua cheia 

a n´goma grita  

Grita!!! 

Grita!!! 

[grifo nosso] (Xigubo, pp. 59, 60). 

  

A repetição enfática do verbo “gritar” e do substantivo “grito” revela a força que o 

sujeito poético absorve ao ressoarem os tambores e imprime uma musicalidade que 

convoca o leitor/ouvinte a participar da cena descrita, e não apenas visualizá-la: “seu grito 

milenário de chamamento”. “Se o homem, sujeito a fraquezas como todos, hesita e cede ao 

desânimo, é o poeta, esse inventor do gênero Zé Craveirinha, que corrige o itinerário”. 

(CHAVES, op. cit., p. 167).  

 A denúncia das mazelas sociais e a expressão dos tormentos pessoais decorrentes da 

insatisfação com o mundo real são temáticas frequentes nas obras dos neo-realistas e na 

poesia de Craveirinha. Há, ainda, outro traço comum nas duas literaturas: para que haja 

                                                
51

 N´goma é a representação dos tambores ressoando. 

 
52

 Mamanê é a invocação de mãe. 

 
53

 Chiuáia-uáia é uma bebida fermentada. 

 
54 Maguiguana foi um líder militar dos povos vátuas; um dos principais comandantes das forças de 

Ngungunhane que se distinguiu na luta contra as forças portuguesas. Foi morto em ação no Combate de 

Macontene, em 21 de Julho de 1897, quando enfrentava uma força do Exército Português comandada por 

Joaquim Mouzinho de Albuquerque. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1tuas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ngungunhane
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combate_de_Macontene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combate_de_Macontene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Mouzinho_de_Albuquerque


57 
 

mudanças, acredita-se na força do grupo, e não em ações individuais isoladas. Rita Chaves 

comenta esses temas na poesia do moçambicano: 

 

 
Sem emoldurações apaziguadoras, a pobreza faz assomar imagens cruas aptas a 

roubarem a tranqüilidade das consciências em sossego. As crianças que morrem, as 
prostitutas que adoecem, a fome que provoca atos e traz castigos são tematizados nesse 

universo onde proliferam os negros e os mulatos condenados à dor e à humilhação de 

cada dia. Dissociando-se da piedade paternalista, essa é, na verdade, uma poesia de 

“partisan”, de quem sente como seus os dramas vividos. Nesse partilhar, depura-se uma 

forma de realismo que não se quer isento. (CHAVES, ibid., pp. 158, 159). 

  

 

 A título de ilustração, vejamos o poema “Afinal... a bala do homem mau”, cujo 

enredo aborda o assassinato de um menino. Através de um ritmo contundente e agressivo, o 

poeta vai desvelando a brutalidade de tal ação: 

 
Era noite 

o menino vadio tinha fome 

na papaeira a papaia estava madura 

e o menino vadio estendeu a mão. 

 

Oh... Mamanôôô
55

...! 

O menino vadio estendeu a mão cor da fome 

o menino vadio estendeu a mão cor da fome 

estendeu a mão sobre o branco muro de cimento 

(Ah! Tinha mil fomes de uma única papaia o menino) 

e a papaia estava ali no Chamanculo
56

 toda madura 

mais madura que uma libra de oiro 

no bolso do mulungo
57

 Sousa. 

 

E o menino descalço estendeu a mão 

estendeu a mão 

estendeu a mão 

mas de repente o homem atrás do muro 

mas de repente o homem atrás do muro 

calmo e certeiro puxou o gatilho 

e o silêncio da noite ficou mais silencioso 

e a escuridão da noite ficou mais escura 

e o coração vermelho do menino ficou mais vermelho 

e o calor da bala ficou mais quente 

                                                
55

 Mamanô é a invocação de mãe. É interessante ressaltar que a repetição da vogal “o” - Mamanôôô - revela o 

caráter oral que a palavra assume no contexto do episódio retratado no poema. 

 
56

 Chamanculo é um bairro histórico da cidade de Maputo, capital de Moçambique. 

 
57

 Mulungo é o homem branco. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
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e as mil fomes do menino acabaram na fome 

do chumbo maduro na barriga do menino. 

 

Era noite 

na papaeira a papaia estava bem madura 

o escuro no meio do escuro estava mais escuro 

e sobre o muro branco o menino estendeu a mão 

mas o homem mau deu um tiro 

mas o homem mau deu um tiro 

mas o homem mau deu um tiro 

Oh... Mamanôôô... e o menino caiu! 

Oh... Mamanôôô... e o menino caiu! 

 

Menino vadio já não pede mais esmola 

menino vadio já não quer mais papaia 

menino vadio já comeu toda a bala 

menino vadio já não tem mais fome. 

Era noite! 

Era noite e o menino estendeu a mão 

e afinal não era o menino que tinha fome 

e afinal a bala do homem mau no Chamanculo 

é que tinha mais fome do menino. 

Afinal... 

Afinal... 

Afinal era a bala  

Afinal era a bala que tinha fome 

da fome do menino do Chamanculo! 

(Xigubo, pp. 49, 50). 

 

 

 A denúncia de Craveirinha se torna mais enfática e expressiva graças à repetição de 

muitos termos e, até mesmo, de versos inteiros. Tais repetições criam uma melodia 

semelhante a das cantigas de roda e, assim como estas, são fáceis de memorizar. O poema, 

então, adquire uma musicalidade que envolve e convoca seus interlocutores para dentro do 

acontecimento descrito. Desse modo, gera-se um novo engajamento para a conscientização 

em relação às mudanças que o povo moçambicano necessita. 

  As repetições sugerem, ainda, um tom de suspense em relação ao que se descreve. 

Em algumas estrofes, o suspense se exacerba pela quebra de expectativa, que faz o leitor 

dar uma pausa na leitura e refletir acerca da situação brutal retratada. No quinto verso da 

segunda estrofe, por exemplo, – “Ah! Tinha mil fomes de uma única papaia o menino” –, o 

emprego do hipérbato corrobora a construção do clima de suspense, na medida em que 

interrompe o ritmo do poema. Ao mesmo tempo, a introdução da interjeição intensifica a 

surpresa do leitor e potencializa o contraste entre o desamparo e a humildade do menino e a 

violência desproporcional e absurda que toma conta da cena. 
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 As interjeições expressam os sentimentos de um sujeito poético que deseja e 

consegue compartilhar conosco suas emoções. Isso acontece, pois essas interjeições são 

introduzidas em momentos-chave e com a ironia que é peculiar ao autor, enfatizando os 

violentos contrastes criados pelo colonialismo. Na última estrofe, um verso perplexo nos 

chama a nossa atenção para o fato de a “fome de matar” ter-se sobreposto à fome do 

menino. 

 Portanto, podemos perceber que a poesia de Craveirinha se volta à realidade mais 

cruel do seu povo, objetivando transformá-la. Seus versos projetam um futuro que se 

pretende construir com a participação de todos os moçambicanos. 
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2.2.3 – As ressonâncias culturais do Modernismo brasileiro 

 

 A Semana de Arte Moderna, em 1922, inaugurou um novo movimento literário no 

Brasil: o Modernismo. Uma de suas principais propostas era a busca de uma literatura que 

fosse capaz de traduzir, de fato, a sociedade brasileira. Sendo assim, era muito comum a 

incorporação dos elementos nacionais, como a fauna e a flora, nos textos literários. 

Principalmente nos primeiros anos, os autores modernistas utilizavam, preferencialmente, 

como língua literária, a variante mais coloquial do português, a fim de se aproximarem da 

realidade linguística do povo brasileiro. 

 As ideias modernistas chegaram à África lusófona e foram recebidas com muita 

euforia e de bom grado, já que havia uma enorme identificação com a cultura brasileira. As 

semelhanças, principalmente históricas, eram várias entre esses dois espaços. Rita Chaves 

aponta algumas características da literatura modernista tomadas pelos escritores da “África 

portuguesa”:  

 

 
A distensão linguística, o desejo de aproximação com os sectores populares, os 

movimentos de procura do referente nacional foram pontos apanhados pelos escritores 

africanos empenhados na constituição de sua identidade cultural. A valorização da 

coloquialidade como instrumento de resgate do universo à margem dos padrões lusitanos 

revelava-se como um dado positivo a ser incorporado pelo projecto literário em 

formação. Valorizar a língua falada dessa maneira era uma forma de valorizar as pessoas 

que assim falavam, tal como defendiam os protagonistas do Modernismo no Brasil. 

(CHAVES, 2005). 

 

 

 Embora José Craveirinha já tivesse contato com obras modernistas consideradas da 

“primeira fase”, foi, no entanto, a ficção regionalista de 30 que mais o tocou; em especial, a 

de Jorge Amado. O escritor revela o quanto as obras desses autores o marcaram e, por 

conseguinte, influenciaram a sua produção poética: 

 

 

Mas chegava uma certa altura em que nos libertávamos e então enveredávamos para uma 

literatura “errada”: Graciliano Ramos e por aí afora. (...). A nossa literatura tinha 

reflexos da literatura brasileira. Então, quando chegou o Jorge Amado, estávamos em 
casa. Jorge Amado nos marcou muito porque aquela maneira de expor as histórias fazia 

pensar em muitas situações que existiam aqui. Ele tinha aqui um público. (...). E é por 
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isso que eu digo que era mais brasileiro, sentíamos mais as coisas brasileiras do que as 

portuguesas, principalmente na literatura. Os poetas todos... (CHAVES, op. cit., pp. 415, 

416). 

 

 

 

 Como sabemos, a denúncia da realidade é uma das vertentes da proposta do 

modernismo. De fato, tal qual os escritores dessa escola literária, Craveirinha faz da sua 

poesia um espaço de virulenta crítica social da realidade caótica de Moçambique:  

 
Suam no trabalho as curvadas bestas 

e não são bestas 

são homens, Maria! 

 

Corre-se a pontapés os cães na fome dos ossos 

e não são cães 

são seres humanos, Maria! 

 

Feras matam velhos, mulheres e crianças 

e não são feras, são homens 

e os velhos, as mulheres e as crianças 

são os nossos pais 

nossas irmãs e nossos filhos, Maria! 

 

Crias morrem à míngua de pão 

vermes nas ruas estendem a mão à caridade 

e nem crias nem vermes são 

mas aleijados meninos sem casa, Maria! 

 

Bichos espreitam nas cercas de arame farpado 

curvam cansados dorsos ao peso das cangas 

e também não são bichos 

mas gente humilhada, Maria! 

 

Do ódio e da guerra dos homens 

das mães e das filhas violadas 

das crianças mortas de anemia 

e de todos que apodrecem nos calabouços 

cresce no mundo o girassol da esperança. 

 

Ah, Maria 

põe as mãos e reza. 

Pelos homens todos 

e negros de toda a parte 

põe as mãos  

e reza, Maria! 

(Karinagana ua Karingana, pp. 163, 164). 
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 O poema acima, intitulado “Reza, Maria!”, inclusive, nos remete a um poema 

famoso de Manuel Bandeira, chamado “O bicho”. Em ambos, os poetas recorrem à 

animização, haja vista a exposição de comportamentos humanos que, face às situações 

adversas, se assemelham a comportamentos animais. De forma contundente e corrosiva, 

Craveirinha aponta as barbaridades do sistema colonialista que torturou, agressiva e 

injustamente, o povo moçambicano. Entretanto, como podemos observar nas estrofes finais, 

o poeta acredita que a situação possa ser revertida. Para tal, pede à “Maria” que reze por 

todos esses homens sofredores. 

Ao longo de todo o poema, o sujeito poético estabelece um diálogo com sua 

interlocutora, descrevendo-lhe as ações, destacando-se, assim, a oralidade presente nesse 

texto poético, que, vale ressaltar, também é um recurso muito evidente nas obras 

modernistas.  

No poema “Karingana ua Karingana”, a oralidade, já expressa no título, é vivificada 

e marca a necessidade de valorização de um traço cultural muito marcante em diversas 

sociedades de África. Sua poesia incorpora formas orais provindas das línguas africanas, 

marcando o seu texto com os sotaques populares. Tais formas funcionam como um antídoto 

à imposição da gramática lusa: 

 

 
Seguindo a orientação dos nossos modernistas, a nacionalização da língua, incorporando 
os elementos associados a uma gramática mais próxima daquela que regulava as normas 

da fala dos marginalizados, adequava-se a uma literatura empenhada em refletir a 

diversidade nacional. Assim se compreende a incorporação de palavras e expressões 

provenientes das línguas africanas como um procedimento frequente nos textos literários 

apresentados a partir dos anos 1950. (CHAVES, SECCO, MACÊDO (Orgs.), op. cit., 

pp. 45, 46). 

 

  

 Em “A fraternidade das palavras”, por exemplo, Craveirinha, de forma 

inusitadamente bela, introduz palavras da sua língua materna, criando um impactante, 

porém sedutor, efeito sonoro. Como bem sugere o título do poema, vocábulos da língua 

portuguesa se misturam, harmonicamente, aos da língua ronga. O texto poético torna-se, 

nitidamente, enriquecido com os sons das palavras da “língua-mãe” do poeta: 
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O céu 

é uma m´benga
58

 

onde todos os braços da mamanas 

repisam os bagos de estrelas. 

 

Amigos: 

as palavras mesmo estranhas 

se têm música verdadeira 

só precisam de quem as toque 

ao mesmo ritmo para serem 

todas irmãs. 

 

E eis que num espasmo 

de harmonia como todas as coisas 

palavras rongas e algarvias ganguissam
59

 

neste satanhoco
60

 papel  

e recombinam em poema. 

(Karingana ua Karingana, p. 151). 

 

 É notável o modo como a camada sonora, produzida a partir do recurso aos 

vocábulos da língua ronga, colabora para a criação de uma intensa imagem de subversão e, 

ao mesmo tempo, de equilíbrio. Torna-se perfeitamente coerente a aproximação de palavras 

de sentidos antagônicos, como “espasmo” e “harmonia”. O poema expressa, como poucos, 

o modo como a força das palavras, embora em línguas diferentes, pode produzir e revelar 

uma profunda sintonia. Lembramos aqui da rumba, ritmo criado a partir do encontro de 

culturas africanas e latinas, louvado no conhecido poema “Namoro”, de Viriato da Cruz. 

 Além da literatura, as canções brasileiras chegaram a Moçambique e encantaram o 

poeta José Craveirinha. Mais uma vez, ele declara uma maior identificação com os 

elementos brasileiros do que com os portugueses: 

 

 

Às vezes nos perguntavam como essas canções apareciam aqui, nós não sabíamos, a 

verdade, porém, é que apareciam. Por isso, defendo que deste lado a vivência, o 

comportamento era mais abrasileirado do que português. Eram muito mais serenatas no 

meio dos cajueiros, havia muitos cajueiros... O caju também vem de lá. Então, à noite, 

com as violas, nós cantávamos. Era tudo assim. (...). Aqui era uma réplica do Brasil. 

Cantávamos canções do Brasil. Esses brasileiros até quiseram levar um violonista ao 

                                                
58

 M´benga é um recipiente cônico de barro, onde as mulheres moem milho, mapira (“milho-da-guiné”) e 
amendoim. 

 
59

 Ganguissar: namorar, requestar. 
 
60

 Satanhoco: injúria correspondente a “sacana”, em português. 
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Brasil, um que era considerado, e até hoje o consideram, o melhor viola de Moçambique, 

um moçambicano. Era o Daíco, um músico extraordinário. (CHAVES, op. cit., p. 418). 

 

 

 A admiração pelo violonista Daíco era tamanha que Craveirinha escreveu um 

poema, dirigido à Carol (a escritora Noémia de Sousa), em que apresenta a grandeza do 

trabalho do músico: 

Carol: 

Lembras-te ainda do Daíco? 

Dos seus mil dedos bem magros 

excitados nas cordas da sua fêmea-viola 

e principalmente os seus olhos xi-ronga 

libelos em náuseas de timidez? 

 

(...) 

 

Pois, é! 

O Daíco das variações 

extraordinárias em si-bemol 

excêntrico das serenetas de marrabentas
61

 nos becos de caniço
62

 

uma sopa de chá três vezes ao dia na barriga 

a pamporra da primeira viola elétrica a prestações 

e a boca escarninha de quem não quer chatices 

ele retirou-se reformado na horizontal 

e fomos manhingue
63

 conterrâneos atrás levá-lo  

de vez à residência do tamanho arquitetônico 

do inquilino Daíco à própria escala. 

 

Carol: 

Acredita que lá fomos todos 

o sentimento aumentado à branco nas gravatas pretas 

aborrecidos levar à derradeira casa um poeta  

que excedia o universo 

certo à música do seu mundo 

e que até os fatos largos que vestia, vê lá tu 

coincidiam sempre com a pequenez das pessoas  

que lhos davam em segunda mão. 

(...) 

(Karingana ua Karingana, pp. 111, 112). 

 

 

 Como pudemos observar ao longo do capítulo, a produção de Craveirinha recebeu 

influência de diversas correntes culturais e literárias, sem fixar-se a nenhuma delas, uma 
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 Marrabenta é um ritmo e canção do folclore sul-moçambicano. 
 
62

 O bairro de Caniço compreende o subúrbio de Maputo – capital de Moçambique. 
 
63

 Manhingue: muito, bastante. 
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vez que seu maior propósito era nutrir a sua poesia de uma dicção própria, “pautada, 

principalmente, pelo aflorar dos ritmos africanos”. (JORGE, 2000, p. 200). 

 A escolha, pois, de Xigubo e Karingana Ua Karingana, para uma análise mais 

atenta, liga-se, em primeiro lugar, às nossas afinidades eletivas e, naturalmente, ao fato de 

que nessas obras percebemos claramente a força da musicalidade na poesia de Craveirinha. 
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3. XIGUBO E KARINGANA UA KARINGANA: OS SOTAQUES MUSICAIS NA 

POESIA DE CRAVEIRINHA 

 

 
            E a noite desflorada 

      abre o sexo ao orgasmo do tambor. 

                                               José Craveirinha 

 

 

                                                                                  Só tambor ecoando a canção da força e da vida 

                                                                                                  só tambor noite e dia 

                                                                                                  dia e noite só tambor 
                                                                                                  até à consumação da grande festa do batuque! 

                       José Craveirinha 

 

       

      

A partir do estudo do enlace entre música e poesia, detectável desde as primeiras 

manifestações literárias, e da possibilidade de reconhecimento da poesia como instrumento 

de afirmação identitária, faremos uma análise mais atenta das duas obras em questão – 

Xigubo e Karingana ua Karingana -, buscando ressaltar alguns aspectos que caracterizam 

cada uma delas. Vale ressaltar, todavia, que nossa pesquisa privilegiará o estudo dos 

elementos sonoros e as estratégias poéticas utilizadas por José Craveirinha para valorizar os 

elementos da musicalidade em sua produção. 

Antes de tratarmos cada obra separadamente, analisando os poemas que as 

compõem, apontaremos características comuns às duas
64

. Em ambos os livros, o poeta 

demonstra uma preocupação notória de iluminar o texto escrito, predominantemente em 

língua portuguesa, com palavras rongas, assim como se preocupa em levar o universo das 

tradições moçambicanas aos poemas: “A sua escrita em língua portuguesa é, por isso 

mesmo, modelada por interferências provenientes da língua ronga, e interferências também 

das formas e tradições que essa língua consigo veicula”. (LEITE, op. cit., p. 113). 

Ao introduzir vocábulos de uma língua nativa, Craveirinha interfere no idioma do 

colonizador e marca o texto com os sotaques da sua terra. O autor cria, assim, uma poesia 

altamente original, que se diferencia por explorar as potencialidades lexicais, sonoras, 

                                                
64

  Nesse primeiro momento, apenas citaremos as características presentes nas duas obras, deixando, para a 

segunda parte do capítulo, a análise dos poemas, procurando evidenciar a forma como tais características são 

exploradas no texto poético. 
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sintáticas e semânticas, tanto do idioma português quanto da língua ronga. Rui Baltazar cita 

algumas palavras da língua ronga que, segundo o crítico, foram muito bem aproveitadas por 

Craveirinha: “Xipalapala, chigubo, xipenhe, nonge, culucumba, msaho, shingombela, 

Karingana, xigubo, xituculumucumba, xipocuè, mutoyana, Kengelekezee, xicwembo, 

pongol, xiganda-bongolo, shípacana”. (BALTAZAR, op. cit., p. 94). 

É muito frequente, também, em sua poesia, a utilização de onomatopeias, a fim de 

realçar a “música do poema”. Além desses recursos, Ana Mafalda Leite nos fala sobre 

outros “dispositivos retóricos”, verificáveis em diversos poemas, que, certamente, auxiliam 

na construção da cadência melódica: 

 

 
O uso da apóstrofe, do sistema pergunta-resposta, que substituem a intervenção da 

audiência ou do coro, normais na performance oral, e criam um jogo de antifonias no 
interior dos poemas; também o uso abundante da exclamação e frase exclamativa, da 

pergunta retórica, a grande frequência de onomatopeias e da aliteração, o paralelismo 

frásico e sintático e a repetição, que juntamente com o emprego de refrão originam uma 

modulação musical capaz de aproximar o poema do canto, de que originariamente fazia 

parte. (LEITE, op. cit., p. 117). 

 

 

 O refrão, recurso muito comum nas canções, facilita a memorização da letra. No 

caso dos poemas de Craveirinha, a repetição é uma estratégia utilizada para enfatizar a 

mensagem que o autor pretende transmitir e, assim, reforçar a necessidade de 

transformação da sociedade. 

 Não é à toa, pois, que, em muitos poemas, há a utilização de um léxico relacionado 

à música, até mesmo nos títulos – “cântico, cantiga, hino, elegia e ode”. Existe, também, o 

emprego constante de verbos ligados à voz, tais como “gritar e chamar”. Ana Mafalda Leite 

nos chama atenção, ainda, ao fato de os poemas obedecerem a uma estrutura estrófica que 

oscila, principalmente, entre os ritmos binário, ternário e quaternário, comuns nas formas 

populares orais. (LEITE, ibid.). 

 Através da incorporação de elementos da oralidade, José Craveirinha sela seu 

compromisso com a afirmação da moçambicanidade. É criado, portanto, um espaço de 

expressão poética em que as tradições orais africanas misturam-se à herança europeia: “A 

escrita poética não silencia as vozes da oralidade, antes as recupera para produzir um texto 
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sempre em dispersão que não cala as sonoridades da fala, ainda quando os clamores sociais 

mostram-se na superfície do poema”. (FONSECA, op. cit., p. 398). 

 Nesse sentido, a poesia de Craveirinha solicita uma vocalização a fim de que sejam 

destacados os sons produzidos na fala, construindo, dessa forma, um ritmo oralizante.  

Ainda nas palavras de Nazareth Fonseca: “Sua escrita, entremeada por sons e gestualidade, 

conclama as tradições sonoras de seu país, as batidas do tambor de pele curtida que 

promovem a “consumação da grande festa do batuque”. (FONSECA, ibid., p. 391).  

 Pudemos verificar, então, que, nas obras iniciais – Xigubo e Karingana ua 

Karingana -, a produção poética de José Craveirinha assume um compromisso com o seu 

povo, na medida em que, a partir da palavra, exalta sua língua, sua terra e sua cultura. O 

próprio poeta comenta sobre seu ato de criação poética: 

 

 
Esta preocupação está incluída na poesia como acto criador. É a procura dos mesmos 

objectivos, mas por outros caminhos através da essencialidade duma língua, a 

essencialidade da palavra. É através da palavra que se faz a diferenciação entre a 

maneira como se diz em boa prosa ou em poesia, mas buscando uma outra 
essencialidade – não só na palavra que se lê, mas que se ouve. (CRAVEIRINHA, José. 

In: LABAN, Michel, 1998, p. 85). 

 

 

 Prosseguiremos com a análise dos poemas que compõem as obras em questão, 

buscando evidenciar e explorar as características musicais da poesia de Craveirinha. 
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3.1 – Xigubo: ritmos de afirmação e denúncia 

 

 Primeiro livro de Craveirinha, Xigubo é lançado em 1964 e reúne poemas dispersos 

em várias publicações na Coleção de Autores Ultramarinos da Casa dos Estudantes do 

Império; é uma obra de forte apelo identitário. Identificar os elementos que marcam sua 

terra é uma maneira, também, de o poeta construir a sua própria identidade. Nesse sentido, 

reconhece-se como cidadão moçambicano, reconhece sua cultura e procura despertar essa 

consciência nos outros homens de Moçambique. 

 Ana Mafalda Leite observa que Craveirinha, em seu livro de abertura, une “o direito 

cívico ao cultural, ou vice-versa, fazendo da afirmação lugar identitário de 

moçambicanidade”. (LEITE, op. cit., p. 34). O resgate das sonoridades, das oralidades e 

dos ritmos africanos é, pois, um artifício muito utilizado pelo poeta a fim de marcar a 

poesia com os traços característicos do seu continente.  

 No poema “Msaho de Aniversário”, o poeta recupera elementos relacionados ao 

universo musical, como os instrumentos e as danças, propondo, assim, uma nova expressão 

poética que seja capaz de traduzir os sons da sua terra. Já no título, há uma referência direta 

ao mundo da música, uma vez que “msaho”, vocábulo da língua ronga, significa “canto”: 

 
Negro chope 

subnutrido canta na noite de lua cheia  

e na timbila de ânforas de massala 

toca audível msaho da virgem tonga
65

. 

 

E borboleta amarela 

no estrênuo palpitar das asas 

sozinha escreve na atmosfera agrimensurada 

a fábula incrível das novas casas estranhas 

e dos minérios sempre descobertos pelos outros 

nas minhas terras familiares de xingombela
66

 

ao norte e ao sul do rio 

agora chamadas claim. 

 

E tu continuarás  

mesmo assim  

no teu dúbio silêncio. 

Mas eu 

do primeiro ao último invendido cromossoma 
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  Tonga é uma língua bantu e uma etnia da região de Zâmbia e de Zimbábue. 
 
66

  Xingombela é uma dança na qual intervêm homens e mulheres, geralmente nos casamentos. 
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desnutrido moçambicano da cabeça aos pés 

da concessão dos alvarás de exploração dos jazigos de Moçambique 

e da tua conforme cobardia 

farei para ti em mil novecentos e sessenta e um 

inteiro o som 

e completa fúria 

desta minha inexorável 

impoética poesia. 

(Xigubo, pp. 51, 52). 

 

 

 Ao final do poema, observamos uma atitude de resistência do sujeito, já que assume 

uma postura de recusa aos cânones literários impostos pelo ocidente: “e completa fúria / 

desta minha inexorável / impoética poesia”. A crítica social também está presente nesse 

poema; o autor aponta a exploração colonial dos minérios em terras moçambicanas. 

 Embora a obra Xigubo tenha forte cariz identitário, a questão social é ressaltada, na 

medida em que o poeta pretende denunciar as injustiças e torturas sofridas pelo seu povo. 

No poema “Imprecação”, o emissor dispara presságios contra os portugueses. O sujeito 

poético amaldiçoa as atitudes violentas e hipócritas dos europeus, prometendo retribuir da 

mesma maneira: 

 

...Mas põe nas mãos de África o pão que te sobeja 

e da fome de Moçambique dar-te-ei os restos da tua gula 

e verás como também te enche o nada que te restituo 

dos meus banquetes de sobras. 

 

Que para mim 

todo o pão que me dás é tudo 

o que tu rejeitas, Europa! 

(Xigubo, p. 24) 

 

  

 A colocação da conjunção adversativa “mas”, para iniciar o poema, corrobora a 

intenção do poeta de desmascarar o comportamento colonial. Ironicamente, o eu lírico 

convida a metrópole para o desfrute dos “banquetes de sobras”. Ana Mafalda Leite explica 

a preocupação do poeta moçambicano com a questão sócio-histórica:  

 

 

Os poemas de Xigubo revelam, apesar de tudo, uma adequação ao enquadramento sócio-

histórico moçambicano, o que nos leva a concluir que a identificação que é feita em 

alguns textos entre o sujeito, enquanto entidade singular, eu, e o coletivo, nós, pressupõe 
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e ao mesmo tempo permite silhuetar um espaço não só circunscrito projetivamente à 

África e à América, mas é, sobretudo, adequado a uma realidade nacional, linguística e 

geográfica. (LEITE, ibid., pp. 37, 38). 

 

 

 

 

 No poema “Manisfesto”, a voz que se pronuncia em primeira pessoa atinge uma 

extensão coletiva. Em tom laudatório, o sujeito, à medida que se descreve, vai descrevendo 

e enaltecendo o seu povo e a sua terra. Além do caráter épico, o poema possui uma 

musicalidade, que atua na intensificação de seu lirismo. O uso recorrente de exclamações e 

de interjeições e o emprego da aliteração imprimem uma cadência melódica que convida o 

leitor a se envolver no turbilhão de imagens oferecidas no texto e, simultaneamente, a 

refletir sobre tais imagens. Há uma intensa carga adjetival, que também colabora na 

desconstrução de estereótipos, sobretudo em função de um ritmo sedutor, que alterna 

momentos rápidos e objetivos com outros mais lentos e ricos em metáforas oníricas. 

 

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. 

 

(...) 

 

Ah! E meu 

corpo flexível como o relâmpago fatal da flecha de caça 

e meus ombros lisos de negro da Guiné 

e meus músculos tensos e brunidos ao sol das colheitas e da carga 

e na capulana austral de um céu intangível 

os búzios de gente soprando os velhos sons cabalísticos de África. 

 

(...) 

[grifo nosso] (Xigubo, p. 33). 

 

 Em “Ode a uma carga perdida num barco incendiado chamado Save”, em tom 

contundente e impetuoso, o poema descreve o barco que pegou fogo e afundou, matando 

muitos soldados jovens. Para exteriorizar todo o seu espanto e levar o leitor a compartilhar 

do mesmo sentimento que o dele, o eu lírico lança mão de certas estratégias 

argumentativas, tais como a recorrência à interrogação, a utilização de anáforas e o uso do 

quiasmo. Estas, inclusive, são excelentes recursos a favor da eloquência: 
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O barco era grande 

era grande mas não chegava. 

Os porões eram enormes 

eram enormes os porões mas não chegavam. 

 

Os beliches eram muitos 
eram muitos os beliches mas não chegavam 

e o barco encalhou. 

 

(...) 

 

Quem foi que gritou? 

Foi a carga. 

Quem foi que ardeu? 

Foi a carga. 

Quem foi que explodiu? 

Foi a carga. 

Quem foi que desapareceu? 

Foi a carga. 

 

A carga consumiu as forças 

últimas dos braços e das pernas ardendo 

últimas dos olhos vítreos e das mãos queimadas  

últimas dos gritos consumidos pelas chamas 

últimas da suruma
67

 nos hiatos de agonia. 

 

(...) 

[grifo nosso] (Xigubo, pp. 25 e 27). 

 

 

 No “Poema do futuro cidadão”, o emissor profetiza o futuro do seu país, “que ainda 

não existe”. Sua voz se integra a outras vozes e, juntos, anunciam, antecipadamente, a 

conquista da liberdade que está porvir: 

 

Vim de qualquer parte  

de uma Nação que ainda não existe. 

Vim e estou aqui! 

 

Não nasci apenas eu 

nem tu nenhum outro... 

mas Irmão. 

 

 

Mas  

tenho amor para dar às mãos-cheias. 

Amor do que sou 

e nada mais. 

 

E 
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 Suruma é o mesmo que maconha. Esse termo é utilizado em Moçambique. 
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tenho no coração 

gritos que não são meus somente 

porque venho de um País que ainda não existe. 
 

Ah! Tenho meu Amor a todos para dar 

do que sou. 

Eu! 

Homem qualquer 

cidadão de uma Nação qua ainda não existe. 

(Xigubo, p. 18) 

 

 

 Mais uma vez, temos um poema que tende à vocalização. Ao pronunciar o desejo, o 

sujeito assume um compromisso com a palavra dita, sacralizando-a. Além disso, a palavra-

mensagem projeta-se, como já vimos anteriormente, buscando um maior alcance e, assim, 

um maior número de pessoas.  

 Ana Mafalda Leite comenta acerca da tendência de alguns poemas de Xigubo, como 

é o caso do poema em questão, de prever o futuro: “A previsão e o anúncio do futuro são 

elementos que se destacam na poesia de Xigubo. Este “futurismo” profético é também uma 

componente indispensável da escrita de tipo manifestatário, uma vez que se reveste da 

dimensão de um mito”. (LEITE, ibid., p. 40).  

 Em “Mamanô”, o grito de desespero do menino “órfão de mãe viva” se ergue 

apontando a brutalidade do fato descrito pelo poeta. O poema faz referência à deportação 

de duzentos e vinte e cinco homens e cinquenta e três mulheres, dentre as quais a mãe do 

menino, para as roças de São Tomé: 

 

Voz de mufana
68

 

alagou a cidade com seus soluços de acusação 

pequeno xipocuè
69

 a tremer de frio 

passou varando a noite algodoada de cacimba 

a alma de órfão de mãe viva 

Espezinhada! 

Espezinhada! 

Espezinhada! 

E toda sina atirada desesperadamente 

num grito cheio de vazio como nossa vida: 

- “Mamanôôô...! Mamanôôô...!” 
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 Mufana é um menino; jovem. 
 
69

 Xipocuè: alma de outro mundo; fantasma; indivíduo feio. 
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Cidade: 

aonde vai o negrinho na noite 

perdido na escuridão branca e maldita 

(escuridão branca e maldita mil vezes maldita) 

embrulhado no quente casaco de lã chamado cacimba 

o vapor apitando no frenesi da partida 

e os porões pejados de obscuros 

filões vivos? 

 

Cidade: 

que é do negrinho quase nu 

quase nu a chamar – “Mamanôôô...! Mamanôôô...!” 

descalço e solitário comigo 

naquela noite fatal de deportação 

em que a angústia africana atravessou a ponte-cais 

cobriu a cidade de pedra com sua voz 

e ninguém a ouviu descabaçando o silêncio 

dos grandes prédios de cimento armado? 

 

Cidade: 

aonde está o órfão de mãe ainda viva  

quase vestido 

quase morto 

quase nu 

pequeno xipocuè chamando na nossa língua 

- Ô... Mamanôôô...! Ô Mamanôôô...! 

naquela noite fatal que exportou 

duzentos e vinte e cinco homens 

e cinquenta e três mulheres 

para as roças de S. Tomé? 

(Xigubo, pp. 43, 44). 

 

 

 Vale ressaltar que o “mufana” grita pela mãe em língua ronga, e o poeta faz questão 

de enfatizar tal escolha – “pequeno xipocuè chamando na nossa língua / - Ô... 

Mamanôôô...! Ô Mamanôôô...!” (grifo nosso). Há, também, outros elementos no poema 

que demonstram o turbilhão de sentimentos envolvidos na cena: as perguntas retóricas, as 

repetições e as exclamações. 

 Na segunda estrofe, a recorrência ao aparente paradoxo – “escuridão branca e 

maldita” – ajuda a desconstruir a imagem da escuridão associada ao negro. No caso em 

questão, a escuridão é branca e maldita. Outro aspecto a ser realçado é o fato de, na 

primeira estrofe, o órfão ser referido como o filho de “mãe viva”. Após a descrição de 

tantas barbaridades, na quarta e última estrofe, o órfão é citado como o filho de “mãe ainda 

viva”, o que marca a resistência e força, não se sabe até quando, da mulher frente às 
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torturas sofridas. (grifo nosso). Em ambos os casos, o poema denuncia os horrores da 

colonização.  

 Também em “Elegia à minha avó Fanisse”, o tom elegíaco e a memória das 

tradições ligadas à avó colaboram para ampliar as ações brutais praticadas pelos 

colonizadores. O poema relata a morte da avó Fanisse nas plantações de Michafutene: 

 

Fanisse era minha avó 

e sombra de canhoeiro no caminho de areia 

traz recordação de velha capulana de riscado 

com amendoim e milho maduro 

na machamba de Michafutene 

a dois gritos de paragem de camião. 

 

Fanisse nasceu nos meus olhos mulatos 

e viveu chicomo
70

 na velhice 

batata doce castanha de caju 

esteira debaixo da mangueira 

história de coelho esperto à volta da fogueira 

reza essencial em língua de Mahazul
71

 

e lua grande no sítio do coração. 

 

Ninguém zangou avó Fanisse 

ninguém cuspiu sina de Fanisse 

ninguém roubou mandioca 

ninguèm bateu 

ninguém matou Fanisse? 

 

Português abriu estrada na machamba 

buzina de Thornicroft lá longe 

espantou cabrito de cocuana
72

 Mabota 

passarinho de bico encarnado 

fugiu! 

 

Ninguém cuspiu 

ninguém bateu avó Fanisse 

ninguém matou... 

Ninguém fez mal. 

Mas foi assim em Michafutene 

que minha avó Fanisse 

morreu! 

(Xigubo, pp. 45, 46) 

 

                                                
70

 Chicomo é um local populoso localizado em Inhambane, Moçambique. 
 
71

 Mahazul era vassalo fiel de Ngungunhane, último imperador do Império de Gaza, e não aceitava a 
soberania portuguesa. 

 
72

 Cocuana: velho(a); avô(ó); termo respeitoso para com todo o ancião, independentemente do sexo. 
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 O poema em questão, além de abordar uma temática social, uma vez que acusa o 

colonizador pela morte da avó Fanisse, resgata elementos e ações tradicionais no espaço 

moçambicano, como a contação de estórias “à volta da fogueira”. O emprego de perguntas 

retóricas, inclusive, instaura uma insinuação, levando o leitor a validar a acusação de que o 

português é o culpado pela morte de Fanisse, de sua cultura e do ambiente em que a avó 

vivia. 

 Em “Gado Mamparra-magaíza”, uma vez mais, o poeta faz uma denúncia social, na 

medida em que revela a exploração sofrida pelo trabalhador contratado – o “magaíza”. O 

ritmo do poema é bastante contundente e é realçado a partir de certos recursos estilísticos, 

tais quais as exclamações, as interjeições, as repetições, os adjetivos e, até mesmo, as 

reticências:  

 

O gado está escolhido 

contado e marcado. 

Vai no comboio o gado mamparra. 

 

Nos currais da administração 

ficam só as fêmeas. 

Nas machambas das circunstâncias 

ficam as fêmeas a emprenhar 

gado novo. 

 

Hoje 

volta ao comboio de Migôdini 

e xitimela
73

 volta e traz 

podre de doenças o velho gado d´África. 

 

Oh! 

Faltam cabeças no gado magaíza. 

Faltam pernas no gado magaíza. 

Faltam braços no gado magaíza. 

Faltam homens no gado magaíza. 

 

Ah! 

Venham ver. 

Venham ver o gado escolhido. 

Venham ver o gado marcado. 

Venham ver o gado da minha terra. 

Faltam cabeças no gado magaíza. 

Faltam cabeças de gente no gado devolvido. 

 

E novamente 

outra vez o gado está escolhido. 

                                                
73

 Xitimela é um comboio, navio ou qualquer tipo de máquina a vapor. 
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Outra vez o gado está comprado. 

Outra vez o gado está vendido outra vez! 

 

(...) 

 

Ah! Gado de raça nos currais d´África. 

Ah! Gado-gente de todo Moçambique 

... Gado comprado! 

 

 

... Gado marcado! 

...Gado vendido! 

(Xigubo, pp. 63, 64) 

 

 Podemos observar, nitidamente, a zoomorfização do homem, uma vez que o grupo 

de trabalhadores é comparado a um gado. Assim como o rebanho está sujeito ao seu pastor 

e, em breve, será vendido para corte, os “magaízas” estão subordinados aos colonizadores 

portugueses e serão vendidos a outros donos. Entretanto, na última estrofe do poema, o 

sujeito assume uma postura de resistência e afirma que, em Moçambique, não haverá mais 

compra de “gado”. As repetições e as frases exclamativas corroboram a atitude assertiva 

assumida pelo enunciador: 

 

Ah! Gado libras-ouro de bacilo Rand. 

Ah! Nunca mais nenhuma vez 

Gado mamparra. 

Gado magaíza. 

Nunca mais em Moçambique gado comprado. 

Nunca mais gado moçambicano marcado e vendido! 

Nunca mais!!! 

(Xigubo, p. 64) 

 

 Finalizaremos nossa análise da obra Xigubo com o poema “Chamamento”, no qual 

os sons das palavras são extremamente valorizados. Há, no texto, vocábulos que remetem à 

oralidade, tais como “chamamento, chamei, voz, grito, ouvi, eco”. Além disso, o “eu-

enunciador” dirige seu discurso a um “tu-interlocutor”, tentando estabelecer um diálogo. 

Para tal, o sujeito ergue sua voz e pretende despertar os cidadãos moçambicanos a fim de 

incitá-los à ação em busca da liberdade: 

 
Chamei-te! 

E como um bêbado de futuro 

em plena rua da cidade ocupada 

a minha voz rasgou o duro segredo dos muros de concreto 
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rebentou o ar sofisticado das urbes 

invadiu as plantações de chá 

correu em rajada os campos de sisal 

encheu de lés-a-lés as terras do tabaco 

e com a minha transpiração de sangue 

tingiu de cor nova os algodoais sem fim. 

 

Chamei-te! 

E o meu grito rouco de vida 

entrou como um tiro de azagaia no recesso das minas 

e no minuto suspenso no relógio da esquadra  

ouvi o eco crescido e refundido da minha voz máscula 

responder: - Sekeleka
74

 Irmão! 

 

E para lá da minha própria mudez 

a grande voz cobriu a nossa vergonha de homens 

movendo-se à superfície do mundo 

mas chamando: 

- Sekeleka Irmão! 

[grifo nosso] (Xigubo, p. 58) 

 

 Vale ressaltar que o chamamento é realizado em língua ronga, “- Sekeleka Irmão!”, 

para que apenas os homens de Moçambique possam compreender o chamado. (grifo nosso). 

 Portanto, nos vinte e um poemas que compõem Xigubo, predomina a voz de um 

enunciador que denuncia o opressivo sistema colonial, mas também faz uma exaltação 

telúrica, racial, cultural e linguística das identidades moçambicanas e africanas, em geral. 

Para tanto, o poeta lança mão de variados artifícios sonoros que tornam seu discurso ora 

exaltado e sublime, ora agressivo e impetuoso, ora sensual e virulento.  

 Consideramos interessantes e pertinentes as conclusões às quais chegou Ana 

Mafalda Leite a respeito do livro. Daí o seu destaque como conclusão nesse subcapítulo: 

  

 
O caráter fortemente rebelde e impositivo da poesia de Xigubo concretiza-se na 

linguagem poética usada, na qual se detecta a apreensão dos legados modernistas pela 

metáfora inesperada, muitas vezes com efeitos pictóricos e oníricos, pela liberdade 

versificatória, pela introdução do nível coloquial no verso, pelo tom eufórico, exaltante e 

agressivo, e ainda pela intensidade emocional marcada pela interjeição repetida e pela 

redundância adjetival. (LEITE, ibid., p. 127). 

 

 

 

                                                
74

 Sekeleka é um vocábulo da língua ronga e significa “erguer-se, levantar”. 
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3.2 – Karingana ua Karingana: na cadência da poesia em narrativa 

 

 Segundo livro de José Craveirinha e primeiro a ser editado em Moçambique, 

Karingana ua Karingana foi publicado em 1974 e reúne uma grande quantidade de 

poemas. Entretanto, apenas a edição de 1982 é considerada definitiva e revista pelo autor. 

O próprio poeta faz essa ressalva no prefácio do livro: “Esta reimpressão de Karingana ua 

Karingana é, até ao momento, a única obra do autor pelo próprio antecipadamente vista e 

revista, o que converte a presente edição em sua integral e definitiva versão”. 

(CRAVEIRINHA. In: LEITE, op. cit., p. 20). 

 A obra em questão caracteriza-se pela forte presença de uma narratividade oral, 

“recriada numa linguagem que teatraliza formas de contar com jeito de profecia, 

recuperando ritmos e ritos bastante característicos da cultura moçambicana”. (SECCO, op. 

cit., p. 13). No livro, há a presença de um “poeta-narrador”, que passeia por Moçambique, 

principalmente pela “cidade de caniço”, contando e descrevendo os lugares, as pessoas, as 

culturas locais, entre outros aspectos: 

 
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  
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indolentes as flores 

da nossa comum Primavera. 

(Karingana ua Karingana, pp. 56, 57). 

 

 

 Observamos, no poema acima, intitulado “Primavera”, o retrato da desigualdade 

social, típica de uma sociedade colonial. O sujeito que se pronuncia revela a sua condição e, 

em seguida, apresenta o estado em que se encontram os estivadores. Aquele pode desfrutar 

de um momento na praça à espera da primavera, enquanto estes, devido ao trabalho 

exaustivo, não têm a possibilidade de tal desfrute. A conjunção adversativa “mas” 

estabelece essa contradição. 

 No poema que abre a obra, também intitulado Karingana ua Karingana, o poeta já 

anuncia o caráter narrativo envolvente que percorrerá por todo o livro. Como vimos 

anteriormente, tal expressão da língua ronga equivale à “Era uma vez”. Convocando o 

leitor a participar das estórias que serão contadas, aliciando-o para a roda, os primeiros 

versos, embora aparentemente simples, produzem uma espécie de efeito de eco que se 

deseja prolongar no ouvinte/leitor: 

 

Este jeito 

de contar as nossas coisas 

à maneira simples das profecias 

- Karingana ua Karingana! – 

é que faz o poeta sentir-se 

gente  

 

(...) 

(Karingana ua Karingana, p. 13) 

  

  

 No poema “Fábula”, por exemplo, o tom da contação de estórias é bem evidente. 

Como o título insinua, dá-se uma breve narração; contudo, sua contundência é absoluta: 

 

Menino gordo comprou um balão 

e assoprou 

assoprou com força o balão amarelo. 

 

Menino gordo assoprou 

assoprou 

assoprou 

o balão inchou 

inchou 



81 
 

e rebentou! 

 

Meninos magros apanharam os restos 

e fizeram balõezinhos. 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, p. 18) 

 

 

 Craveirinha lança mão, na segunda estrofe, da gradação. Porém, diferentemente do 

que ocorre na maioria dos textos narrativos, a gradação, aqui, é decrescente e, assim, 

caminha em direção ao anticlímax. Nesse sentido, o poeta, conscientemente, rompe com 

certas convenções. É válido lembrar, ainda, que as rimas e as repetições intensificam o 

clima de suspense construído a partir do emprego da figura de estilo. 

 O poema “Aforismo” faz referência a uma forma popular muito característica das 

tradições orais, tanto africanas como da cultura ocidental. De forma exemplar, o poeta, 

mais uma vez, resgata e afirma elementos que identificam as culturas nativas, sem deixar, 

contudo, de apontar os laços que as unem a todas as culturas humanas: 

 

O preconceito da ave 

não é o tamanho das suas asas 

nem o ramo em que poisou 

 

Mas a beleza do seu canto 

a largueza do seu voo 

e o tiro que a matou. 

(Karingana ua Karingana, p. 20) 

 

 

 Retomemos aqui o comentário de Rita Chaves acerca dos aforismos: 

 

 

Da tradição oral, a poesia igualmente herda o apreço pelo aforismo. Essa forma 

condensada de sabedoria popular é trazida para o interior do poema que incorpora os 

ditados, muitas vezes para questionar as verdades que eles nem sempre podem expressar. 

Tratadas dessa maneira, essas formas cristalizadas de discurso são revitalizadas e 
espelham a inquietação de quem não quer perder as várias dimensões de cada verdade. 

(CHAVES, op. cit., p. 160). 

 

 

 Outra característica que aproxima os poemas de Karingana ua Karingana aos textos 

narrativos é a presença de personagens. Muitas vezes, inclusive, elas são identificadas. É o 

caso do poema “Felismina”, em que há o retrato de uma prostituta. Ao trazer, para o seu 
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texto, uma figura marginalizada na sociedade, o poeta tem o objetivo de ratificar a 

existência dela e, concomitantemente, denunciar a condição sub-humana dessa mulher: 

 

Com música 

e jogos de luzes como nos circos 

desabotoa-te lentamente, Felismina 

desabotoa-te ao cúmulo das regras do cabaré 

desabotoa-te Felismina. 

 

Aqui na cidade  

a cada milímetro do teu descaramento 

vais evoluindo alvejada a focos na barriga 

vais evoluindo cada vez mais nua 

vais evoluindo com música e tudo 

vais evoluindo de mamana mal vestida 

em bem despida artista de “strip-tease”. 

Com música da Europa 

e jogo de luzes na tua nudez 

vais evoluindo sem um único livro 

vais evoluindo dentro deste circo 

vais evoluindo Felismina! 

(Karingana ua Karingana, p. 33) 

 

 

 A intensa musicalidade do poema é apreendida no ritmo que sugere o movimento e 

a “evolução” de Felismina no momento em que o sujeito está com ela. As repetições e os 

paralelismos corroboram a construção dessa cadência melódica.  

 O poema “Cantiga nossa”, como o título propõe, lembra uma canção, devido ao 

lirismo presente, à composição dos versos, ao desenvolvimento estrófico e à seleção 

vocabular: 

 

No minuto 

em que os nervos se rasgaram 

calou-se a voz dos grilos 

calou-se a voz das ondas do mar 

e o mundo estremeceu e parou. 

 

E um gemido 

veio como um búzio 

docemente soprar-me 

entre as nuvens do céu 

o teu corpo na terra 

e a espuma do mar. 

 
E do minuto perfeito 

ah, Maria Teresa 
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brotou na praia docemente  

a nossa velhíssima cantiga 

mais viva 

mais forte 

e mais nova! 

(Karingana ua Karingana, p. 97) 

 

 

Ana Mafalda Leite ressalta que alguns poemas do segundo de livro de José 

Craveirinha lembram a estrutura das canções. (LEITE, op. cit., p. 115). A terceira parte da 

obra, designada “Odes ao inverno”, por exemplo, faz alusão a um tipo de composição 

poética de caráter lírico. A propósito, a ode surgiu na Grécia e, em grego, significava 

“canto”. A título de ilustração, vejamos a “1ª Ode ao inverno”: 

 
Ainda é manhã cedo 

e nas ruas ninguém. 

Só o homem do lixo embrulhado 

em mortalha de ganga e cacimba 

despejando latas ao ladrar dos cães. 

 

Nas casas 

ainda 

todas as portas cerradas. 

 

Mas na manhã cedo 

ao raivoso rosnar dos cães 

só o homem do lixo... 

o homem do lixo... 

... do lixo 

e mais ninguém. 

(Karinagana ua Karingana, p. 65) 

 

 

 A última estrofe, em especial, devido às repetições, sugere um ritmo que parece 

imprimir movimento ao texto. 

 Há outros poemas, em Karingana ua Karingana, que exploram a musicalidade. É o 

caso das elegias, que são compostas de um lirismo melancólico. “Ao meu belo pai ex-

emigrante” é uma linda elegia dedicada ao pai de Craveirinha. Em quase todas as estrofes, 

o vocativo “pai” é empregado, criando, assim, um ritmo e um clima de conversa. Além 

disso, ao interpelar o pai, repetidas vezes, o poeta vai costurando uma estrofe à outra 

através do “acentuado uso de conjunções coordenativas, que marcam um ritmo aliterativo 

cantante na continuidade da narração lírica” (LEITE, ibid., p. 117): 
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Pai: 

as maternas palavras de signos 

vivem e revivem no meu sangue 

e pacientes esperam ainda a época da colheita 

enquanto soltas já são as tuas sentimentais 

sementes de emigrante português  

espezinhadas no passo de marcha 

das patrulhas de sovacos suando 

as coronhas de pesadelo. 

 

E na minha rude e grata 

sinceridade filial não esqueço 

meu antigo português puro 

que me geraste no ventre de uma tombasana
75

 

eu mais um novo moçambicano 

semiclaro para não ser igual a um branco qualquer 

e seminegro para jamais renegar 

um glóbulo que seja dos Zambezes do meu sangue. 

(...) 

 

Oh, Pai: 

juro que em mim ficaram laivos 

do luso-arábico Aljezur
76

 da tua infância 

mas amar por amor só amo 

e somente posso e devo amar 

esta minha bela e única nação do Mundo 

onde minha Mãe nasceu e me gerou 

e contigo comungou, meu Pai. 

E onde ibéricas heranças de fados e broas 

se africanizaram para a eternidade nas minhas veias 

e teu sangue se moçambicanizou nos torrões 

da sepultura de velho emigrante numa cama de hospital 

colono tão pobre como desembarcaste em África 

meu belo Pai ex-português. 

 

(...) 

 

E nestes versos te escrevo, meu Pai 

por enquanto escondidos teus póstumos projetos 

mais belos no silêncio e mais fortes na espera 

porque nascem e renascem no meu não cicatrizado 

ronga-ibérico mas afro-puro coração. 

E fica a tua prematura beleza afro-algarvia 

quase revelada nesta carta elegia para ti 

meu resgatado primeiro ex-português 

número UM Craveirinha moçambicano! 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, pp. 107, 108, 110) 

 

                                                
75

 Tombasana é uma mulher solteira. 
 
76

 Aljezur é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito de Faro, região e sub-região do Algarve, com cerca 

de 3300 habitantes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Faro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algarve
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 Nesse poema autobiográfico, o poeta assume a sua identidade mestiça – “semiclaro 

para não ser igual a um branco qualquer / e seminegro para jamais renegar / um glóbulo 

que seja dos Zambezes do meu sangue” – e as heranças portuguesas legadas do pai. (grifo 

nosso). No entanto, tem a consciência de que pertence a uma única nação: “e somente 

posso e devo amar / esta minha bela e única nação do Mundo / onde minha Mãe nasceu e 

me gerou”. 

 Ao referir o pai como “ex-emigrante” e ao afirmar que o sangue dele se 

“moçambicanizou”, o poema promove uma isenção do pai, dissociando-o da imagem de 

colonizador. Assim, é como se o sujeito poético afastasse de si qualquer vestígio da ação 

colonizadora. 

 Em “Dó sustenido para Daíco”, o sujeito poético, interpela, em todas as estrofes, a 

sua interlocutora “Carol”. Aqui, temos, mais uma vez, o estabelecimento de um diálogo. 

Dessa forma, o poeta revitaliza a oralidade que é tão marcante em diversas culturas 

africanas: 

 

Carol: 

Lembras-te ainda do Daíco? 

Dos seus mil dedos bem magros 

excitados nas cordas da sua fêmea-viola 

e principalmente os seus olhos xi-ronga 

libelos em náuseas de timidez? 

 

Olha, Carol 

fomos hoje acompanhar o Daíco 

no regresso definitivo do exílio 

sem sair da sua terra. 

E estava  

como tu o conheceste antes 

da renúncia de Noémia de Sousa no estrangeiro 

talvez um pouco mais mudado na maneira 

esquisita de continuar o monólogo 

de dizer tudo sem falar. 

Complexo, quem sabe? 

da viagem de automóvel ao comprido 

em tábuas de segunda classe 

a caminho da mãe-terra. 

E vê lá tu, Carol  

o Daíco ultimamente na filha-da-mãe 

da rua Araújo até às quatro horas da manhã  

a tocar viola contra a estúpida opinião de uma 

radiografia de frente aos seus pulmões. 

 

(...) 
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Pois é, Carol, 

vou terminar esta carta enviando-a sem via 

sobre a amnistia de quarenta e tal anos de exílio 

do Daíco dentro de Lourenço Marques a tocar bacilos 

mas não estejas pensativa nem triste onde quer que estejas 

que o daíco executa agora revés no c oração da pátria 

de improviso a resistência da última posição 

no corpo inteiro em contracanto. 

 

E garanto-te, Carol, 

que neste momento em Moçambique 

jacente a orquestra de humos começou 

de certeza no sigilo uníssono de tudo 

o típico movimento arenoso puro 

folclore das boas-vindas 

ao Daíco. 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, pp. 111, 112, 113) 

 

 

Segundo Rita Chaves, o poeta dedica o seu discurso à Noêmia de Sousa, sua irmã 

Carol, “na saudação aos que perambulavam por outras terras com uma parte do coração em 

África”. (CHAVES, op. cit., p. 149). 

Muitos poemas de Karingana ua Karingana fazem referência a instrumentos, 

melodias e danças africanos para fins de afirmação cultural, mesmo sob pressão da cultura 

do colonizador. Além disso, tais referentes culturais podem funcionar como aparelhos de 

reivindicação em busca de uma sociedade melhor e mais justa.  

O poema “Violas de lata”, por exemplo, faz alusão a instrumentos e ritmos 

moçambicanos “que entram em sintonia, dada a sua desqualificação cultural, com as violas 

de lata e a própria vida que, segundo palavras do poeta, acaba por ser também de lata”. 

(LEITE, op. cit., p. 106): 

 

Minha alma grita 

súplicas da Mafalala em mutovanas
77

 de avós 

e geme timbilas do músico de Zavala 

no ritmo das blusas de saca 

do negro contratado. 

 

E tu 

minha companheira de olhos tristes 

vens amorosamente vens 

na tua boca a melodia fraternal 

e lá fora na solidão da rua prenhe de gente 

                                                
77

 Mutovana é um amuleto. 



87 
 

a voz infrene de uma cantiga ronga 

o morse angustioso de uma vida de lata. 

 

(...) 

 

Mas agora estala bem estalados 

nos dedos raivosos de cantigas suburbanas 

os arames de aço da tua lata de música 

que o inferno de amnésia acabou 

negro de sonhos subversivos 

de homem descontratado. 

E deixa o cerne do ritmo 

no filho da mamana Angelina 

a preta que trabalha a partir tincarôsse
78

 

na Companhia Industrial do Caju! 

(Karingana ua Karingana, pp. 101, 102) 

 

 

 Em “As veias sacras da Xipalapala”, a referência ao instrumento utilizado para 

convocar o povo nos induz, profeticamente, à temática da guerra. Assim, o poema se 

constrói como forma de despertar a sociedade moçambicana, a fim de que ela reconheça o 

seu valor e eleve a sua autoestima: “xipalapala (= o berrante), cuja função é a de convocar 

todos para a reconquista das próprias raízes”. (SECCO, op. cit., p. 13). 

 Percebemos o desejo de conscientização dos cidadãos sobre a sua condição de 

colonizados e, principalmente, a vontade de incitá-los à mobilização. No poema, o 

instrumento musical é divinizado; por meio dele, torna-se acessível o caminho sagrado à 

libertação: 

O romântico céu inteiro manchando 

de nódoas de machimba
79

 os fundilhos 

da cidade de rosas sob uma diarreia 

azul celeste. 

 

E nós todos no território lascivo 

do teu belo corpo de mulata 

desmolequizados fazemos 

nas máquinas das bocas 

a nossa própria sacarina 

de beijos. 

 

E milhentos dedos 

concentram os prolegómenos 

da tristeza no meio do regozijo  

das dentaduras alvares inchando 

                                                
78

 Tincarôsse: castanha de caju. Do português, “caroço”, e prefixo ronga “tin”. 
 
79

 Machimba: excremento. 
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nos subúrbios do teu corpo africano 

as veias sacras da grande Xipalapala
80

! 

 (Karingana ua Karingana, p. 105) 
 

 Em “Msaho”, que, na verdade, é uma nova versão do poema “Msaho de 

aniversário”, do livro Xigubo, os ritmos africanos são realçados. O título faz referência a 

um tipo de composição musical executada com o acompanhamento de um instrumento de 

madeira, chamado “timbila”. Ao tocá-la, o “negro subnutrido” tenta afastar os terríveis 

pesadelos da colonização: 

 
Negro chope 

subnutrido canta na noite de Lua Cheia 

e na cúmplice timbila 

entoa os ritmos dolorosos do pesadelo. 

 

E borboleta amarela 

no estrénuo palpitar das asas 

sozinha escreve na atmosfera agrimensurada 

a fábula incrível das novas casas estranhas  

e dos jazigos sempre descobertos pelos outros 

nas minhas terras familiares de xingombelas 

ao norte e ao sul das águas do Zambeze 

agora à míngua de boas chuvas 

e com macambúzios
81

 sem manadas. 

 

E tu, conterrânea dos olhos grandes 

continuarás assim frívola 

no teu dúbio silêncio? 

 

Pois eu 

do primeiro ao último invendido cromossoma 

desnutrido moçambicano da cabeça aos pés 

da concessão dos alvarás de extração dos minérios 

farei para ti neste ano de mil novecentos 

e sessenta e um aqui na Mafalala 

inteira a beleza do som 

 e completo lirismo da fúria 

desta minha insubordinada 

impoética poesia. 

(Karingana ua Karingana, pp.127, 128) 
 

                                                
80

 Xipalapala é uma espécie de trompa ou trombeta de chifre do antílope “palapala” com que se convoca o 
povo. 

 
81

 Macambúzios são os pastores de rebanhos no mato. 
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 Em “Timbileiros”, assim como no poema analisado acima, é mencionada a música 

executada pela timbila, ressaltando a manutenção e resistência dessa prática musical, que o 

colonizador tentou censurar – “bate e torna a bater agora”: 

A maviosa 

velha canganhiça
82

 dos timbileiros 

acaba os ócios. 

 

E toda a Zavala  

bate e torna a bater agora  

a cadência dos corações da turba 

dançando as amotinações voluptuosas 

das timbilas de ossos. 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, p. 35) 
 

 No poema “Mensagem”, o sujeito poético deseja se comunicar com o seu povo em 

busca de um coro uníssono. Tenta recuperar esse “grito” coletivo que a escrita, imposta 

pelo colonizador, desejou abafar. Mais uma vez, temos a fala como força geradora de ação. 

Os vocábulos “ouvi” e “voz” remetem, diretamente, à oralidade:  

Ouvi tua canção distante  

tua voz rouca de saudade dos caminhos de nascença 

ouvi e guardei no coração. 

 

E tua voz minha voz nossa voz 

não quer grades nem fronteiras 

e distância também é grade 

também é fronteira dentro de nós. 

 

Ouvi tua voz rouca de saudade 

e não encontrei ave solta dos dias 

e das noites da Munhuana
83

 

(...) 

(Karingana ua Karingana, p. 95) 
 

 Nesse poema, a musicalidade também se destaca. Através do uso repetido de 

pronomes possessivos e de vocábulos, como “voz” e “sangue”, que reiteram a identificação 

e a semelhança do poeta com sua amiga “Carol” e os outros moçambicanos, é construída a 

cadência melódica. A voz que se pronuncia evoca outras vozes e todas elas se misturam em 

busca de um canto coletivo e expressivo: 

                                                
82

 Canganhiça significa enganar com malícia; sofismar; iludir. 
 
83

 Munhuana é um grande bairro suburbano de Moçambique que continha depósitos de água salobra. 
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e venho aqui chamar teu sangue meu sangue nosso sangue 

venho aqui chamar Carolina 

Carolina...! Carolina...! 

com a mesma voz minha voz tua voz nossa voz 

mesmo sangue teu sangue meu sangue nosso sangue 

que saudade pode enrouquecer no cantar distante 

mas desespero tem que fazer flor em toda a parte. 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, p. 96) 
 

 O poema que fecha o livro, “SIA-VUMA”, representa o canto, a voz coletiva. Essa 

expressão da língua ronga é uma espécie de refrão que corresponde ao “amém”. Portanto, 

há a participação de um coro que se pronuncia ao final de cada estrofe. Evidencia-se, assim, 

a força e a importância da voz coletiva, que, vale ressaltar, é muito comum nas 

performances orais. A intervenção do coro cria, ainda, “um jogo de antifonias no interior do 

poema”. (LEITE, op. cit., p. 116). Nas 19 estrofes, a expressão “SIA-VUMA” é declamada 

no último verso, marcando, dessa forma, uma regularidade rítmica: 

 
Enquanto 

instintivas andorinhas 

incansáveis fulgem as asas 

contra a taciturna saca azul 

engomada a pulso sobre nós 

com alcunha portuguesa de céu 

suburbaninhas largam-se à mecha dos pneus à mão 

ou pilotos analfabetizados mesmo assim guiam 

à pata os “friendship” de caixote 

                                   SIA-VUMA! 

 

E o nosso amor de homens  

descerra os olhos ao nu mais feminino 

de um par de pernas nacionais abertas 

na insolação viril do xigubo 

     SIA-VUMA!    

 

E noivas  

cinjem aos rins 

a vertigem púrpura das capulanas 

e reprimem nos seus bantos corações 

uma a uma as missangas da tristeza 

e talham a dente a xicatauana da paciência 

que o tempo de amar se não extingue 

e na espera o longo sonho excessivo 

do mais verdadeiro amor também compensa  

a alucinante visão de um novo horizonte 

                                   SIA-VUMA! 
(...) 

(Karingana ua Karingana, pp. 165, 166). 
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 Craveirinha consegue, pois, nesse último poema, arquitetar o futuro desejado para 

Moçambique, com o consentimento e a validação do público que ouve e responde aos 

prenúncios do poeta – “que assim seja!”. Os verbos encontram-se, então, no futuro:  

 

E seremos viajantes por contra própria 

jornalistas, operários com filhas também dançarinas de ballet 

arquitetos, poetas com poemas publicados 

compositores e campeões olímpicos 

                                    SIA-VUMA! 

 

E construiremos escolas 

hospitais e maternidades ao preço 

de serem de graça para todos 

e estaleiros, fábricas, universidades 

pontes, jardins, teatros e bibliotecas 

                                    SIA-VUMA! 

 

E guiaremos as nossas charruas 

editaremos os nossos livros 

semearemos de arroz os nossos campos 

sintonizaremos a voz dos nossos emissores 

e bateremos também o “crawl” nas piscinas 

                                    SIA-VUMA! 

 

E ergueremos estátuas aos nossos técnicos 

estâncias para os nossos mais velhos 

estádios para os nossos jovens 

e represas alegóricas ao pai 

à mãe e ao filho não evocados nas maldições 

infinitas que devastaram África 

                                    SIA-VUMA! 

 

E distribuiremos amuletos de aritmética 

e invocaremos o exorcisismo dos altos-fornos 

a antropologia cultural de uma changana 

a uma virgem maconde moçambicanamente 

e a lógica diesel das geradoras na Manhiça 

                                    SIA-VUMA! 

 

E armados de martelos e chaves-de-boca 

montaremos água canalizada no Xipamanine todo 

desviaremos o machimbombo 7 para a Polana 

e o machimbombo 2 da Polana para o Alto-Maé 

e controlaremos a lavra de quilovátios todos os dias 

semeando amperes no Chamanculo inteiro 

                                    SIA-VUMA! 

 

E inocularemos 

de nós para o mundo a vacina 

contra os vírus suásticos 
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e pendurada exibiremos ao povo dos belos bairros 

a relíquia fóssil da gengiva de nojo 

dos que traírem o folclore deste poema 

                                    SIA-VUMA! 

 

(...) 

[grifo nosso] (Karingana ua Karingana, pp. 167-169) 

 

 

 Tal qual uma “prece-cantada”, que possui uma cadência rítmica peculiar, o poema 

em questão atinge uma musicalidade original, que se dá a partir das repetições, das 

exclamações e, ainda, dos neologismos, como “moçambicanamente”. Craveirinha fecha sua 

segunda obra com esse belo poema, que se ergue como um canto de louvor ao porvir de 

Moçambique como nação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Na presente dissertação, pretendemos demonstrar de que forma os ritmos e 

sonoridades africanos penetram na poesia do escritor moçambicano José Craveirinha. O 

trabalho foi árduo, porém apaixonante, pois nos permitiu a descoberta de uma obra poética 

extremamente bela e rica. A poesia de Craveirinha, devido ao seu caráter musical, nos toca, 

já que a “música é espírito, alma... ela é linguagem da alma que espalha em sons o prazer 

interior e a dor do coração...”. (HEGEL. In: KIEFER, 1985, p. 223). 

 A fim de evidenciarmos como a musicalidade é explorada nos poemas, tomamos 

como corpus as duas obras iniciais do autor – Xigubo e Karingana ua Karingana. Nos três 

capítulos que compuseram a dissertação, foram trabalhados diversos poemas como forma 

de validação da proposta apresentada. 

 Iniciamos nosso trabalho tratando da relação fraternal entre música e poesia. 

Pudemos verificar que, em diferentes movimentos literários, o diálogo entre essas duas 

artes foi explorado, tanto sob o aspecto do parentesco, como sob o prisma da parceria. Nas 

tradições orais, inclusive, percebemos o quanto tais expressões artísticas estão intimamente 

relacionadas. 

 Em seguida, elencamos e caracterizamos movimentos literários e culturais que 

tiveram visibilidade e notoriedade no século XX. Tais manifestações ecoaram com força 

nos diferentes continentes, possibilitando o contato de autores africanos com as ideologias 

propagadas por esses movimentos. Nesse sentido, José Craveirinha, como procuramos 

mostrar, embora não tenha se submetido a nenhum deles, foi tocado por todos e tocou a 

todos. Assim, pudemos observar a presença de valores e concepções difundidos por esses 

movimentos, mas recriados pelo autor em sua poesia. 

 Por fim, retomando tudo o que foi abordado ao longo do texto, debruçamo-nos 

sobre as duas obras em questão, descrevendo características que marcam cada uma delas. 

Vimos, portanto, que, ao injetar os ritmos e as sonoridades africanos nos poemas, 

Craveirinha resgata, valoriza e recria tais elementos, projetando e afirmando a identidade 

moçambicana. Nesse momento, tivemos a oportunidade de analisar poemas que ainda não 

haviam sido contemplados nos capítulos anteriores. 
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 Pudemos analisar algumas estratégias de recriação da língua do colonizador a partir 

da confrontação de palavras e sonoridades dos idiomas africanos, de neologismos e de 

expressões características da oralidade. Vimos como o poeta cria uma nova linguagem 

literária, que subverte as “boas” regras da morfologia, da sintaxe e da semântica do 

português padrão. Nesse sentido, avaliamos o quanto a obra poética de Craveirinha é capaz 

de traduzir o universo africano. 

 Observamos, inclusive, que, ao marcar o texto com os sotaques da sua terra, 

Craveirinha marca, simultaneamente, as diversas culturas existentes em África, 

estabelecendo um enfrentamento aos modelos culturais impostos pelo colonizador. O poeta 

forja a sua escrita também em um movimento de conscientização cultural, visando chamar 

a atenção para a necessidade de transformação da sociedade moçambicana. Assim, 

profeticamente, vai projetando e musicalizando, em seus versos, o futuro que deseja para o 

seu país.  

 Detectamos a forma como os variados artifícios sonoros, tais como as interjeições, 

exclamações, repetições e aliterações, concorrem para a expressão dos sentimentos do 

sujeito poético, que se revela, no poema, com euforia e exaltação, revolta e dor.  

 Além disso, os ritmos e as sonoridades foram analisados em relação ao movimento 

do texto poético; é como se transformassem o poema em um organismo vivo. Relembrando 

a fala do crítico José Miguel Wisnik, citada na página 14 da presente dissertação: “o ritmo 

dá movimento e faz pulsar a poesia”. 

 Nosso maior objetivo foi explorar parte da riqueza poética da obra de José 

Craveirinha, sugerindo mais estudos sobre os caminhos da musicalidade em sua poesia. 

Esperamos, pois, ter podido contribuir para as pesquisas nessa área, realçando a grandeza 

de sua poética. Com certeza, há ainda muitos aspectos que merecem ser contemplados, o 

que só nos impele a continuar estudando a obra do autor. 
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