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Quando publiquei meu primeiro livro, “Tremor de Terra”, e ganhei, juntamente com o Dal-

ton Trevisan, o Concurso Nacional de Contos, fizeram uma longa entrevista comigo em 

Belo Horizonte, e surgiu aquela clássica pergunta: quais foram suas influências? Aí, em 

respostas curtinhas, que eu costumo dar até hoje nas minhas entrevistas, eu disse: um 

autor brasileiro, Dalton Trevisan; um autor estrangeiro, Hemningway. 

Luiz Vilela [entrevista no jornal Cândido] 

 

 

 

A ideia é esta: partir, fracturar as palavras, reconstruí-las e depois dizer assim: afinal a 

janela que a palavra abre pode mostrar outros mundos! 

Mia Couto [In Moçambique Encontro com Escritores] 

 

 

Não faço poesia a pedidos ou por encomenda. Preciso de uma ligação “emociono-

estrutural” ou “estruturo-emocional” para precipitar um poema, que, para mim, é sempre 

um curto-circuito de forma e alma. Quando acontece é bom. Mas dói.  

Augusto de Campos [Revista Corsário] 

 

  

A intuição é uma espécie de inteligência. A maior inteligência que o homem possui é a 

intuição. (…) é inteligente, escreve livros, fala de avião… A intuição vem antes do acon-

tecimento, a priori das coisas. Então, é a intuição. Nada mais eficiente que a intuição. A 

intuição cria, inventa, fantasia, dá cores, dá frtutos, dá flores… 

José Alcides Pinto [Revista Pindaíba] 

 

 

Não aceito qualquer definição de poesia, qualquer técnica na reformulação/ conceptuali-

zação poética, por isso há que expular “o que é a poesia”, os seus sistemas explicativos-

teoréticos-interpretativos e expandir/germinar a correnteza da heterogeneidade: 

QUANDO HÁ POESIA? (….) 

Luís Serguilha [in O QUE É POESIA?] 
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Vênia ao mar dos poetas! 

H á um longo caminho para se chegar ao infinito. Não são as linhas férias 

que do longe se cruzam. Nem as nossas estradas que ligam o sul ao norte. É o mar. Lá 

onde é doce morrer, como já cantou a nossa “rainha dos pés descalços”, Cesária Evo-

ra; é lá onde moram os deuses e a força da natureza que só aparece quando tem fome 

da humanidade. 

E os poetas partirão por esse mar a busca da liberdade que o continente não dá; 

lavarão nesse infinito caminho o sangue que polui a sua poesia, as suas vestes poéti-

cas e os seus olhos; percorrerão distâncias longas, longícuas, com a palavra nas 

mãos. Porém há um impasse, ou a mulher, ou o país ou o mar, na relação poética des-

de o poeta moçambicano Eduardo White ao cabo-verdiano Filinto Elísio, o angolano, 

José Luís Mendonça e a são-tomense, Conceição Lima, em quase todas suas obras. 

Portanto, falar do Índico foi a opção de um dos mais destacados críticos literários 

da actualidade em Moçambique, Francisco Noa, escalado por nós, para falarmos da 

Literatura moçambicana desses novos tempos. Uma leitura eficiente dos traços das 

letras no país onde há uma nova estética em construção. A invasão e a viagem, cujo 

trajecto, inevitavelmente, passa pelo Índico, de acordo com o crítico que cita os escrito-

res e as respectivas obras. 

Entretanto, num olhar mais distante, pode-se notar que é quase um privilégio para 

aos poetas africanos, seja das ilhas ou das cidades banhadas pelos oceanos, buscar 

essas águas para ir longe. Longe de si e dos outros, para buscar outros seus, outras 

nações. Pode-se recorrer no caso concreto e já referenciado, ao poeta de Cabo Verde, 

Filinto Elísio, na sua obra “O Inferno do Riso” e até, o “LI CORES & AD VINHOS” onde 

o lirismo e é aliado à força dos ventos, das águas e do fogo. Por essa via, chegaremos 

à poesia de Conceição Lima em quase todas suas três obras “O Útero da Casa”, “A 

Dolorosa Raiz do Micondó” e “O País de Akendenguê em que apesar do factor “casa – 

país” ser mais forte, os gritos desta poetisa, desaguam no extenso mar do arquipélago 

de São Tomé e Príncipe que é pequeno de terra. O José Luís Mendonça, no seu 

“Poesia Manuscrita pelos Hipocampos” e no seu “Chuva Novembrina” acumula essa 

força das águas ao dia-a-dia e à mulher. 

Seguindo ao mais infinito, este número seria dedicado aos nossos mares que 

sabem influenciar nas nossas línguas portuguesas, fazendo-nos singulares no colectivo 

que somos. Assim celebramos o passo 50 que damos com “Os Pés Descalços” como 

diria Décio Bettencourt Mateus ou com a “Alma Trancada nos Dentes”. Bons ventos 

oceânicos nos movem neste 2013 que iniciamos, afinal, o mal ainda não está feito nes-

te ano. Por estas páginas adentro, há um vasto mar... 

Quem fazer uma boa leitura, fará uma boa viagem, certamente. 

www.revistaliteratas.blogspot.com   

Editorial 

www.revistaliteratas.blogspot.com  
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A delino Timóteo, nasceu a 3 de Feverei-
ro de 1970, na Beira. É autor de “Os segredos 

da arte de amar“ (Poesia, 1999, edição AEMO, 
2002), “Viagem à Grécia através da Ilha de 

Moçambique“ ( Poesia , edição da Ndjira, do 
Grupo Leya -Prémio Nacional Revelação 

AEMO), Antologiado em “Poesia Sem-
pre” (Biblioteca Nacional do Brasil –

Departamento do Livro, 2006 ) e Antologia da 

Nova Poesia Moçambicana (2001, Dom Qui-
xote), “A Fronteira do Sublime” (Poesia, AEMO, 
2005),“Mulungu” (Romance, 2008, Texto Edi-

tores), “A Virgem da Babilónia” (Romance, 
2009, Texto Editores), “Nação 

Pária” (Romance, 2010, Alcance Editores), “Dos 

Frutos do Amor e Desamores até à Parti-
da” (Poesia, 2011, Alcance Editores) com o últi-

mo livro venceu o prémio BCI de literatura. 

Às segundas-feiras saiba quem é a personagem da semana em: http://revistaliteratas.blogspot.com  

Adelino Timóteo 

Tudo que sei dizer-te é que és 
nua: 
E lenta a flor, como o Sol, eis 
que de múltiplas formas te 
desabrochas em mim: as tuas 
mãos de vidro, lentas, os teus 
lábios húmidos, quentes, à for-
ma como me beijam. 
Caída chegas-me pelo corpo, 
pela alma. És lenta, e nua 
explodes, como uma mina 
aberta à memória. És alta como 
pólen, a doce lentidão como me 
chegas, vagarosa pela boca, a 
vocação com que o fazes: lenta 
no beijo, até ao tutano, lenta às 
carícias, até às trompas de faló-
pio. Tua a lentidão uma fonte 
de água, sem rumor, incessan-
te. Tua a vertigem, repetitiva 
como me chegas, quente, sua-
ve, febril. 

Eras lenta, amorosa, para lá 
do limite da paciência. Como 
uma sinfonia dos oboés, ritual 
me acariciavas que não te 
fartavas, delicada que me 
alongavas os bornais, firme a 
saliva pela língua. … Aquele 
amor cândido. Aquelas 
amoras dóceis. Era só uma 
lembrança, pois então 
quebraram-se as asas e 
nenhum de nós os dois voa. E 
o silêncio a si se interpela. Já 
não é. E sempre era de noite 
quando volvia aos teus 
prumos. E a pergunta com 
que o silencio se me interpela 
se cristalizará com o tempo. 
Eis mais este presente 
dilacerado que nos sobrou. 
Delicada a chuva sobre a 
celha dos rostos até à partida. 
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verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre el mar y el caballo en la 

montaña.” 

Chegamos à bela praia de Camaragibe, o mestre Lêdo extasiado contemplou 

cheio de emoção pequenas jangadas de velas brancas sobre o mar. 

Continuamos nossa via, a estrada beira-mar se tornou minúscula entre enormes 

coqueiros velhos, centenários, altos, altivos como se fossem sentinelas do mar. 

Atravessamos povoados de casario antigo, há mais de 30 anos o progresso é 

marcado apenas pelo mar de antenas parabólicas nos baixos e velhos telhados.  

Marceneiro, Riacho, São Miguel dos Milagres, o mar, uma piscina em todo litoral. 

É bom que se diga, o banco de coral paralelo à linha da praia entre Alagoas e 

Pernambuco é o segundo maior do mundo, perdendo apenas para o da Austrália. 

Em São Miguel dos Milagres o famoso jornalista Sebastião Nery passa férias de 

fim de ano na casa de 

Maurício Moreira. Segundo 

revista de turismo, a água 

daquela região é a mais 

quente dos mares brasileiros. 

O poeta se empolgava com 

esses detalhes, comentava, 

contava histórias. 

     Seguimos em frente, 

povoado de Tatuamunha, 

terra do tatu grande, dentro do 

Rio o maior programa 

ambiental do peixe boi, 

impressionante os enormes 

mamíferos nadando 

mansamente nas águas 

escuras. 

   Afinal chegamos a Porto de 

Pedras, visitamos, 

fotografamos o velho farol, 

fixação sentimental de Lêdo 

Ivo. Almoçamos em 

companhia do valoroso 

prefeito Júnior Boi Lambão e Fernanda, sururu, carapeba e fritada de camarão. 

Durante o retorno não percebi cansaço no poeta, pelo contrário, estava feliz em 

rever os mares, as praias, os coqueirais de sua querida Alagoas. 

  Mês passado Lêdo Ivo foi brilhante na 3ª FLIMAR (Festa Literária de 

Marechal Deodoro) participou de mesas de debates, palestras, deu opinião, 

visitou a feirinha, uma vitalidade invejável em seus 87 anos de vida. Antes de 

levá-lo ao aeroporto almoçamos juntos no Hotel Maceió Atlantic, me pediu dois 

favores: Nunca deixasse de convidá-lo para participar da FLIMAR e na próxima 

vinda às Alagoas, uma pequena visita a bela cidade de Piranhas no sertão.   

Domingo passado recebi a triste notícia, em Sevilha Lêdo Ivo sentiu-se mal 

durante o almoço, morreu no hospital. Foi-se o poeta, ficaram eternas suas 

poesias. Colegas da Academia, nos dávamos bem, nos queríamos bem, 

privilégio prazeroso, inesquecível amigo. 

A no passado numa luminosa manhã Luiz Carlos Figueiredo me 

esperava, além de jornalista, historiador, é fotógrafo. Pouco antes das oito horas 

acostamos no Hotel Ponta Verde. O poeta Lêdo Ivo apareceu. Partimos rumo ao 

litoral norte das Alagoas. 

Atravessamos as praias 

urbanas da Jatiúca, 

Cruz das Almas, 

Jacarecica, A estrada 

paralela ao mar nos 

presenteia uma 

exuberante vista, 

elegantes e simétricos 

coqueiros cujos troncos 

não conseguem 

tamponar o verde mar 

de matizes azuis. Na 

praia de Guaxuma 

identificamos a casa de 

PC Farias envolvida em 

mortes misteriosamente 

não resolvidas Em 

Ipioca subimos ao Alto, 

tirar fotos onde um dia 

foi casa do Marechal 

Floriano Peixoto. Que 

bela vista! Retornamos 

à estrada, conversas, muitas lembranças, casos bem humorados, faziam a festa 

daqueles três senhores de vida bem rodada enquanto o carro rodava no asfalto 

cortando o canavial viçoso, fez lembrar o poema, Trem das Alagoas, de 

Ascenso Ferreira. ”Adeus morena do cabelo cacheado... Vou danado pra 

Catende... Com vontade de chegar... Cana caiana, cana roxa, cana fita,... Cada 

qual é mais bonita... Todas boas de chupar...” 

       Da Usina Santo Antônio retomamos o rumo do mar, região ondulada de 

difícil manejo do trator, a cana é cortada à mão pelos cambiteiros em burricos. 

Atravessamos pequenas fazendas de gados brancos e búfalos pretos até o 

Passo de Camaragibe, bucólica cidade, berço de nascimento do mestre Aurélio 

Buarque de Holanda. Por cima de uma belíssima ponte, construção de 1910, 

atravessamos o Rio Camaragibe. Novamente entramos entre canaviais e 

coqueirais, um imenso tapete verde, o verde de Lorca, “Verde que te quiero 

       Vadiando com Lêdo Ivo nos mares das Alagoas 

Carlito Peixoto - Brasil 
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Imortalidade Acadêmica e a teoria da adimplência  

E ste é um pequeno texto para reflexão quanto às atuais 

argumentações dos dirigentes de instituições culturais quanto aos 

acadêmicos eleitos e que, além de desaparecerem das ações culturais e 

administrativas da Instituição, são fiéis inadimplentes quanto às pequenas 

contribuições financeiras fixadas pela Diretoria para uma receita mínima 

que visa unicamente custear pequenas despesas originárias da 

Instituição. 

Academia é uma “Sociedade ou agremiação, com caráter científico, 

literário ou artístico”. Desta forma ela é um conjunto dos seus membros, 

denominados “acadêmicos”. 

As academias possuem seus quadros acadêmicos através dos seus 

patronos que, conforme sua localidade ou abrangência geográfica,  

normalmente são escolhidos pelos Acadêmicos no momento da criação da 

Instituição, entre pessoas ilustres já falecidas e que sejam representativas 

e que estejam inseridas no contexto da Instituição. 

O Patrono, diante do número de cadeiras que passam a formar a 

Academia, passa a deter um numeral que irá designar a partir daquele 

momento a Cadeira a ser pleiteada por quem se considere apto a ocupá-la 

e que para isto sofrerá o sufrágio dos Acadêmicos já empossados. Este 

princípio não se aplica ao momento de criação de uma Instituição porque 

os fundadores não passam pelo citado sufrágio, mas são por todos os 

integrantes fundadores automaticamente já eleitos. Isto não os afasta da 

reflexão ora apresentada da inadimplência, como, também, do isolamento 

das ações culturais e administrativas da Instituição. 

Denominamos genericamente de “escritor” aquele que passa a pleitear 

uma vaga ou uma Cadeira em uma Academia de Letras, mediante o 

falecimento de um Acadêmico. Ora, a pretensão do Escritor passa a ser a 

de alcançar a IMORTALIDADE. 

A Imortalidade é de duração perpétua. Neste conceito de perpetuidade 

defino que o Acadêmico enquanto vivo detém apenas a qualidade de 

imortal e não a imortalidade. Assim, ao ser eleito e após devidamente 

empossado passa a usufruir da imortalidade, que nunca terá fim; que 

jamais será esquecido por estar eternizado na memória dos homens. 

Esta eternização absorvida pelo Escritor o faz caminhar entre 

duas correntes administrativas das Instituições Culturais. A 

primeira é que a luta ou o trabalho político-administrativo para 

inscrição e eleição para a Cadeira momentaneamente vaga tem 

sua revitalização quando o Acadêmico se torna um Escritor 

participativo das ações culturais e administrativas da Instituição e 

quando contribui com o pagamento dos valores, mensais ou 

anuais, atribuídos como receita da Instituição e devidos pelos 

Acadêmicos. 

A segunda corrente é quando o Escritor possui no seu íntimo a 

intenção da “busca pela imortalidade” apenas para composição 

curricular e status social, abandonando logo em seguida as ações 

culturais e administrativas das Instituições e, principalmente, não 

pagando mais qualquer valor contributivo para os cofres da 

Instituição, passando a compor um QUADRO DE EFETIVOS 

INADIMPLENTES DA PERPETUAÇÃO ACADÊMCIA. 

Quando tratamos de ACADEMIA fazemos uma associação 

imediata à Academia Francesa de Letras e à Academia Brasileira 

de Letras. Estas Instituições tradicionais e conservadoras dos 

princípios acadêmicos jamais colocarão em discussão a 

inadimplência acadêmica. Porém, as demais Instituições já 

passam a discutir o tema e algumas já colocam em seus Estatutos 

a perda do Título de Acadêmico em virtude da inadimplência 

acadêmica e assiduidade nas ações culturais e 

administrativas da Instituição. 

Considerando que o Escritor eleito para uma Cadeira em uma 

Academia de Letras, onde esta tem caráter de uma “sociedade” e 

que nesta sociedade o Escritor, na condição de pessoa enquanto 

viva detém apenas a qualidade de imortal e não a imortalidade, por 

ser esta de duração perpétua e que nunca terá fim, onde jamais 

será esquecido por estar eternizado na memória dos homens, dar-

se-á como perpetuado após a sua morte. 

O conceito de imortalidade passa, então, a não mais ser 

definitivamente agregado ao Escritor eleito para uma determinada 

Cadeira de uma Academia de Letras, mas quando efetivamente 

fizer cumprir através de suas ações culturais e administrativas, 

como da adimplência, os objetivos da Instituição, até que a morte o 

venha consagrar com a IMORTALIDADE. 

 

 

Dedico este conceito de imortalidade 

ao Escritor Joacil de Brito Pereira 

que em sua trajetória Acadêmica 

(Academia Paraibana de Letras; 

Instituto Histórico e Geográfico 

Paraibano; Academia de Letras e 

Artes do Nordeste – Núcleo Paraíba; 

entre outras) foi digno ao cumprir 

com veemência os princípios que 

norteiam a verdadeira 

IMORTALIDADE. 

  

Ricardo Bezerra - Brasil 
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A  escola do medo ou moralista: nestas histórias, a vida é cheia de 

castigos e de proibições para aqueles que desobedecem à sacrossan-

ta ordem imposta. Produz cidadãos obedientes e tementes, seguidistas. São 

cidadãos que vivem escondidos de si mesmos, e que murmuram às escondidas, 

não vá a própria sombra traí-los e denunciá-los. 

Grande ilusão a daqueles que se fiam nesta moral. Na ausência da fonte do 

medo, esses adultos amedrontados abandonam instantaneamente o comporta-

mento temeroso e, à falta da condicionante do medo, substituem-no por compor-

tamentos temerários, tornando-se eles próprias fonte de perigo real para os 

outros, vectores de distúrbio social. 

A escola da escolha ou ética: nestas histórias, a vida é uma sequência de 

dilemas, de circunstâncias variáveis, de comportamentos possíveis, entre os 

quais há que escolher aqueles que mais beneficiam o conjunto, o grupo. Ofere-

cem modelos positivos, cuja acção produz resultados benéficos, a que os leito-

res aderem por prazer e agrado, exemplos que lhes falam ao subconsciente e 

ali se fixam como modelos inspiradores. Induzem comportamentos perenes nos 

adultos vindouros, porque ninguém abandona aquilo de que gosta, que aprecia, 

com que se identifica. Aquilo que quer. 

A escola da magia e a escola do medo desclassificam a criança, atribuindo-lhe 

uma mente simples e, numa clara manifestação de desconhecimento, optam por 

enredos simplistas. 

Ora, isto é uma injustiça para com as crianças, que possuem a mais rica e 

livre das imaginações… até ser distorcida e atrofiada pelos adultos de mente 

limitada que as consideram seres amorfos. 

As crianças não são tábua-rasas. As crianças possuem mentes complexas, 

com interesses, vontade e escolhas próprias, diferentes daquelas dos adultos, 

mentes cujo desenvolvimento vai ser profundamente marcado pelo tipo de histó-

rias que se lhes conte: de magia, de medo, ou de escolha. 

Esta é também uma escolha do autor. Eu 

escolhi a escola da escolha e recomendo-a 

por todas as razões a que me referi. Cada 

um faz a sua escolha, conforme o objectivo 

que persegue. Mais cedo ou mais tarde, as 

crianças de hoje a quem as histórias que 

escrevemos se destinam, farão elas mes-

mas as suas escolhas. Escolherão, inclusi-

ve, as histórias que lerão aos seus próprios 

filhos. 

É que a literatura infantil não é (só) para 

as crianças, como julgam muitos pais, que 

compram uns livritos para os filhos e lavam 

daí as suas mãos. A literatura infantil é 

para pares adulto-criança: pais-filhos, avós

-netos, tios-sobrinhos.  

E, porquê? Porque a literatura infantil não é sequer para ser lida. Ela é para 

ser interpretada e encenada, para ser contada a várias vozes, com sentimento e 

emoção. Ela é para ser traduzida e interpretada, adaptada ao contexto e à idade 

de cada criança.  

Há poucos momentos mais intensos na vida de uma criança do que aqueles 

em que, conduzida pela voz amiga e em que confia, dá asas à imaginação e 

enceta sem medos, viagens de tirar o fôlego pelo até então desconhecido. Este 

elo, se bem forjado, torna-se inquebrantável. 

E por isso, não há instrumento mais poderoso contra os desequilíbrios da ado-

lescência, contra a sedução do abuso de drogas e bebidas alcoólicas, contra as 

tentações de uma sexualidade precoce e desnorteada, que espreitam ao cami-

nho de cada adolescente, do que o conforto e a segurança de um abraço pater-

nal, de um colo maternal na infância…. no contar de uma história.  

Por isso, arrepia-me ver o desapego com que hoje cada vez mais pais se des-

pem das suas responsabilidades educativas despejando as crianças em idade 

cada vez mais tenra nas mãos impessoais e bastas vezes despreparadas de 

instituições de índole escolar, como creches e escolinhas, de onde elas sairão 

condicionadas, distorcidas e formatadas segundo moldes e ritmos autoritários 

de comportamento, aferidos por uma mediana. Porque a mediana é, por defini-

ção, medíocre. Nela se tornam todas as 

crianças iguais, quando o direito que elas 

têm é a serem todas diferentes, cada 

uma à sua maneira. E essa individualida-

de só a família lhes pode dar. 

Baralhar os métodos de educação, 

sujeitando as crianças de idade pré-

escolar, antes do tempo, a instituições de 

jaez escolar, não só não resolve o pro-

blema da qualidade de ensino, como se 

proclama, como cria problemas ainda 

maiores – crianças com memórias de 

adulto mas com desequilíbrios emocio-

nais e raciocínios atrofiados, que resul-

tam em personalidades instáveis e infelizes. E que tornarão todos à sua volta 

infelizes, também. 

É mais útil a si mesma e à sociedade uma pessoa com menos instrução, mas 

emocionalmente estável do que alguém com os mais altos graus académicos 

mas emocionalmente desequilibrada: uma tal pessoa será má - má filh@, má 

cônjuge, má pai/mãe, má profissional, má cidadã.  

Esta acção pode mesmo, por isso, atentar contra o melhor interesse da crian-

ça (proclamado pelo artigo 3 da CDC das NU), e constituir uma violência, uma 

agressão ao “desenvolvimento equilibrado e harmonioso do seu potencial, sob 

os pontos de vista psíquico, físico, emocional e social”, pois impede-as de liber-

tar e firmar os seus traços pessoais, que farão delas indivíduos de pleno direito.  

Insisto, por isso: não são as crianças que têm de ser mandadas para escolas 

mais cedo. São os (futuros) pais delas que têm de ir à escola para aprenderem 

a sê-lo! O que há a fazer não é sujeitar as crianças prematuramente aos méto-

dos e actividades próprias para crianças mais velhas e para adultos, mas sim 

voltar a fazer bem o que se fazia antigamente, que é restabelecer essa acção 

incomparável e insubstituível de educa-

ção no seio familiar. 

Acho, pois, que aqui habita a resposta 

principal para a questão que se coloca - 

porque é que as crianças de hoje não 

lêem: é porque a ruptura da estrutura da 

família alargada diluiu o papel dos mais 

velhos no contar de histórias às crian-

ças; é porque os pais de agora já não 

sabem eles próprios ler e, por isso, 

estão cada vez mais incapacitados para 

contarem histórias às crianças; e é por-

que na escola é demasiado tarde para 

se começar a ler histórias. 

A escola é apenas um estágio comple-

mentar do amplo processo social de pre-

paração das crianças para serem adultos felizes e civilizados. A escola não tem 

vocação para substituir a família. Porque a família é insubstituível. 

É da falta destes laços que a sociedade actual padece e fenece. É da falta de 

amor, mais do que de obediência, entre filhos e pais, amor que é tecido no con-

tar de histórias em conjunto, que resulta a falta de ética social de que hoje todos 

nos queixamos, mas que todos praticamos. 

Mas não é tarde. Aqueles que, como pais, não contaram histórias aos seus 

filhos, ainda o podem fazer aos seus netos. Nunca é tarde demais para fazer 

bem. 

Se queremos repor aquilo de que sentimos falta na nossa sociedade de hoje, 

é para os pais e para os avós que temos de dirigir as nossas atenções e as nos-

sas acções. E uma dessas acções é, sem sombra de dúvidas, a literatura infan-

til.  

Façamos. O tempo é agora, não é depois. E a tarefa não é dos outros, é de 

cada um de nós. Não tenhamos medo de errar. É bem mais útil alguém que 

erra, porque está a tentar fazer, do que alguém que está sempre certo, porque 

nada faz. Esse é, sem dúvida, o maior de todos os erros. 

Em síntese, escrever histórias para crianças é, de todas, asseguro-vos, a mais 

complexa e laboriosa das acções em que eu já me meti. Ao pé disso, tudo o res-

to me parece fácil. 

Carlos dos Santos - Moçambique 

ELOGIOS DA INFÂNCIA 

Escritor Carlos dos Santos 

FIM 
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Literatas: A quando da entrada de uma vaga de jovens na AEMO e com a cria-

ção da revista Charrua, o crítico Gilberto Matusse chegou a referir-se sobre um 

assalto à Instituição Literária. Existe em Moçambique uma instituição literária? 

Francisco Noa: Claro que existe uma instituição literária em Moçambique. Insti-

tuição literária é o triângulo: autor-obra-leitor. Quando esse triângulo está instala-

do, e se existe uma certa regularidade do funcionamento desse triângulo, esta-

mos perante já a uma ideia de instituição. O autor para publicar precisa de um 

editor, precisa de todo um aparato que permite que o seu livro apareça. Depois 

temos um universo de outros sectores que é largo, desde o leitor que só lê por 

ler, ao leitor que lê para fazer uma reflexão sobre o livro que pode ser um jorna-

lista, um especialista, ou podem ser os leitores especializados ao nível das uni-

versidades. Depois, paralelamente, surgem mecanismos de legitimação da obra 

literária, não só através da leitura, mas, por exemplo, através dos prémios. E nós 

temos tudo isso. Temos inclusivamente uma Associação dos Escritores Moçam-

bicanos que vale o que vale e que teve o seu papel talvez mais marcante na altu-

ra em que a geração “Charrua” aparece. Então, sim, a instituição literária existe e 

temos professores de literatura que fazem parte dessa instituição.  

 

L: Quando se fala de instituição olhamos para uma coisa rígida. Onde é que 

temos o centro dessa coisa rígida? 

F.N: Claramente o centro de uma instituição literária é a obra. Tudo gravita a vol-

ta da obra literária. Nós lemos, discutimos, fazemos interpretações, a história da 

literatura, fazemos a sociologia da literatura, mas partimos sempre da obra literá-

ria. Portanto, o núcleo, o centro de gravidade é a obra literária. O autor apaga-se 

perante a própria obra, a partir do momento que a publica. O José Craveirinha 

dizia que quando um autor publica uma obra, ela deixa de pertencer ao umbigo 

do autor, quando ela cai no meio dos leitores eles é que a vão dar vida, por-

que, como diz Humberto Erco, uma obra é sempre um mecanismo adormeci-

do, vai ser acordado pela leitura. A obra de facto está no centro, mas é a rela-

ção que depois o leitor estabelece com ela que vai dar toda a vida que faz 

com que uma obra seja imortal.  

Nós temos, por exemplo, uma obra que foi escrita a mais de 2500 anos que é 

a “Odisseia de Úmero” mas que até hoje continuamos a ler, isto porque o pro-

cesso de leitura é que vai dando vida a esse mecanismo adormecido, a obra, 

mas que é o ponto nevrálgico, dessa instituição literária. Tudo o resto, vem 

por arrasto deste fundamento que é a obra literária. 

 

L: Se referimos que é a obra o centro dessa instituição literária qual é o esta-

do dela em Moçambique? Por outro lado, parece que quem está na maior 

produção dessa obra ainda são, na maioria, os da geração “Charrua” e, por 

conta disso, fala-se de uma paralisação. Concorda? 

F.N: De certo modo sim, se tivermos em conta a qualidade do texto. Repara, 

a condição cine quanón, para se ser escritor é ser-se leitor e ser-se um leitor 

voraz, ser-se leitor sistemático, porque só através da leitura é que se vai 

adquirir as competências como leitor e assim me vou familiarizar com a obra 

literária. Essa é a primeira condição. E tem que ser um leitor sistemático, 

doentio/patológico, primeira coisa. Depois para passar para uma outra dimen-

são que é a de escrita tem que ler mais a língua, no sentido de adquirir todas 

as competências, que são elas as cognitivas, estilísticas, criatividade literária, 

conhecimento do mundo, porque escrever é uma forma de nós representar-

mos o nosso conhecimento em relação ao mundo. 

Obviamente quando nós vermos as actuais direcções e mesmo desses escri-

tores que imigraram da “Charrua” para cá, nós notamos algum enfraqueci-

mento. Enfraqueceu essa relação com o próprio livro e isso é tangível quando 

pegamos no próprio texto escrito, percebemo-nos das fragilidades. E nós 

Texto e fotografia: Eduardo Quive - Moçambique 

F rancisco Noa, um dos maiores críticos e investigadores 

de literatura moçambicana na actualidade, director do Centro de 

Estudos Sociais Aquino de Bragança, faz uma radiografia do que 

se passa na Literatura Moçambicana dos primórdios aos tempos 

actuais. O crítico, (sem querer ser injusto) citou as mais simbóli-

cas obras e nomes da Literatura nacional a destacar pelo tema 

da “invasão”, essa necessidade que os poetas e contistas 

moçambicanos têm de fazer uma “viagem” pelo mundo através 

do “Índico”. Nessa vertente, Noa, encontra ainda uma matéria de 

ocupação e estudo principalmente no texto de Eduardo White “A 

Janela do Oriente”, Adelino Timóteo “Viagem para Grécia através 

da Ilha de Moçambique” e Sangare Okapi com “Pelos mesmos 

barcos”. Estará assim feito um triângulo geracional que dita os 

novos caminhos desta literatura que segundo Francisco Noa já 

existia a partir dos anos 40. Contudo há um mal que enferma a 

escrita moçambicana e o que acaba manchado a instituição lite-

rária que Noa reitera que existe – o livro. O crítico defende que há 

toda uma tradição de qualidade na nossa literatura e seja por 

isso, inevitável a tarefa do escritor mantê-la, independentemente 

das pressões sociais. Ainda nesta entrevista, Francisco Noa, fala 

do drama da leitura e não escusa-se a dar sugestões de supera-

ção. Uma entrevista que a pesar de marcar o fecho do ano, põe 

em aberto um debate que ainda se vai realizar.   

Os poetas 
levarão pelo 
Índico a 
poesia 
moçambicana 
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quando falamos isso as pessoas pensam sempre que estamos a querer des-

truir. É o contrário, a tradição da literatura é uma tradição de qualidade, quer do 

ponto de vista universal quer do ponto de vista eminentemente nacional. Se 

formos a ver aquela geração que deu origem a o que chamamos hoje de litera-

tura moçambicana, começando dos isolados como João Albazine e Rui de 

Noronha, mas se pegarmos aquela geração das décadas de 40 e 50, onde 

pontificavam o Fonseca Amaral, o José Craveirinha, Noémia de Sousa, Rui 

Knofli e Rui Nogar, Orlando Mendes, que na altura eram muito jovens com 16 a 

18 anos de idade, eles escreviam coisas com uma grande qualidade e com 

uma grande profundidade. Quando falo de qualidade estou a falar de qualidade 

temática, estética, ideológica, no sentido que eles tinham uma interpretação do 

mundo e liam de forma voraz. Então a literatura moçambicana nasce sob o 

cimo da qualidade e todas as literaturas nas quais ela se inspira, são literaturas 

que já estão cristalizadas pela sua qualidade, tem uma grande universalidade, 

estou a falar da literatura anglo-saxónica, literatura brasileira, portuguesa e por 

aí a fora, que são alguma referência, das nossas literaturas aqui.  

Nesse sentido, é natural que esta exigência de qualidade seja tida de forma 

maniete, intrínseca, porque fazer literatura é um acto de elevação: eu afastar-

me de uma dimensão mais corriqueira e quotidiana para uma outra elevação de 

ponto de vista espiritual e isso exige investimento. Da mesma forma que nós, 

de ponto de vista financeiro, dizemos que para um negócio prosperar precisa-

se que se injecte capital é necessário que também sob ponto de vista cultural 

haja investimento desse capital que é de conhecimento cultural, e nós vivemos 

hoje numa era da pressa. Eu recebo muitos textos de jovens que querem 

escrever e a primeira observação que faço é que precisam de ler mais, preci-

sam de mais tempo e eles reagem, às vezes, muito mal.  

Um grande escritor peruano que é do nosso tempo que é o Mario Vargas Llosa 

ele diz que vivemos o tempo da pressa e inclusivamente, diz que deixou de ler 

escritores vivos e está a ler os mortos, os clássicos, porque esses não têm 

pressa. Então nós mesmos, alguns desses autores que são consagrados, nós 

vemos que devido a essa pressão de que devem publicar, muitas vezes a 

qualidade que inicialmente as suas obras apresentavam, ela está a ficar com-

prometida. 

Há jovens que estão a aparecer e que mostram alguma qualidade acima da 

média, estou a falar do Lucílio Manjate, Sangari Okapi, Chagas Levene que 

depois não escreveu mais. Portanto há alguns que se destacam e que mos-

tram que é possível com algum empenho, trabalho, mantermos viva toda uma 

tradição literária que vindo da década de 40, passando pela década de 60, 

onde pontifica por exemplo o Luís Bernardo Honwane, e passando também 

pela “Charrua” com todo aquele conjunto de bons escritores que nós conhe-

cemos. É possível, se tivermos esse compromisso quase como uma causa. 

Tudo bem que as pessoas querem ter reconhecimento, mas tem que ter reco-

nhecimento não porque puseram um livro no mercado, mas porque puseram 

um livro de qualidade. Esse é um compromisso estrutural, fundamental, com 

a escrita e com a literatura. 

 

A HISTÓRIA DA LITERATURA MOÇAMBICANA 

 

L: Ao falar da literatura moçambicana na década de 40, dirige-nos à sua obra 

que fala da literatura colonial, uma época em que o moçambicano no entanto 

que tal, podia não ser o protagonista. Que motivações teve para esse tema? 

F.N: Isso faz parte daquilo que podemos dizer História de Literatura Moçam-

bicana. Nas explicações que damos sobre como e quando surge a literatura 

moçambicana, inevitavelmente nós temos que chocar com aquilo que é a lite-

ratura colonial, porque a representação literária através da escrita, da África, 

dos africanos, de Moçambique neste caso e dos moçambicanos, é inaugura-

da pela literatura colonial, portanto, são os colonos os brancos que aqui se 

instalavam e ficavam fascinados com essa realidade e que foram começando 

a construir as primeiras representações sobre África e os africanos e, obvia-

 Envie-nos os seus comentários sobre a entrevista da semana por e-mail: r.literatas@gmail.com  
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mente, sempre numa perspectiva eurocêntrica, de tal modo que as leituras 

que eram feitas dessa realidade eram sempre dominadas pelo preconceito. 

Portanto havia problemas do estigma, inferioridade do homem negro, e do 

homem africano. Mas apesar de o objecto de escrita ser a África e os africa-

nos, a visão do mundo prevalecente era sempre de alguém que vinha de fora 

e a literatura moçambicana vai nascendo exactamente em ruptura dessa 

visão. Os primeiros textos, sobre tudo os que se começam a destacar com o 

Rui de Noronha, com essa geração que me referi que podemos chamar de 

geração do “Itinerário” (uma revista literária desse tempo), eles escreviam, 

obviamente seguindo uma tradição que vinha do ocidente, mas renegando 

aquela visão que prevalecia na literatura colonial, porque era uma visão que 

diminuía o homem moçambicano, diminuía o africano, animalizava, bestializa-

va, o africano e que punha em causa a existência desses seres. A literatura 

moçambicana é, então, importante nesse sentido, porque ela impunha uma 

função cívica, não apenas cultural, até uma função política, por exactamente 

dar existência àquilo que não tinha existência, por dar voz àqueles que não 

tinham voz. É, portanto, preciso perceber o que fazia essa literatura para ter-

mos o conhecimento de que a literatura moçambicana surge por essa ruptu-

ra, daí eu ter tido a preocupação de ver se quais eram as pontes, se é que 

existiam, entre essa literatura colonial que correm paralelamente durante o 

século XX, com aquilo que nós chamamos de literatura moçambicana. É ver-

dade que isto também traz-nos uma outra questão porque existiam outras 

formas de literatura como a oral, textos escritos por outros povos como os 

árabes, alguém um dia vai ter que fazer esse trabalho. 

 

L: A Profª Drª Fátima Mendonça no seu texto sobre os 35 anos da poesia 

moçambicana refere-se à centralização dessa mesma poesia assuntos perifé-

ricos. E encontro uma relação com aquilo que acaba de dizer ao referir-se ao 

estigma que sofria o moçambicano e que acabou levando à criação dessa 

literatura moçambicana. Acha que esse centrar-se ao grito dos nossos valo-

res é reflexo dessa opressão sofrida? 

F.N: Isso pode ser um dos motivos, mas para mim, a arte africana no geral, 

tem uma relação profundíssima ao meio onde ela imerge. Se formos a ver as 

esculturas, pinturas, danças, cantos tradicionais, veremos que estão em per-

manente diálogo com o mundo que as envolve. Se formos a seguir as letras 

das músicas populares por exemplo, notaremos que é um diálogo permanen-

te com aquilo que é o dia-a-dia das pessoas. Isso é uma característica da 

arte africana. Obviamente que tendo em conta a realidade colonial, essa reali-

dade acaba por estar plasmada, porque era aquela que estava ali e que domi-

nava a vida das pessoas, determinava os destinos individuais e colectivos. Era 

preciso denunciar aquela realidade; era preciso denunciar as injustiças sociais, 

era preciso denunciar a violência física e cultural que era exercida para os afri-

canos. E nesse sentido a literatura acabou sendo um compromisso que man-

tem até hoje e nós sempre vemos que há essa irreverência.  

Uma obra como “Ualalapi” é emblemática desta relação com aquilo que existe 

e o que está instituído no sentido de pôr em causa um determinado tipo de dis-

curso que se quis impor em determinado momento. Por tanto, ao mesmo tempo 

que a literatura se mantém com uma relação com a realidade, não é uma rela-

ção linear, é uma relação de reinventar a realidade, questionar a realidade, 

amplificar a realidade no sentido de mostrar aquilo que nos engrandece e o que 

nos diminui. Essa relação permanente com a realidade é por uma vocação da 

arte africana e obviamente está permanente na literatura moçambicana.   

 

A PRESSA 

L: Hoje com a dinâmica social e cultural do 

mundo, com a invenção de novas formas de 

fazer a arte, não teremos uma pressa forçada 

ao escritor? 

F.N: Para mim, a relação com a arte é sempre 

um compromisso individual. Se eu decido que 

vou ser um artista plástico, escultor, escritor, 

músico, o compromisso que tenho é com toda 

a tradição de qualidade dessas artes. E tentar 

manter viva essa relação de qualidade mesmo 

quando ponho em causa determinadas estéti-

cas, mas significa que há um trabalho de pro-

fundidade que tenho que ter com essas artes, 

há um trabalho de compromisso que vai para 

além das questões imediatas que possam 

acontecer. 

No século XIX, muitos escritores, estou a pen-

sar no caso de Portugal e Brasil, um dos gran-

des escritores brasileiros, Machado de Assis, 

escreveu muitos textos em que ele apesar de 

ser funcionário público, também recebia pelos 

textos que escrevia; o Camilo Castelo Branco 

viveu muito dos escritos dele, isto significa que 

eles viviam no meio de uma grande pressão 

social e até muitos romances que conhecemos 

desses autores, vinham em forma de folhetim, 

como são as telenovelas hoje. Mas eles nunca 

perderam a qualidade, o sentido de compromisso com aquela arte. Portanto, 

para mim, nada justifica, e sobretudo a pressa, que um escritor que se assume 

verdadeiramente como artista, não invista na qualidade simplesmente para res-

ponder à esses mediatismos e pressões. Obviamente vivemos num tempo mui-

to diferente de Camilo Castelo Branco ou de Machado de Assis, completamen-

te diferente; vivemos um tempo que temos dispositivos para fazer literatura que 

são os dispositivos electrónicos e é aí onde aqueles que são homens da arte, 

que são normalmente seres de eleição, que tem que fazer a diferença e fazer a 

diferença é fazer um percurso de qualidade. E não há que justificar que está 

tudo mal como alguns tentam fazer. Estava tudo mal para o Beethoven quando 

fez a sinfonia, ele estava surdo; estava tudo mal para o Picasso quando pintou 

Alua nique porque vivia uma guerra civil; estava tudo mal para o Craveirinha 

quando escreveu muitos dos seus poemas porque além da repressão ele esta-

va preso e muitos dos seus poemas escritos escreveu em papel higiénico. 

Então digamos que as condições contextuais que nos rodeiam têm a sua força, 

mas não podem ser elas a determinarem a qualidade dos textos.  

Eu não aceito a justificação de que está tudo mal, somos pressionados, se eu 

assumir o compromisso de ser escritor, pintor ou ser músico tenho que investir 

na qualidade, porque a arte é sempre um exercício de superação. Eu tenho que 

superar a mim como sujeito empírico e tenho que estar sobretudo em sintonia 

com as grandes tradições dessas artes. Nada me pode desculpar que não 

invista na qualidade.  

 Envie-nos os seus comentários sobre a entrevista da semana por e-mail: r.literatas@gmail.com  
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UMA NOVA FÓRMULA PARA A ESCRITA 

L: Qual é a sua interpretação da actual temática abordada na Literatura 

Moçambicana, comparando como passado? 

F.N: Por causa do diálogo permanente que a literatura tem com o meio com o 

qual emerge, as temáticas também não fogem muito a isso. Há alguns textos 

que tenho tido acesso, um pendor para a irreverência e rebeldia que faz parte 

das pessoas que se querem afirmar. Normalmente há sempre um primeiro 

momento que é aquele de seguir um determinado estilo, depois há um 

momento em que a pessoa faz o seu próprio estilo. Há sempre essa preten-

são.  

Por exemplo noto que é recorrente em alguns poetas e alguns contistas, uma 

certa obsessão pelo sexo. Eu acharia mais interessante se fosse pela sexua-

lidade que é outro nível, mas pelo sexo, o que muitas vezes até retira a quali-

dade, pela forma demasiado ostensiva, até porque o sexo faz parte das res-

ponsabilidades humanas. Grandes obras de arte têm lá sempre o sexo repre-

sentado, mas é representado não perdendo de vista que se trata de arte. E o 

que noto é que se perde esse sentido de elevação, de tal modo que se cai no 

verbo fácil em relação à referência ao sexo, acaba se caindo ainda na obsce-

nidade. Nesse tipo de criação de que haver alguma ou muita subtileza, por 

que quando se perde isso caímos no lugar-comum e o que vejo é que alguns 

textos que podiam ter alguma qualidade acabam a perdendo. 

Mas existem também outras tendências como a que tem a ver com um certo 

sentido de invasão, preocupação com a viagem. Isto tem muito a ver com 

uma espécie de abertura para o mundo e o que sinto é que cada vez mais, 

muitos jovens escritores e poetas, se calhar por vivermos o tempo da globali-

zação, tem uma grande preocupação pelo cosmopolitismo. Então o tema da 

viagem acaba por ser recorrente, estou a pensar por exemplo no Adelino Timó-

teo, na obra “Viagem para Grécia através da Ilha de Moçambique”, ou do Nel-

son Saúte que faz parte de uma geração um pouco anterior, mas que fala da 

“Viagem Profana” e o que notamos essa viagem também se liga ao oceano 

Índico que é um tema que me tem estado a ocupar muito. Para ai temos uma 

das mais emblemáticas obras dos últimos tempos, quanto a mim, que é “ A 

Janela para o Oriente” de Eduardo White e há uma obra também que foi Pré-

mio TDM de um jovem chamado Bento Martins (que depois não continuou a 

escrever) que se chama “Gritos do Índico” em que há esta recorrência ao mar, 

ao Índico, exactamente representando essa necessidade de invasão. Digamos 

que isto pode ter a ver com o tempo em que vivemos, que é o tempo de uma 

maior ambição de ponto de vista de liberdade, subjectividade, expressão, afir-

mação que faz com que os poetas e escritores busquem outros horizontes e 

referências. Tem outro texto interessante em forma de romance que é de uma 

jovem que depois não continuou a escrever também, a Oage Malunga, a obra 

chama-se “Romeu é Xingondo Julieta é Machangana” espero que seja isso. 

Essa é claramente uma apropriação de Shakespeare, portanto, plasmada em 

função da experiência dessa jovem escritora quanto moçambicana. 

O que quero dizer é que de facto as temáticas são diversificadas, algumas se 

vão diversificando, algumas por diversas razões, outras nem por isso. Mas sin-

to que continua a haver uma preocupação em retratar o dia-a-dia das pessoas, 

por exemplo o universo político, no sentido de que há uma contestação da 

direcção que o país está a tomar que provavelmente não é do agrado dos 

jovens. 

 

L: No que confere a essa irreverência, quais os nomes que em alusão? 

F.N: Há um jovem que tem um grande potencial que é Andes Chivangue. Ele 
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tem um grande potencial, lembro-me 

que li os contos dele e confesso que na 

obra dele que se chama “A Febre dos 

Deuses” ele mostra claramente a sua 

irreverência. Possivelmente ele tinha 

alguma mensagem a querer passar, 

tendo em conta a qualidade de escrita 

que ele tem penso que é um jovem que 

reúne uma qualidade de escritas subs-

tanciais. Eu acredito que ele tem muito 

potencial para fazer o melhor que essa 

obra. 

 

L: Tem-se notado haver poucos contis-

tas ultimamente… 

F.N: Se há poucos contistas o que é 

que há mais? 

 

L: Talvez haja mais poetas ou pelo 

menos eles têm publicado em maior 

número. Se terá descoberto as facilida-

des e as dificuldades que cada um des-

ses géneros leva consigo para que se 

esteja mais de um lado do que do 

outro? 

F.N: Em literatura não existe nenhum 

género fácil. Cada género tem a sua 

complexidade. É verdade que a tendên-

cia das pessoas que se iniciam na lite-

ratura é começar pela poesia porque a 

poesia, pelo que dizem, está mais pró-

ximo do coração, e quando a pessoa se 

inicia quer expressar aquilo que sente. 

Por isso os primeiros poemas são normalmente poemas de amor. Por isso é o 

género mais apetecível, o que imediatamente nos dedicamos.  

Mas olhando para a realidade africana, tratando-se de uma cultura que tem ain-

da muitas marcas da cultura tradicional, oral, curiosamente foi o conto que for-

matou a maior parte dos nossos escritores e é interessante que a nossa litera-

tura tem bons contistas. Penso que alguns desses contistas quando se aventu-

ram para outros géneros, sentimos que há alguma diferença na forma como se 

assinalavam, manipulam a própria construção da narrativa. Pessoalmente acho 

que o Mia Couto é um grande contista, considero que Ungulani é um grande 

contista, a maior obra de nossa referência de ponto de vista da nossa narrativa 

são os contos de Luís Bernardo Honwana em “Nós Matamos o Cão Tinhoso”. 

Temos uma tradição na nossa literatura de grandes contistas e o Suleiman 

Cassamo é um excelente contista, o Aldino Muianga, também é. Mas também 

acontece que a partir de uma certa altura as pessoas sentiram que o conto era 

um género menor só ia se afirmando por aquilo que eles julgavam que é um 

género maior ou por pressões editoriais, muitos começaram a cair no romance. 

Eu confesso que em muitos casos não foram muito bem-sucedidos, pela minha 

leitura. Obviamente que as pessoas são livres de fazer as opções que quise-

rem, de ponto de vista se fazem poesia, conto ou romance, mas confesso que 

alguns dos textos mais emblemáticos da nossa literatura, estão no conto.  

Portanto, é uma ilusão quando as pessoas pensam que só se vão realizar se 

forem para o romance. O romance tem regras próprias, exige um folgo que 

muitas vezes porque eu sou naturalmente contista, tenho alguma dificuldade. 

São muito raros os casos mesmo a nível universal de indivíduos que são gran-

des contistas e também conseguem ser grandes romancistas. Falamos do 

Machado de Assis, por exemplo, é um contista exímio como Eça de Queirós 

era também. Mas ao mesmo tempo eram grandes romancistas, mas esses são, 

para mim casos excepcionais. No nosso caso penso que além da poesia lírica 

temos sobretudo grandes contistas e penso que ao fazer o conto ninguém fica 

diminuído, pelo contrário, o facto de fragmentarmos a realidade como acontece 

com o conto, dá-nos uma leitura mais profunda da realidade, além de que o 

conto obriga a uma disciplina de escrita que o romance não obriga no sentido 

de que com o conto eu tenho que dizer muita coisa em poucas palavras.  

 

As obras simbólicas da actual 

Literatura Moçambicana 

L: Se temos em conta que na 

poesia de combate temos obras 

de referência a essa fase e temos 

o “Nós Matamos o Cão Tinhoso” 

também como marca de um tem-

po literário, quais podem ser as 

obras que simbolizam os temos 

actuais? 

F.N: Referiu-se ao Luís Bernardo 

Honwana e a poesia de combate, 

duas situações diferentes. Porque 

a Luta Armada começou na déca-

da de 60, não significa que os 

autores desse tempo sejam da 

literatura de combate. De certo 

modo há uma combatividade 

intrínseca perante a uma situação 

colonial e a poesia de combate é 

dominantemente feita pelos guer-

rilheiros da FRELIMO que tinha a 

ver com o contexto específico em 

que encontraram uma forma de 

manifestar aquilo que dizia no ínti-

mo e a sua observação do mundo 

dado à situação que se encontra-

vam. Mas há toda uma escrita, o 

Pires Laranjeira chama-lhe 

“Escrita do Ghetto” na década de 

60 em que as pessoas que não 

estavam na guerra, mas acabam 

por ser de certo modo influencia-

das pelos eventos que tinam a ver com os processos de libertação em África, 

tanto que nós sabemos que em determinado momento, o Luís Bernardo este-

ve preso com Craveirinha, Nogar, mas há uma série de obras da década de 

60. Por exemplo, podemos encontrar “Portagem” de Orlando Mendes, temos 

os contos e lendas de Carneiro Gonçalves, os primeiros textos de Heliodoro 

Baptista, e temos uma série de autores que vão despontando nesse tempo 

que depois vão ser importante para a nossa literatura. 

Agora quando faz referência as obras que acha que são importantes nos últi-

mos anos não é fácil dizer assim… mas há obras marcantes e já me referi a 

“Janelas para o Oriente” de Eduardo White, que penso ser uma das obras 

que além de uma grande qualidade estética, um grande investimento de pon-

to de vista de poesia, há também uma forte dimensão filosófica, se quiser-

mos, no sentido de que há ali uma problematização da própria existência, 

através do olhar que o poeta tem em relação ao mundo que o rodeia. Penso 

que “O Domador de Burros e Outros Contos” de Aldino Muianga é uma obra 

a reter também porque este autor perante aquilo que é a perplexidade da 

nossa contemporaneidade ele costuma investir a dois níveis, ou investe em 

relação àquilo que podemos chamar realidade tradicional, a realidade dos 

mitos, ou investe em relação ao subúrbio que é, digamos, uma espécie de 

espaço formador das identidades modernas dos africanos. E ele consegue 

fazer muito bem a conciliação entre esses dois mundos, o mundo rural e o 

mundo mítico com aquilo que é o mundo urbano através do subúrbio que é 

um espaço de cruzamento. 

Uma outra obra que me parece marcante é “O Olho de Hertzong” de João 

Paulo Borges Coelho que é uma obra de uma grande profundidade histórica 

e traduz um grande domínio da história narrada. Talvez sem querer ser injus-

to, posso ainda citar o “Manifesto” de Lucílio Manjate é um bom exercício e o 

“Retratos do Instante” de Clemente Bata, penso que para esta geração são 

marcantes, sobretudo no caso de Clemente Bata é um claro investimento no 

conto, um bom sinal de que a literatura moçambicana ainda tem alguma vitali-

dade, no sentido de que tem uma grande capacidade de renovação. A pouco 

referia sobre os autores da “Charrua” que prevalecem, é verdade e vão conti-

nuar a prevalecer por alguns anos o que não é mão, mas eu penso que o que 
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dá vitalidade a uma literatura é a capacidade de ela se renovar permanente-

mente. 

“Viagem à Grécia a partir da Ilha de Moçambique” de Adelino Timóteo é tam-

bém uma obra a reter, é uma obra de grande qualidade estética, no sentido 

desta abertura ao mundo, sobretudo de romper com o paradigma da nação e 

passar para a ideia da translação que é este aspecto que também é funda-

mental reter desta geração é essa ideia da translação, romper com as frontei-

ras físicas que estão consagradas e partir (invasão) para o mundo inteiro. 

Essas são algumas obras, espero não ter sido injusto. Mas acho que “O Colo 

da Lua” de Sónia Sultuane é também um texto interessante e “Poemas sem 

Véu” da Lica Sebastião, penso que para quem está se iniciar, é verdade que 

a Lica tem um certo percurso como artista, mas penso que a sua obra é uma 

obra importante a reter e aconselho as pessoas a ler. 

 

LEITURA 

L: No esquema da Instituição literária que se referiu já falamos do autor e da 

obra, agora falemos do leitor. Como é que a “pressa” que se vive no mundo 

actual se faz sentir nos leitores? Será que não se lê por causa do tempo? 

F.N: Agora a questão não é se as pessoas lêem muito ou lêem pouco é, o 

que é que as pessoas lêem? Há uma imagem que me ficou e que costumo 

falar dela, uma vez na zona do museu estava um cobrador pendurado no 

chapa e estava a ler um jornal, acho que era o jornal “Fim-de-semana”. E 

admirei-me, como é que um cobrador de chapa que não é propriamente aqui-

lo que consideramos de intelectual, está a ler numa situação precária, pendu-

rado no chapa e a cuidar dos passageiros, mas estava a ler. E depois, quan-

tas vezes andamos na rua e vemos pessoas a ler mensagens no telemóveis 

mesmo a conduzirem? Obviamente podemos dizer que não é essa a leitura 

que nos estamos a referir, estamos a falar de uma obra literária, obras de 

conhecimento, de cultura, isso é outra coisa. Em relação a isso há claramente 

um défice de leitura. O que acontece é que mesmo nos meios académicos, 

meios universitários, os nossos estudantes quando vão às bibliotecas é para 

ler os livros que lhes são recomendados para resolver o problema de uma 

cadeira. Não há aquele gesto espontâneo de dizer “eu vou ler um livro” ou vai 

a uma feira do livro para comprar um, não há essa cultura e nós podemos 

ver. É por isso ainda que chamei a tenção uma vez sobre os lançamentos 

dos livros, tudo bem que aqueles momentos têm um significado muito grande 

que é princípio é a consagração daquilo que é o centro desta instituição literá-

ria, mas o que podemos verificar é que efectivamente as pessoas que vão ler 

este livro que está a ser lançado são uma ínfima parte das pessoas que estão 

presentes lá. Isto porque algumas pessoas foram e não tem capacidade de 

comprar o livro e outras foram e compraram, mas não vão ler, outras apare-

ceram por solidariedade com o autor, simplesmente dá um certo estatuto 

estar num lançamento de um livro e vão pensar que também leio e que sou 

intelectual.  

Então a questão que temos que colocar é exactamente o que é que as pes-

soas lêem? As pessoas lêem muita coisa na internet, ficam as vezes horas e 

horas a ler na internet, mas o que temos que nos perguntar é o que é que 

elas estão a ler? Veremos que grande parte não está a ler o que nós achamos 

que deviam ler que são os livros que mantém viva a literatura e a humanidade 

de certo modo.  

Eu penso que isso tem que ser corrigido por colocar hábitos e gostos de leitura 

o que já não se faz nas famílias. As nossas famílias estão muito desestrutura-

das e não tem capacidade de comprar livros, isso devia acontecer, então, na 

escola. Nós sabemos que nas nossas escolas há uma grande crise. Colocam-

se pessoas que nunca deviam ser professores, crianças em condição de estu-

do que nunca deviam ser permitidas. Há alguns anos, as pessoas quando ter-

minavam a quarta classe sabiam ler e escrever irrepreensivelmente, mas hoje 

apanhamos uma pessoa que tem sétima, oitava, nona classe, até entrar à uni-

versidade com sérias dificuldades de ler e escrever, dificuldades gravíssimas 

de leitura e dificuldades gravíssimas de escrita. Então, penso que esse proble-

ma podia ser resolvido, há muitas acções que deviam envolver o Governo no 

sentido de disseminação, maior acesso ao livro para as pessoas, hoje há 

outros programas que podem ser desenvolvidos nesse 

nível. Mas penso que a nível de educação escolar, nos 

níveis de ensino básico e secundário, é preciso mudar com-

pletamente a forma como nós pomos as crianças a lidar 

com a leitura; temos que mudar radicalmente. É preciso 

que o professor seja um exemplo primeiro para o estudan-

te; é preciso que a relação das crianças com a leitura não 

comece e termine no manual escolar como acontece. O 

manual tem que ser feito sob ponto de vista de desenvolver 

hábitos e gostos pela leitura. Penso que porque de facto 

hoje as famílias não têm essa possibilidade, as famílias 

estão desestruturadas, os pais trabalham e não têm tempo, 

o investimento tinha que ser a esse nível e as competên-

cias seriam muitas, as vantagens seriam muitas, porque 

não seria nós só estarmos a criar bons leitores, mas esta-

ríamos a criar bons cidadãos, pessoas com capacidade de 

intervir, de interpretar os fenómenos, de falar sobre eles e 

de concorrer para o desenvolvimento de um país como 

nosso.  

 

L: Portanto defende que tem que se descartar as famílias no processo de for-

mação de leitores particularmente pela sua desestruturação, mas não será tam-

bém o custo do livro a pesar nesse cenário como muitos alegam? 

F.N: Eu não estou a dizer para descartar as famílias, mas estou a fazer uma 

constatação em relação as capacidades que as famílias têm, capacidades eco-

nómicas e etc. Não é descartar, mas o que temos que perceber é que o mundo 

mudou, nós já não estamos a viver os tempos em que temos a nossa mãe em 

casa e que ajudava em muitos aspectos ligados à escola, orientava o nosso 

estudo etc, isso mudou completamente. E não mudou só para o nosso lado, se 

reparar em países que hoje são um bom exemplo de desenvolvimento susten-

tável, decorre do investimento que fizeram na educação. A Finlândia era um 

país que a 30 anos estava com uma cifra de desenvolvimento das mais baixas 

da Europa, mas hoje é um dos países mais desenvolvidos porque um dos 

investimentos que eles fizeram foi exactamente na educação. Os professores 

que dão aulas no ensino primário tem excelentes qualificações, a criança fica 

na escola pelo menos 10 horas por dia com múltiplas ocupações porque as 

famílias não estão lá para fazer aquele trabalho. O que acontece é que as famí-

lias foram obrigadas a transferir essa responsabilidade para a escola e, nós 

não estamos a fazer isso ainda. Daí haver esses problemas todos.  

Mas em relação a esses problemas todos, obviamente que eles vão continuar a 

existir, mesmo esses países desenvolvidos o que fazem é produzir livros de 

baixo custo, a pegarem clássicos e transformar em livros de bolso em que as 

pessoas com um, dois ou três dólares, podem adquirir, num país em que o 

salário mínimo é de 300 a 500 dólares, ele pode comprar o livro. A pessoa está 

a passar por exemplo por uma estação de comboio e tem lá uma banca a ven-

der livros a custo bonificados neste caso. Mas nós não temos isso, muitas 

vezes um livro de Ungulani, Mia ou João Paulo, é um terço se não a metade do 

salário mínimo ou as vezes do salário médio, obviamente que nessa condição o 

livro nunca vai ser a primeira, a segunda, nem a terceira opção naquelas pes-

soas. Temos estudantes universitários que acabam a licenciatura sem comprar 

um livro se quer porque não tem a condição para o fazer. Portanto há uma res-

ponsabilidade do Governo, na condição de Ministério da Cultura, da Educação, 
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juntamente com o Ministério das Finanças, no sentido de garantir que o livro 

chegue às pessoas na sua diversidade, na sua condição mais baixa e, se 

possível, na sexta básica que se falava logo depois das greves de 1 e 2 de 

Setembro podia se incluir um livro grátis, para as famílias e para as pessoas 

mais carenciadas. Há uma coisa que temos que perceber, sobretudo numa 

sociedade como nossa, „e que se nós não investirmos no conhecimento, no 

saber, na cultura, nunca seremos uma sociedade desenvolvida porque o 

grande combate que as nações africanas no geral devem estabelecer é o 

combate das mentalidades, é o combate das ideias e isso faz-se com o aces-

so ao livro, acesso ao conhecimento. 

 

L: Quando fala do combate das mentalidades e das ideias leva-nos à questão 

de que o que ganhariam os políticos pondo o povo a pensar? Existe realmen-

te alguma vontade dos nossos sistemas políticos de pôr o povo com mentali-

dades abertas? 

F.N: Essa é uma pergunta difícil de se responder, tendo em conta o cenário 

das sociedades africanas. As estatísticas dão taxas muito altas de quadros 

formados e que estão fora dos países africanos por incompatibilidade com os 

governos. Infelizmente as lideranças africanas por inconsciência, não se 

apercebem que quanto mais bem preparar a sociedade que eles governam 

melhor será a governação. Penso que este é um problema que também deve 

ser resolvido pelas lideranças. O problema não está nas sociedades, está nas 

lideranças, as lideranças é que tem que perceber que tem uma razão históri-

ca e, essa razão histórica, significa tirar as pessoas da condição em que elas 

se encontram, da condição em que de certo modo foi herdada da situação 

colonial e que prevalece de certa forma, para uma situação de cidadania e de 

desenvolvimento, e de bem-estar que coloque os nossos países a embraiar 

com os outros países desenvolvidos do mundo e, nós temos essas condi-

ções, temos essas aprendizagens por fazer e as coisas estão a acontecer 

aqui e nós temos a possibilidade de muito rapidamente ter acesso daquilo 

que está a acontecer a volta. Eu julgo que a grande responsabilidade conti-

nuar, é verdade que há responsabilidades individuais, eu tenho que ter res-

ponsabilidade de ser melhor do que o que eu sou, mas há uma responsabili-

dade do Estado, há uma responsabilidade das lideranças no sentido de cria-

rem condições para que o investimento nas pessoas seja real e efectivo.  

 

L: E há um problema de leitura a outro nível que é o de existência de críticos 

literários. Parece que pouco a pouco vamos ficando sem críticos activos na 

nossa literatura, a não ser os que já conhecemos, como Francisco Noa, Gil-

berto Matusse, Nataniel Ngomane e agora a evidenciar-se Lucílio Manjate. 

Tendo em conta este cenário o que será dos autores em surgimento? Tere-

mos os mesmos críticos de ontem para falar dos escritores de hoje? 

F.N: Primeiro temos que entender o que se está a dizer quando se fala de 

crítica literária: crítica literária é sempre um comentário que fazemos um 

comentário em torno de uma determinada obra e há três níveis que podem 

ser feitos. 

1. Há um comentário que podemos chamar de “comentário popular” para uma 

pessoa que não tem grandes preparações ou formação académica, que lê 

um livro, desfruta e dá-lhe prazer e comenta com outros recomendando-os, 

por exemplo que leiam também o mesmo livro, a dizer que é bom ou mão. 

Fica-se digamos pelo juízo de valor. Este é o nível mais chão da crítica, mas 

é porque é um comentário sobre um livro. 

2. Há um outro nível mais académico, onde nós nos situamos, nós temos 

obras inclusivamente publicadas que são a tradução dos livros que lemos. Aí 

já é um nível de uma certa sofisticação e de uma certa exigência inclusiva-

mente para o leitor comum, quantas vezes encontramos pessoas que se 

queixam porque fizemos um prefácio, apresentamos um livro, uma recessão 

e as pessoas dizem que não entenderam nada? Isso é até pior, embora seja 

a função do homem da academia, da ciência, tornar acessível aquilo que não 

era acessível. Uma abordagem mais técnica exige sempre todo um cabedal 

de informação teórica que obviamente fica muito difícil para um cidadão 

comum e este nível, da crítica universitária, especializada, só um universo 

muito restrito de pessoas tem acesso, exactamente porque ele recorre a mui-

tas teorias, fundamentações para explicar aquela obra, havendo por isso a 

dificuldade de compreensão pelo cidadão comum. 

3. O outro nível e muito mais importante, onde a crítica é ausente, é a nível do 

jornalismo cultural. São jornalistas culturais que devem estar nos jornais, como 

outros estiveram no passado, a receber textos daqueles que se iniciam, além 

de livros, para produzirem comentários que poderão atingir um grande público 

e que estão despidos de sofisticações teóricas que nós apresentamos. Portan-

to, quando se fala de crítica literária, é aí onde temos um grande défice no país. 

As editoras têm que investir nisso, criar profissionais e elas não podem fazer 

isto como um favor, é algo profissionalizado. As grandes revistas e jornais por 

esse mundo a fora, tem profissionais que cuidam de crítica artística divididos 

por cada área, desde a Literatura, Música, Teatro e etc. A crítica gera outras 

escritas e formações.  

Os jornalistas da área cultural tinham que se preocuparem em especializarem-

se nessas áreas, tal como os órgãos de informação onde eles estão, devem 

tomar a iniciativa de formar os seus profissionais. O jornalista tem que também 

saber documentar-se, ler o trabalho doutros de modo que adquiram alguma 

experiência. Há muitos críticos aqui em Moçambique que se tornaram se ter 

feito nenhum curso da área. O Rui Knofli era um crítico literário excelente, mas 

nunca fez a universidade, e muitos outros.  

 

L: Depois de toda esta conversa, cabe agora a questão, qual é o estágio da 

Literatura Moçambicana? 

F.N: A Literatura Moçambicana está numa fase de transição. Há toda uma 

geração que ainda está aí, refiro-me à geração “Charrua” que ainda é importan-

te e que penso que ainda vai ser por muito tempo e é um dos poucos testemu-

nhos para as gerações mais novas.  

Houve aí um conflito e esses conflitos são recorrentes. Se nos recordarmos, 

em 2003 surgiu aí um grupo que proclamou a morte da literatura moçambicana, 

coisas que são o processo comum do crescimento. Agora é assim, quem ques-

tiona tem que depois apresentar propostas. Por outro lado há o problema da 

humildade, consistência e persistência. E volto a afirmar que o com a arte o 

compromisso é individual e não tem a ver com mais nada.  

Estamos numa fase de transição, claramente e o que a literatura moçambicana 

será no futuro, só o futuro poderá responder, embora os indícios sejam visíveis 

como notamos agora, no sentido de que há já os dispositivos electrónicos, as 

pessoas vão lendo pela internet, há os que escrevem no telefone e computa-

dor. Nós estamos numa fase de transição como o mundo todo está na fase de 

transição e nós podemos dizer até que estamos no momento de grandes incer-

tezas. E essas incertezas estão a se agudizar cada vez mais.  Falei da invasão, 

essa acontece se calhar por culpa do próprio tempo e ela vem a trazer a 

mudança do sentido nacional e local da nossa escrita.  

Entrevista 
 Envie-nos os seus comentários sobre o entrevistado da semana por e-mail: r.literatas@gmail.com  
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É incessante o som dos cascos que antecede a tua che-
gada.  
  
Nesse tempo de aguardo 
o sono queima pelas bordas.  
Eu masco vidros, e sorrio sangue 
em meio ao cerco das gardênias.  
  
Sou a loucura aprimorada por uma obsessão. 
  
Prometo-te: 
desnudar-me-ei para ti  
sem que a inocência caia  

com meu vestido. 

Leia os poemas da semana às terças feiras em: http://revistaliteratas.blogspot.com 

Você também pode publicar. Envie-nos o seu poema pelo e-mail: r.literatas@gmail.com  

                                                                                              
Queria ser uma árvore 
                                                                                             
para não fazer aniversário  

                                                                                                 
Manoel de Barros 

  

À Hagira Palmira, minha 
mãe 3 anos de eterna 
saú(da)de 

 

No princípio chorei de olhos fechados, no princípio atingi 

o clímax pelo cacho do leite que diariamente arrancava 

com a boca no frondoso corpo da mulher operária. E 

depois, comecei a habitar os saberes das montanhas e 

dos campos pedregosos das superfícies singulares dos 

retratos coloridos. Hoje tenho apenas 25 pedras atiradas 

no céu desta cidade. Onde vendo idades ao preço do 

tempo que me persegue pelas entranhas do hipotecado 

caminho da vida. No casco da mesma cidade jazem 

vários encontros das pedras vazias e dos rumores do 

mar. Nascem borboletas rastejantes nos ovos das acá-

cias e morrem cobras voadoras em pleno decorrer do 

silêncio das estrelas engolidas pelo ventre maternal. Hoje 

voltei a rir de saudades, voltei a depositar lágrimas no 

corpo da lápide que responde pelo seu nome. Mas tenho 

de antemão que ela esta a enganar-me, pois a minha 

mãe já não reside nesta cidade que planta sorrisos quen-

tes no horizonte florido de divindades e colhe-os de forma 

infame sem época, nem data, nem hora.com plumas de 

ânsia do tamanho do Everest 46 vezes reflectidas no 

zoológico espelho da dor. 

Camila Vardarac -  Brasil 

POEGRAFIAS 
 

Autobiografia       

Amosse Mucavele - Moçambique 

       Húmido e persistente, 
Célula que sou deste réptil colérico 

 

Engolo e transpiro raiva 
Perante a nossa condenação 

 

Quem sentencia o fim deste organismo vivo? 
Numa administração sem latejos e com cére-
bro geométrico 

Encenemos a imolação perante os germes 

metálicos da infâmia!!! 

Ramiro Vidal Alvarinho - Galiza 

          redonda, é a dor que desce pela garganta num 
bocejante trago aberto, ciclame, rejuvenescendo-me 
no passado, a saudade essa teia gulosa e varejada, 
inalcançavel, queimando-me o mar revolto onde 
mergulho a ausência, a garganta ainda incompleta 
em 

fetal ampliação e absinto; Grito! 

Estou no cais…  

Palmira Marques - Timor Leste 

A poesia é um vaivém 
              como as ondas do mar. 
é uma brisa ligeira 
          que embala os pés do café. 
                 é uma chuva de lágrimas 
que não consigo conter 
              quando a saudade aperta. 
 
depois, é aquele nó na garganta, 
                aquela lágrima teimosa, 
        aquele morder de lábio… 
  e aquele desejo imenso 
                     de correr para os teus braços. 
 
mas afinal quem é tu?? 
 
Tu nem sequer existes. 
                criei-te na paixão da vida, 
                      fiz-te um ser imortal 
        que chegou num baleeiro… 
                  mas logo partiu! 
 
a vida deixou-me às cegas , 
presa no cais, dentro do barco, 
a apodrecer ao sabor da maré. 
 
Timor espera-me! 
 
estou presa, cega e a apodrecer. 
 
                           vejo finalmente a morte! 
 
doce vai ser 
                o abraço 
                que ela me vai dar: 
vão secar as lágrimas 
vão abrir-se-me os olhos 
vou soltar as amarras, 
vou ficar limpa da lepra. 
 
Então, caio no convés 
                      e fito o céu, o céu de Timor 
       - naquele hemisfério distante - 
                     e vejo aquela única Estrela 
              que de repente… 
se apaga… 
 
   a vida chegou ao fim! 

Canto a luz de uma noite 
 em fiogo de mártires incendiada 
Canto a luta vitoriosa 
 num Setembro nascida 
Canto a flor que sangra 
 das entranhas sedentas da terra 
Canto a madrugada 
 nos lábios roxos da batalha 
 
E canto-te a ti criança 
 filha do povo 
 nascida nas ilhas 
 num tempo novo 
 de homens redimidos 
 
Criança esperança 
trazendo em dádiva 
o sorriso confiança 
num mundo em construção 

 
 

In “Amanhã Amadrugada“ 

Criança 

Vera Duarte - Cabo Verde 

Entrevista 

Luísa Demétrio Raposo - Portugal 

Chegamos  
a um orgasmo ínfimo. 
Adoeço 
a imaginar 
que pode ser nesta altura 

que eu fique grávida. 

Verónica Martínez Delgado - Galiza 

Desafio o horizonte vertical 
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Quando o luar caiu e  
tingiu de escuro os verdes da ilha   
cheguei, mas tu já não eras.  
Cheguei quando as sombras revelavam   
os murmúrios do teu corpo   
e não eras.  
Cheguei para despojar de limites o teu nome.  
Não eras.  
As nuvens estão densas de ti   
sustentam a tua ausência   
recusam o ocaso do teu corpo   
mas não és.  
Pedra a pedra encho a noite   
do teu rosto sem medida   
para te construir convoco os dias   
pedra a pedra   
no teu tempo consumido.  
As pedras crescem como ondas   
no silêncio do teu corpo.   
Jorram e rolam   
como flores violentas.  
E sangram como pássaros exaustos   
no silêncio do teu corpo   
onde a noite e o vento se entrelaçam   
no vazio que te espera.  
Súbito e transparente chegaste   
quando falsos deuses subornavam o tempo,   
chegaste sem aviso   
para despedir o defeso e o frio,   
chegaste quando a estrada se abria   
como um rio,  
chegaste para resgatar sem demora o principio.  
Grave o silêncio agarra-se ao teu corpo,   
hostil o silêncio agarra-se ao teu corpo   
mas já tomaste horas e caminhos   
já venceste matos e abismos  
já a espessura do obô resplandece em tua testa.  
E não me bastam pombas dementes no teu rosto   
não bastam consciências soluçante em teu rasto   
não basta o delírio das lágrimas libertas.  
Cantarei em pranto teu regresso sem idade   
teu retorno do exílio na saudade   
cantarei sobre esta terra teu destino de rebelde.  

Para te saudar no mar e no palma   

na manhã dos cantos sem represas   

saudarei a praia lisa e o pomar.  

Direi teu nome e tu serás.  

1986  

Conceição Lima - São Tomé e Príncipe 

O cizentinho 
é uma espécie 
rara 
 
pequeno como nós 
mas com os instrumentos 
de coação 
personifica a imagem 
de Deus 
 
o povo evita ir a igreja 
por isso pede a missa 
e  confessa-se 

na Estrada 

Dinís Muhai - Moçambique 

Sou a sombra de um corpo que não existe 
Sou o choro desesperado 
Sou o eco de um grito articulado 
Numa garganta sem forças 
Sou um ponto no infinito 
Silhueta da desventura 
 
    Perdida neste espaço 
Vagueando...finjo existir 
Insistem chamar-me criança 
E eu insisto ser 
    A esperança do incerto 
 
O meu tantã é de outros tempos 
A melodia que oiço 
É o crepitar de chamas 
Confundindo-se com o roncar da fome 
E o chão onde piso 
É uma ilha de fogo 
 
A minha nuvem é a fumaça 
Da bala disparada 
            Gotas salgadas orvalham 
O meu pequeno rosto 
Enquanto choro 
Na esperança do incerto 

Demetrios Galvão - Brasil 

e tudo vaza pela ferida do pé: as árvores 
sorumbáticas, os peixes dopados de barbitúri-
co em mazeladas coreografias. a paisagem 
cabe em garrafas, enfio os fantasmas em um 
cordão e os penduro no pescoço. os dentes 
estão sujos, o corpo livre, os ossos antes oxi-
dados sentem a velocidade retomar seu lugar, 
os espinhos nascem fortes novamente, devo a 
alguém o que me foi de vazio. o telefone está 
mudo e o colchão acolhedor em sua extensão 
longitudinal, província dos sonhos que arre-
benta o nervo dos álbuns de fotografias, capi-
tania tremembé guardada na memória das 
pedras. – e tudo vaza pela ferida do pé. 
 
 

“insólito” 

         Odete Semedo - Guiné Bissau 

Ah! Maputo 
tão longe tu és nestas Alturas em que me encontro 
tão longe de mim 
distante do feto que tu mesmo geraste 
vejo-te calma e serena 
na angústia da minha ida 
vejo-te continuamente amena 
cada vez mais insignificante 
o sol te abandona no flamingo altíssimo 
as nuvens te ocultam entre fins que se aproximam 
já não és nada minha mãe 
entreguei-me à terras desconhecidas sem da sua 
dor me lembrar 
despertenço-me de ti sem compaixão nem receio. 
vejo-te no chão que te transforma longe de mim 
comparo-te aos graus de areia 
mínguas, dó e compaixão 
não tens mais gente de cá 
nas alturas que te vejo. 
Te tenho em apenas dois olhos, estes que tu mesmo 
geraste 
já não és nada, 
tão longe de mim, és apenas restos  
do imenso mundo que se encontra nas nuvens. 
Ah, Maputo 
minha Maputo 
indivisível 
mulato 
crespo 
mas tão nada de longe que és  
fica e cala-te 
alimenta a tua dor de perda nos roncos desta tripula-
ção 
que se faz voar neste flamingo 
cúmplice do meu abandono a ti. 

 

16 de Abril de 2012, 

No ar  

Xiguiana da Luz - Moçambique 

perdi muito mais que 
uma orelha 

Quando o luar caiu  Minha Maputo 

Cizentinho 

a alegria: o retorno da presença. uma imensa 
plantação edificada entre corpos e sentidos 
confundidos. Imensa plantação gravada 
onde a música não é irreal: é sombra horizontal 

habitada por água e papagaio. 

João Maimona - Angola 

Alegria austral 
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Conto  

Ao Mukwarura 

 

A inda havia réstias do crepúsculo nos olhos cegos dos mais 

velhos sentados em círculo debaixo da nipatta. Era noite de quarto 

minguante como as barrigas vazias das crianças que sonecaram ainda na 

esperança do xipi-xipi. No chão poeirento da nipatta os reflexos da lua que 

atravessam o teto de capim desenham doces mikatthes de enká em redor 

da fogueira que vai perdendo a força da mesma forma que o pessoal em 

volta se cansa. 

- Ntholo khanoriwa, mwikhó – Alertou Namweto, homem de sábias 

palavras, realçando as rugas como incessantes ondas em maré viva em 

torno dos olhos que enfeitam a 

cara quadrada e acinzentada 

pelos grandes maquiadores do 

tempo. Estes mesmos olhos 

viram os homens mais valentes 

desta terra, que mamaram dos 

mais selvagens búfalos, 

cresceram, defenderam a terra e 

conquistaram as terras de toda 

vizinhança e por causa da sua 

valia foram arrebatados para 

viverem junto dos antepassados. 

- Anamwane tawihale ikhuniya 

– disse outro interlocutor 

removendo o ntholo da brasa e 

dando sucessivas pausas para 

dar um gole de ntxoli e tossir. 

Uma tosse que não passa o 

acompanha desde distantes 

colheitas. 

- Algo vai acontecer, mesmo os nossos antepassados nunca usaram o 

ntholo como lenha. O ntholo é o elo entre nós e os nossos mortos que 

vivem ainda por aqui para velar por nós – Disse preocupado Namapele, o 

mais velho entre eles apalpando o chão a procura do copo de alumínio para 

sorver mais um gole. É chamado de Namapale desde que atravessou o mar 

da adolescência como um campeão velejador escalando quase todos os 

portos e seios da altura e o povo nunca mais averbou o nome. 

Por aqui as coisas mudaram, para recuperar os laços com os mortos e 

reverter aridez da terra o concelho do rei construira um cemitério cinco 

estrelas para tornar a morte mais turística, foram promulgadas leis, então 

nem as noites de quarto minguante, nem as de lua cheia tem o mesmo 

significado que conquistaram outrora: as crianças não ouvem mais os 

contos recriados pelos mais velhos e jamais escritos em algum livro da 

civilização porque não cabem mais, os jovens não se juntam mais para 

dançar ao ritmo de ekatana, dispersar seus melhores perfumes e conquistar 

quem ousar passar por perto, as mulheres cedo se deitam para sonhar com 

a sementeira do milho que não germina e o celeiro vazio. O solo aridou, não 

chove mais por aqui e está cheio de aves que garimpam as sementes no 

chão, os espantalhos não espantam mais a ninguém. 

Os mais velhos torturados, sem saída encontraram o abrigo na sombra do 

ntxoli para acalmar os vermes que serpenteiam nas cabeças de todo o 

macho. 

- Vamos dormir amanhã se inaugura o cemitério novo – alertou Namapele. 

- Eu pelo menos mereço no mínimo um cantinho três estrelas – disse 

Namweto cheio de censo de humor. 

Amanhã veio discreta como prenúncio de um dia igual aos outros, nos 

ramos secos das arvores como brotos recantam os xiricos, os rios correm 

A Morte do Rei Poesia 

sem temer os seus obstáculos, os montes vaidosos se maquilham aos primeiros 

raios de sol. 

Tudo corria bem até que veio a má notícia da boca de Naruru, conhecido por 

este tipo de informação: O rei morreu. 

- Não pode ser, nenhum rei morre sem se despedir do seu povo, morte nenhuma 

pode humilhar o nosso rei, ele não morrerá de morte natural, antes disso os nossos 

antepassados virão resgata-lo para viver junto dos mortos – pensavam alguns. 

- Talvez seja uma estratégia para ser ele mesmo a inaugurar o cemitério? – 

indagavam-se outros. 

A notícia percorrera o reinado do leste ao poente e do norte ao sul com a 

velocidade do vento como acontece com qualquer notícia má. 

Os caminhos passaram a cruzar-se no mulapa bem no centro do povoado para 

chorar a morte do rei. 

A morte traz consigo a reconciliação e perdão, por isso choramos pelo carrasco, 

enterramos com dignidade o ladrão e o 

coletor de impostos, deixamos um ramo de 

flores na campa do inimigo, uma lágrima 

na campa do rei que se esquecera do seu 

povo. 

Entre choros e soluços todos esperam que 

o conselheiro do rei diga algo, este 

acordara como em outros dias com os 

dotes da cana na cabeça, não dispensa o 

ntxoli. A não ser as suas sábias palavras 

não tem mais exemplo a ser seguido. 

Nakhuku como a mãe lhe chamou desde 

que deu o grito da vida, sobe o pequeno 

palco improvisado para orientar o povo, 

cambaleia, arrota na palma da mão, tosse, 

como alguém que ensaia a voz apagada 

pelo ntxoli: - Minha gente não fique triste, 

falei com Namanria, o maior dos adivinhos 

destas terras, o rei foi atender um 

chamado dos mortos, os nossos 

antepassados, aqueles que com a sua 

virilidade fecundaram os mais brilhantes óvulos dos quais nascemos nós, seus 

filhos... 

Talvez o rei volte num amanhã qualquer com as pazes assinadas com os mortos 

e venha discursar antes do primeiro turista ocupar o seu leito. Talvez o rei volte 

para ter uma morte digna de um rei, com o sol a nascer frouxo no poente, sem 

canto dos xiricos, as ovelhas no mais prolongado jejum, o céu sem estrelas e o 

mar seco. 

 

 

Glossário 

xipi-xipi – jogo de cabra-cega; 

nipatta – certo tipo de palhota da zona Norte de Moçambique; 

mikatthes – Bolo feito de banana; 

enká – certo de banana; 

Ntholo – árvore sagrada do Norte de Moçambique; 

Khanoriwa – Não se usa como lenha; 

Mwikhó – o que não se faz para evitar represálias com o sobrenatural; 

Anamwane – Crianças 

Tawihale – Trouxeram 

Ikhuniya – Esta lenha  

ntxoli – álcool feito de cana-de-açúcar; 

mulapa – imbondeiro (Bombacaceae) 

Ohavo Nikhaka - Moçambique 
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Matola: Cidade d´Arte* 

S -Gee e Dingzwayu. Dois líricos, sociólogos 

e antropólogos ou detetives suburbanos. Seja como for, o 

que estes dois jovem são é o que o Patrice Lumumba e 

Singathela, dois bairros suburbanos, moldaram nos anos 

90, tornando-os em lendas vivíssimas, cujos contornos da 

sua arte é sem sobras de dúvidas um paradigma poético 

puramente suburbano. 

Quem conhece os Xitiku Ni Mbawula, com certeza 

entende que a sua música tem um espaço, no entanto, 

curiosamente, é intemporal. Aí está o suco e o factor de 

interesse na música desta “banda” jovem que dá uma ori-

ginalidade ao nosso modo de fazer rapper.  

Patrice Lumumba é um bairro do município da 

Matola, província de Maputo. A avaliar pela geografia das 

línguas nacionais, é um território dos ma-rongas. Mas 

esse é um mito crer nisso nos tempos actuais. A Matola já 

é uma cidade potencialmente económica e com vários 

espaços residenciais, isso permite uma mistura de cores, 

etnias e, até nacionalidades. E Patrice Lumumba, como 

um dos mais antigos bairros e dos mais populosos que a 

Matola tem, obviamente é um ponto de convergências 

dessas culturas. Aliás é essa intrínseca ligação que dá 

uma especialidade ao Xitiku Ni Mbawula. O facto de 

Dingzwayu ser de uma família que tem as origens na pro-

víncia de Inhambane, ainda na zona Sul do país e ter 

fluência na língua xi-Chopi (pela ligação familiar) e o xi-

Ronga, a língua pela qual vive e convive na Matola e, por 

outro lado, S-Gee ser um nativo, também falante do xi-

Ronga, faz dessa união, uma perfeita combinação etnolin-

guística. 

Porém os rapazes não pararam nesse intercâmbio 

linguístico. Musicalizaram as línguas, ao estilo Hiphop, já 

que nos ritmos já eram cantadas. Seja por isso se calhar, 

o Xitiku Ni Mbawula uma referência no uso das línguas 

nacionais para cantar num estilo que, como é sabido, vem 

dos guetos dos negros americanos (ou afro-americano, como passam a 

ser chamados).  

Certamente, ao fazer essa escolha, inteligente, não fizessem 

ideia do fenómeno artístico em ebulição. Até porque na altura em que 

surgem, a maior preocupação seria o entretenimento entre locais. Lem-

bro-me aliás, de acompanhar os pequenos exercícios de improvisação 

na varanda da casa do Dingzwayu na Rua “O”, actual avenida Mártires 

da Machava e os pequenos jam session´s que vieram a ser realizados a 

partir dos cinco últimos anos nas ruas do bairro. Nesse período o grupo 

já tinha levantado o voo, portanto, era já motivo de aglomeração das 

massas a sua aparição. Mas não nos esqueçamos, em Moçambique o 

Hiphop ainda não é arte das massas, pelo que os adolescentes e 

alguns jovens é que mais afluíam nesses pequenos espectáculos de 

rua. 

Mas analisar este grupo quanto ao espaço e conteúdo 

(intemporal, como já referi), é o que me move nesta incursão. 

Sem nenhum álbum ainda no mercado, as suas músicas, facto 

curioso, são de conhecimento de um público nacional e internacional. 

Pouco tocado nas rádios, a não ser o privilégio do nobre programa de música 

do estilo Hiphop da Rádio Cidade, aí vem ao topo o nível de pessoas que os 

seguem. A música destes jovens artísticas, já circula em telemóveis e computa-

dores de muita juventude e até dos mais adultos. Mas como entender esse 

“bum” quase que silencioso de um género posto a parte em Moçambique? 

Conteúdo e método. Daí vem a explicação. O Xitiku Ni Mbawula pauta 

por discussão e reflexão dos problemas típicos da periferia suburbana, uma vez 

que, voltando a questão ultrapassada, nascem num contexto e num lugar em 

que problemas de saneamento, alguma criminalidade, inculturalidade ou imora-

lidade, entre outros males típicos de um lugar onde a cidade espreita, é que 

inspiram para a sua necessidade de cantar. 

Portanto, o povo tem nas suas mãos dois músicos que se tornaram um, 

através de um agrupamento que, inclusive, o nome é tradicional, Xitiku Ni Mba-

wula – conversas em volta da lareira, traduzido literalmente. A sua música é 

cantada nas línguas em que os dois artistas cresceram: xi-ronga e xi-Chopi, 

sendo a última língua a face do Digzwayu e a segunda, do S-Gee. 

Em Xitiku Ni Mbawula, encontramos os males sociais, a precariedade 

das condições de vida no Patrice, Singathela e até no país em geral como se 

Eduardo Quive - Moçambique 

Xitiku Ni Mbawula e o paradigma do dia-a-dia suburbano 

* Este suplemento  é criado alusivo ao 41º Aniversário da Cidade da Matola 
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E xilado de um país e de um subcontinente, nos quais, de tempos 

em tempos, seus nacionais mais lúcidos, patriotas e decididos, são 

perseguidos, torturados e mortos, Gláuber Rocha (Vitória da Conquista/BA, 

1938-1981), depois de no Brasil pensá-lo e transfigurá-lo em arte, lança-se 

no panorama internacional. 

Sua primeira realização nesse período, O Leão de Sete Cabeças (Dar 

Leone à Sept Têtes, Itália, 1970), elege o continente africano como matéria e 

forma de sua inserção no mundo. Não o faz, porém, linear e 

convencionalmente como é usual no cinema. Ao invés do espetáculo da 

exploração de suas riquezas e domínio de seus povos, Gláuber os 

estigmatiza na eleição de estereótipos elaborados a partir da concreta 

faticidade. 

A realidade africana, nucleada e bipolarizada entre exploração externa e 

contexto interno formado pelas condições locais e consequências da 

atuação predatória das nações desenvolvidas, é filmicamente constituída por 

mosaicos fragmentados unidos pelo fio narrativo que a expõe, compondo 

condensado painel situacional. 

Os principais lances desse cenário perfazem-se um a um em 

instantâneos que o vão engendrando e revelando, desenvolvendo e urdindo, 

construindo e desconstruindo. Nada, no entanto, que não se saiba da 

exploração internacional da região, mas, no caso, apresentada de maneira 

contundente e mesmo raivosa. 

As linhas narrativas tecem-se em torno da atuação de pequeno grupo de 

representantes e mercenários imperiais e do papel de dois líderes locais. 

Se no cômputo final do filme evidencia-se sua nervura ficcional, o 

decorrer dos desdobramentos factuais estabelece-se por meio de blocos que 

se seguem e se sobrepõem. 

A articulação entre as partes não se processa linearmente e nem as 

personagens intervêm e se relacionam convencionalmente, mas, simbólica e 

sinteticamente, traduzindo cada cena corte transversal na realidade, ora 

concreto, ora alusivo, sempre, porém, denunciador. 

Por vezes, manifestam-se justificativas e explicações por meio de 

discursos de personagens. 

Sucedem-se, assim, diálogos, intervenções pessoais, manifestações 

diversas, danças, músicas, passeatas, paradas militares, agressões, 

reuniões, envolvimento e cooptação de dirigentes locais deslumbrados por 

alçados a pretensas altas funções, torturas, personagens simbólicas como 

o “profeta”, a loura Marlene e lideranças africanas autênticas. 

O leão de muitas cabeças é explorado, caçado e submetido, mas, não 

vencido e anulado. A sequência final de grupo de guerrilheiros armados 

internando-se na região ao som de canção libertária, de vigorosa beleza 

imagética, é emblemática, além de óbvia em seu significado e mensagem. 

A maneira elisiva de Gláuber construir cinematograficamente visão do 

quadro africano não esconde, ao contrário, explicita sua atormentada 

insatisfação com a problemática continental. Se não atinge grau elevado de 

criatividade, também não abdica de construção autoral de sua configuração 

imagética. 

Constitui, a bem dizer, ficção operativa aplicada à conjuntura temporal e 

espacialmente vinculada à análise de seus traços e trâmites 

procedimentais, ocasionadores de posicionamento subordinativo, adjetivo, 

objetal e residual no contexto de ordem/desordem planetária 

desequilibrada, desigual e injusta. 

O pragmatismo imoral de se aceitar as coisas tais como são e 

transcorrem é escarmentado pela própria ocorrência e propósito fílmico, 

jazendo implícita, mas, evidente, sua condenação, que não se limita a 

reconstruir o contexto, porém, nele intervindo e fatiando-o para melhor atuar 

em seu interior. 

 

(do livro Seis Cineastas Brasileiros, editado pelo 

Instituto Triangulino de Cultura em 2012-

www.institutotriangulino.wordpress.com) 

 

__________________________________ 

Guido Bilharinho é advogado atuante em Uberaba/Brasil e editor 

da revista internacional de poesia Dimensão de 1980 a 2000, 

sendo ainda autor de livros de literatura, cinema e história regional 

e nacional. 

(Publicação autorizada pelo autor) 

O LEÃO DE SETE CABEÇAS: Significado e Mensagem 
Guido Bilharinho - Brasil 

referem numa música intitulada “Dingzwayu ani zitu” (Dingzwayu tem 

a palavra) em que os dois, fazem a radiografia de vários problemas 

ligados aos desafios do desenvolvimento do país acompanhado por 

abandono dos hábitos e costumes e até do respeito à condição huma-

na do povo. 

Ao escutar a música deste agrupamento o povo tem, portanto, 

quatro (4) elementos de uma só vez, o bom ritmo, a mensagem cuida-

dosa e rigorosamente elaborada, a tradição/línguas nacionais e a 

estranheza de em tempos em que há um abandono “aparente” às lín-

guas moçambicanas, um grupo de jovens aposte da reformulação dos 

hábitos. Não seja por isso, encontramos em SG, uma voz musicaliza-

da, com uma boa entoação dos coros, quase que nostálgico e em 

Dingzwayu a abordagem dos paradigmas da Matola suburbana com a 

maturidade de um idoso conselheiro. Todos estes elementos, fazem 

da música de Xitiku Ni Mbawula, única entre o variado talento que a 

Matola tem. Falo de casos de Filipe Nhansavele, Eugênio Mucavele, 

Bob Lee até aos mais jovens Edu, Iveth Azagaia, Inocêncio Matola, o 

internacionalmente conhecido baixista moçambicano Neco Novella e 

outros nomes que apenas requerem atenção para se descobrir que 

esta cidade tem arte.   

Contar a história de um grupo como Xitiku Ni Mbawula, num país onde 

o rap está ainda em ascensão, é um acto quase que inesgotável, porém, pro-

ponho-me a falar dessa “banda” de Hiphop da Matola, cidade satélite, cidade 

que tão jovem (41 anos) tem o titulo de maior parque industrial de Moçambi-

que. 



Resenha 

 

P assaram-se quase três dezenas de anos desde 

que em Luanda um grupo razoável de jovens escritores -

dentre os quais ANTÓNIO PANGUILA- arquitectou o pro-

jecto estético OHANDANJI que viria à público através da 

divulgação de um manifesto teórico-prático no “Jornal de 

Angola”. Foi num domingo, 22 de Abril do relativamente 

distante ano de 1984. Resultou do projecto, a formação de 

um dinâmico Colectivo de Trabalhos Literários que, discre-

tamente, propunha-se, por via da investigação estética, 

passar em revista tudo quanto havia sido produzido e 

publicado localmente pelos integrantes das gerações lite-

rárias precedentes bem como por tudo quanto havia sido 

publicado pelos amantes da literatura, enquadrados na 

brigada jovem de literatura de então.  

          O objectivo era, em princípio, encontrar circuitos 

operatórios que lhes permitisse dar à volta as produções 

literárias da emergente geração dos anos 80, até ai despi-

das de qualquer proposta estética. Sentia-se a necessida-

de de algo  novo que sacudisse, por via da agitação, a 

realidade literária então vivida pois, enveredava-se 

(facilmente claro!) pela via da produção literária dirigida e 

politicamente engajada, caindo-se –não raras vezes no 

domínio do  cantalutismo desnecessário … porque despro-

vido dos pressupostos da verdadeira arte literária. 

 Tal viragem havia de acontecer por meio do surgi-

mento de uma escola, de um novo movimento, de uma 

tendência ou uma qualquer corrente estético-literária inspi-

rada na realidade local. Entretanto, os cultores do projecto 

estético OHANDANJI, integrando o Colectivo de Trabalhos 

Literários com o mesmo nome, já se haviam conscienciali-

zado da necessidade de um investimento capital que pos-

sibilitasse a produção e publicação de obras artístico-

literárias independentemente da precisão e existência de 

um pensamento literário próprio e, várias vezes mesmo, 

defenderam o pensamento de B. Eikhenbaum segundo o 

qual, o que fica são as obras e todo o movimento literário 

ou mesmo cientifico deve ser avaliado, fundamentalmente, 

tendo em conta a obra produzida e não segundo a retórica 

dos seus manifestos. 

 Curiosamente, haviam constatado (no âmbito das intensas leituras 

levadas a cabo) o lúcido pensamento de Castro Maldonado, personagem do 

romance Os Avisos Do Destino, segundo o qual: “Isso de escolas, novidades, 

correntes, e tudo mais dessa laia não é importante senão num dado momen-

to! Ou, mais tarde, aos especialistas da história literária. O que realmente 

interessa são as obras! as obras e as personalidades. É o valor absoluto 

das criações”, chegando a concluir que: “Tudo o que pertence às circunstân-

cias envelhece depressa”. 

 Certos de que o que realmente interessa são as obras, e depois de 

termos tido a honra e o prazer de assistir o lançamento de O VENTO DO 

PARTO que foi o seu livro de estreia poética em 1993, passam duas décadas 

e estamos diante do seu mais recente livro de poesia. 

          Depois da publicação do AMOR MENDIGO em  1997 e um ensaio em 

2003 sobre Agostinho Neto, o libertador e homem de  cultura que todos 

conhecemos –ou pelo menos devíamos conhecer!-, eis que o poeta «da vaca 

que arrasta o tempo» fazendo  jus à sua (re)conhecida pena  reaparece, pas-

sada que foi  uma década e meia de reflexão e labor oficinal, com o CORPO 

MOLHADO DE PRAZER livro editado pela União dos Escritores Angolanos 

na colecção «Guaches da Vida». 

          Sempre OHANDANJIANO o Autor cresceu literariamente escrevendo. 

Agora apresenta-se com um refinado lirismo e sempre apaixonado pelos cami-

nhos, vias e vielas dos corpos hirtos e tensos.  

          Por via da palavra poética mostra-se um autêntico conhecedor/admirador 

dos cantos mais recônditos da felicidade feminina e da fertilidade consciente 

dos humanos que raciocinam.                                        Com o corpo suando, 

escreve com prazer e sobre prazeres. Sonha o «sonho do novo sexo» e meta-

fórica mas corajosamente  pede aos (sobre)viventes leitores que não se esque-

çam «de ressuscitar o orgasmo das flores /enlutadas para  alegria dos nossos 

mortos!». Parabenizá-mo-lo, por isso, mas não podemos deixar de considerar 

que o autor passado esta década e meia tinha como obrigação apresentar-se 

em melhor forma poética. O Panguila podia apresentar-se mais atento no que 

toca a construção do verso eliminado partículas desnecessárias  que em nosso 

entender não se coadunam com a gramaticalidade poética . Para quê tantos 

«teus, seus, meus,minhas»? – O autor podia ter sido maior. Atenção!   

 Com o seu primeiro “parto” A. Panguila, enquanto escultor da palavra 

poética, expôs-se ao “vento” que diariamente passa pelas paginas da impren-

sa, pelas carteiras das escolas, pelos escaparates das livrarias e até mesmo 
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J.A.S. Lopito Feijóo K - Angola 

António Panguila: Poeta com o «Corpo Molhado de Prazer» 
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pelas ruas e ruelas nas cidades do País. O então promissor jovem poeta 

e amante da literatura expós-se andarilho pelos becos e esconderijos 

nos musseques e, quiçá, pelas inúmeras picadas por que pica qualquer 

anónimo cidadão, rumo a sua lavra cuja distância desconhecia! 

 Tratava-se do seu primeiro livro. Imaginamos por isso quais não 

foram as íntimas interrogações 

quanto ao futuro. Qual terá sido 

a sensação do autor na hora do 

dito “parto” depois de algumas 

publicações em suplementos e 

jornais daqui  e mesmo doutras 

latitudes que o tornaram 

Homem plural.  Imaginamos  e 

ocorre-nos citar o magistral 

poeta Neruda por meio das 

suas memórias:  

          “Sempre afirmei que o 

trabalho do escritor não é miste-

rioso nem mágico, mas sim 

que, pelo menos, o do poeta é 

um trabalho pessoal, de utilida-

de pública. O mais parecido 

com a poesia é um pião ou um 

prato de cerâmica, ou uma 

tábua ternamente lavrada, ain-

da que seja por rudes mãos. No 

entanto, creio que nenhum arte-

são pode ter, como tem o poe-

ta, uma única vez na vida, esta 

embriagadora sensação do pri-

meiro objecto criado pelas suas 

mãos, com a desorientação ain-

da palpitante dos seus sonhos. 

É um momento que nunca mais 

se repetirá. Virão muitas edi-

ções mais cuidadas e belas. As 

suas palavras chegarão vazadas na taça de outros idiomas como um 

vinho que cante e perfume noutros lugares da terra. Mas aquele minuto 

em si fresco de tinta e macio no papel do primeiro livro, aquele minuto 

arrebatador e embriagante, com som de asas que revoluteiam e de pri-

meira flor que se abre no topo conquistado, aquele minuto só está pre-

sente uma única vez na vida do poeta”.  

 Aqui o poeta em causa atende oficialmente pelo nome de António 

Francisco Panguila. Humilde filho de origem camponesa. Há já vários 

anos, residiu no mais misterioso subúrbio luandense, lá bem perto da 5.ª 

avenida do Cazenga. É casado e pai de filhos. Nasceu em Luanda pas-

sados os primeiros 15 dias do mês de Julho no ano de 1963. Formado 

no Instituto Médio de Educação  e  no Instituto Superior de Ciências de 

Educação em luanda. Desde há muito abraçou a carreira do professora-

do mesmo enquanto alto funcionáro bancário transparecendo ser um 

dos que conscientemente aprende para ensinar. 

 António Panguila foi membro da brigada jovem de literatura de 

Angola tendo ai exercido cargos directivos. É membro da União dos 

Escritores Angolanos e alguns dos seus textos poéticos podem ser 

encontrados em distintas publicações periódicas para além de ter sido 

por nós incluído na antologia de jovens poetas angolanos  “No Caminho 

Doloroso Das Coisas.” 

 Escrito isto, perguntarão alguns deveras intrigados sobre a razão 

do pormenor biográfico do autor, diante da obra. No entanto, aqui fica 

uma referência esclarecedora advinda da pena de Luís Cardim (com 

quem concordamos!)no n.º 1020 da «Seara Nova»: 

 “Cada vez me convenço mais de que a melhor maneira de apre-

ciar qualquer autor, se não a única aceitável, é, muito simplesmente, a 

de lermos as suas obras, e deixarmos em paz a vida, e até as idiossin-

crasias do autor que nas suas produções não estejam reflectidas… A 

obra de arte, ou a obra de pensamento, tem necessariamente um valor em si, 

isto é, fosse qual fosse a personalidade humana de quem a estruturou e lhe 

deu realidade sensível; o nome do pensador ou do artista, a nosso ver, reduz-

se deste modo quase a uma etiqueta e a um fio a amassar trabalhos mais ou 

menos aparentados…”, e acrescentava ainda: “Não quer isto dizer, é evidente, 

que as particularidades psicológicas, bem como os episódios, alegrias e agru-

ras da carreira e da vida humana de qualquer artista ou homem de letras, 

de qualquer criador de pensamento ou de beleza, não possam oferecer o 

mais vivo interesse”. Em definitivo, julgamo-nos entendidos pois a trajectória 

da vida pessoal do nosso autor é deverás surpreendente para nós que a 

conhecemos.  

Cabe-nos aqui –pensamos - a pura e simples apresentação deste autor 

angolano aos leitores. Quanto ao conteúdo das obras poéticas, absté-mo-

nos. Não emitiremos aqui nenhum subterrâneo juízo de valor. Quanto ao 

grau de amadurecimento da palavra poética, cabe aos reais leitores opinar 

depois das leituras e quanto ao nível de conseguimento estético e do equilí-

brio e unidade estrutural dos livros de Panguila caberá certamente a um 

qualquer desarvorado patife borrado de tinta, descrever. 

 Nós, diremos  in terminus: -Querendo considerar no conjunto uma 

obra original, fare-mo-lo somente na medida em que acreditamos na sinceri-

dade e honestidade intelectual de qualquer autor para com os seus leitores. 

É provável que nem todos versos lhe vêm do fundo do coração, principal-

mente os que sugerem retórica inútil. Notámos excessivas influências. Estar 

profundamente influenciado é próprio e inevitável quando se procura o 

caminho certo. Reconhecemos, naturalmente, algumas arestas por limar 

principalmente no domínio da gramaticalidade poética. Trata-se de algo 

muito importante para o escorreito apuramento estético e conteudistico dos 

textos artístico-literários. 

 António Panguila, dá-nos motivos de  satisfatória fruição porque não 

raras vezes notamos a procura da palavra certa que, sob uma perspectiva 

experimentalista, nalguns momentos se apresenta no lugar certo. Vejamos 

como exemplo o texto SE…(Vento Do Parto) no qual diz que: 

   

  se o sapato do pato pata 

  a pedra do Pedro apetrecha 

  a ilha da selha asseia 

  a era do erro sara. 

  se o fumo do sumo consome 

  o consumado fumo foge 

  a fama da dama 

  dada ao consolo da sola. 

 

  se a roda da magia bate 

  bate que bate a cobra 

  cobra que cobra a cobra 

  cobre que cobre o cobre. 

 

 Certamente, para quem domina as características da poética da gera-

ção de 80 e conhece por exemplo o poema RITOS, de Conceição Cristóvão, 

saberá que a funcionalidade estética reside, fundamentalmente, no jogo 

embriagador dos lexemas em razão de um meticuloso labor laboratorial. 

 Assim é que para Conceição Cristóvão: A cobra descobre/se/ao deslo-

car/se/deixa o rasto// a cabra/se/no óbito/há choro de mutudi.// rasga a noite 

negra/se/e só se no pó/se lê//…  

 Confirmamos que a afirmação de uma geração faz-se também pela 

questão do estilo, corroborando com Paulo Castilho, premiado romancista luso 

que em entrevista ao Jornal de Letras (10/8/93) dizia: “As pessoas são seres 

complexos e as suas motivações acabam por ter provavelmente mais pontos 

de coincidência com o passado do que diferenças. Digamos que a geração, por 

vezes, é uma questão de estilo.” Ponto & final! 
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Pinga amores 

David Bamo - Moçambique 

E  a poesia é aquela que mais uma vez não 

vem. Hoje decidi procurar o meu poeta nas músicas e nos livros da minha 

existência. Folhei Marx e Pepetela, tranquei-me num quatro e me alimen-

tei com parágrafos de Nelson Mandela. Hoje desfiei o fio da minha memó-

ria. Recordei e caí na real. O poeta e a sua poesia definitivamente não 

vêem. Esperei, pensei e cansei. Cansei dos meus submundos e do meu 

poeta camuflado em real. No nó da verdade, encontro um poeta que não 

vale até ao que está na pia. É sim um vândalo e buçal que vai morrer des-

graçado como aquele mulato, que segundo alguns, era o melhor poeta de 

Moçambique. O tal misto ou “Mudjinte” dedicou prosas para uma prostituta 

beirense mas em nada lhe valeu a declaração pública de amor pela famo-

sa Rosa. E o meu poeta fizera isso. Escrevera uma gingante prosa para 

uma macua. Desgraçada daquela mulher que me abandonou pela gula. E 

o resultado da popular Prosa para Arsénia teve um dramático resultado: 

Despejou-me toda poesia. Consequência: A minha canção ficou perdida. 

Então, o meu caro poeta levou os dois fundamentos da vida de um 

homem: A música e a poesia. 

É também o culpado pela minha ressurreição. Lembro-me de ter 

morrido uma vez, como se não bastasse, fui vítima da sepultura deste 

poeta. Declarou, na presença dos meus amigos e familiares, que eu tinha 

partido destas terras amargas e que a Defa, na altura minha namoradinha, 

tinha se tornado viúva antes de casada. Disse que as prostitutas vertiam 

mijo alegando que cada um chora por onde sente dores. Entretanto, já não 

confio neste poeta. Ele desgraçou-me. 

Por outro lado me fez acreditar que a Jujú matou o meu filho Júnior. 

Criou um novo Mantsena, tio da minha mãe que morreu no inicio deste 

milénio, um pouco depois das cheias de 2000. 

Este poeta me ensinou a gostar de Lindomar Castilho. Por causa 

dele rifei muitas vezes o meu coração. Desenhei e deixei para o futuro a 

minha cama com Arsénia, ora fugitiva nas bandas do norte. 

É por causa deste charlatão que acredito no fruto do meu amor com 

a Miloca. É incrível, este maldito poeta não me deixa falar de política. Quer 

que eu viva e escreva sobre sexo e morte. Já não monogamia na minha 

vida. Os meus horizontes têm um e único pilar: A excitação. 

Estou amargurado com este estranho individuo. Mas também não 

sei se sem ele eu pisaria o chão com os dois pés. Ele me prova a existên-

cia em mim de outros e tantos “Eus”. São “mim‟s” que não miam. Conver-

sam sempre. Como o meu amigo Poeta Militar, detestam vírgulas mas res-

peitam o tempo, porque o tempo é a única palavra com três vírgulas: O 

Passado, O Presente e O Futuro. Quando estamos entre “eus” há uma 

orgia que nos embala até a madrugada. Saboreamos o gosto das coisas 

verdes sem o sal. Queremos perpetuar os outros universos. Sonhos e via-

jamos como se nada estivesse a acontecer. Como se o ponteiro do relógio 

não girasse. Temos infância. Nos desfrutamos de oportunidades carnais. 

Enfim é uma cumplicidade avulsa e avultada, graças ao poeta. Obrigado 

Artur Pedro pelo Mbalele Mbalele e ao Cheny Wa Gune pelo Chedzane 

que conduzem o fecho desta poética, pois já é noite, tenho que ir ver o 

meu sobrinho Mukendy! 

 

Retalhos  

A Morte de Eu 

 Eduardo Quive - Moçambique 

E u era forte e cheio de esperança em cada passo da sua 

vida. Limpo de cabelos crespos, Eu, era aquele que 

movia-se sem destino de cabeça erguida sem questionar as circuns-

tâncias, sem medo do tempo, olhava a vida como única.  

Espírito pluralmente positivo, descia ao baixo para mais alto se 

elevar. Eu era aquele que era criança adulta na rua até as altas horas 

na procura de esgotar do produto de patrão Suzete, para ter quinhen-

ta de comida em casa. Eu, era ele sem si quando anoitecesse sem 

que pudesse fazer algo para esquivar-se da vida medíocre que vivia 

no Xipamanine. Lavrou a terra no Mambone, pescou na barra de Lim-

pompo e sobreviveu os mais de sete afogamentos quando enfeitiça-

do pela velha M‟Tente. Este menino Eu é mesmo esperto mesmo na 

pequeneza, conseguia enganar a vida como se engana um estômago 

faminto ao meio dia no Maputo onde se encontrava antes de morrer. 

Treze dias antes da sua morte, Eu, passava pelo cemitério de 

M‟Xitsena e bicava a sua única avó conhecida que morreu nas últi-

mas cheias. As bocas sem silêncio contam que a velha morreu 

depois de lutar com a água na boca que teimava a entrar. Entrou-lhe 

por todo o sítio, pela boca, olhos, nariz, orelha, até pelos cabelos. O 

precioso líquido li valera alguma pena, pelo menos agora, morta a 

doze anos, Eu quando chega no Maputo na sua primeira vez, quis 

conhecer M‟Xitsena para dar filori a vovó. 

De seguida, como um passo para a frente, Eu, saiu para a rua e 

tentou fazer negócio. Fazia parte do seu eterno juramento que Mapu-

to seria o espaço da sua subida e melhoria de vida. Ainda a pouco, 

lembrara-se da avó.  

“Meu neto, quando você crescer vai ser grande, gente como aque-

les que estão no Maputo. Viverás em casas sobrepostas, cartarás 

água pelo copo e não pelo bidom. Sairás em todos noticiários e viaja-

rás pelo mundo como se tudo fosse teu.” 

Incrédulo, Eu só volta a replicar a resposta que deu à avó na altu-

ra “Eu!?”. E assim ficou Eu. Eu morreu de susto como sua mãe que 

engoliu a terra na indecisão dos tempos futuros. Eu era mulato sem 

bandeira e sem país, filho de um candongueiro monhé cujo nome ain-

da se procura pelo mundo. Eu, era tão apátrida que nem em si tinha 

lugar para viver. Eu era só, sem ninguém, repartido pelas divisões do 

mundo transcendental das flores que beijam o dia e o sol que assa as 

costas pretas da sua avó, única garante da sua sobrevivência. Mas 

Eu, mesmo temendo-se no meio desse nada, cumpriu a meta, viveu 

e morreu ou vice-versa.  


