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               – O Desporto e a família   

                            moçambicana em geral estão de     

                      luto. Faleceu um dos ícones 

           do desporto nacional. 
 

Stélio Craveirinha foi Treinador da Lurdes Mutola, a Menina 

Moçambicana de Ouro Mundial. Além da Lurdes, Stélio foi treinador da 

Argentina da Glória, Elisa Cossa entre muitos outros atletas.  

Filho do saudoso escritor nacionalista moçambicano, José Craveirinha, 

Stélio fez parte dos atletas da primeira delegação olímpica moçambicana, em 

1980, nos Jogos de Moscovo, antiga URSS. 

Stélio Craveirinha perdeu a vida vítima de doença prolongada. 

Paz a Sua Alma.■ 

(Esta triste notícia foi-nos transmitida em primeira-mão pelo João Craveirinha, 

familiar directo do Stélio Craveirinha e Colaborador do Jornal O Autarca. Falume 

Chabane, Fundador d’ O Autarca e todos colaboradores do Jornal endereçamos 

sentidas condolências à Grande Família Craveirinha, em especial ao João 

Craveirinha. Que Deus conceda Paz à alma do Stélio no seu eterno descanso)                        

O AUTARCA - 11.10.2020 

Fernando Gil | MACUA DE MOÇAMBIQUE - NOTA:                                                     

‘A todo o clã Craveirinha o abraço solidário do MOÇAMBIQUE PARA TODOS.’ 
https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2020/10/desporto-mo%C3%A7ambicano-de-luto-

faleceu-st%C3%A9lio-craveirinha.html 

                                        “O deporto moçambicano está de luto: Morreu Stélio     

                                              Craveirinha. O ex-atleta, treinador de atletismo e mentor   

                                              de Lurdes Mutola, padecia de diabetes.” 

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13439-deporto-mocambicano-

de-luto-morreu-selio-craveirinha.html 

 

       ‘MORREU STÉLIO CRAVEIRINHA,                                                                           

                O PROFESSOR DE LURDES MUTOLA’ 
https://www.abola.pt/nnh/2020-10-12/mocambique-morreu-stelio-craveirinha-o-professor-de-lurdes-

mutola/863879 

 

 

Jornal O Autarca da Beira, MZ. 11/10/20202 :                          

Desporto Moçambicano de luto: Faleceu Stélio Craveirinha.                                                

 

PRESS CUTS / RECORTES DE IMPRENSA 

https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2020/10/desporto-mo%C3%A7ambicano-de-luto-faleceu-st%C3%A9lio-craveirinha.html
https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2020/10/desporto-mo%C3%A7ambicano-de-luto-faleceu-st%C3%A9lio-craveirinha.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13439-deporto-mocambicano-de-luto-morreu-selio-craveirinha.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13439-deporto-mocambicano-de-luto-morreu-selio-craveirinha.html
https://www.abola.pt/nnh/2020-10-12/mocambique-morreu-stelio-craveirinha-o-professor-de-lurdes-mutola/863879
https://www.abola.pt/nnh/2020-10-12/mocambique-morreu-stelio-craveirinha-o-professor-de-lurdes-mutola/863879
https://macua.blogs.com/.a/6a00d83451e35069e20263e96d544c200b-popup
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  (1)         

«Deixemos a 

memória do 

Stélio 

Craveirinha 

em PAZ!» 
“O título inicial era 

‘Todos para a mulher 

desfrutável que os 

pariu’…  mas o editor 

pediu para moderar” 

por Luís Nhachote©  
Cortesia do autor via WhatsApp de 14 de Outubro de 2020. 

À direita: Imagem de autor desconhecido do ‘coach’ internacional Stélio N. Craveirinha 

com o jornalista Luís Nhachote tirada em 05 de Janeiro de 2015 na AEMO – Associação 

dos Escritores Moçambicanos. [13:30, 14/10/2020] Luis Nhachote: “… a 5 de Janeiro 2015 

AEMO de autor desconhecido… Não me lembro quem tirou, mas foi com o meu 

telemóvel…“ 
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 morte do Stélio Craveirinha, neste domingo, vítima de doença, veio 

trazer à superfície uma indisfarçável hipocrisia dos amantes dos holofotes 

que, de discurso em discurso, vieram nos lembrar da grandeza do seu 

papel, enquanto actor desportivo de relevo, como atleta e treinador. 

 O nosso único OURO olímpico nas pistas do atletismo mundial foi por si 

lapidado: Maria de Lurdes Mutola. 

 Foi preciso o Stélio adoecer para que procissões acompanhadas de 

cobertura(s) televisiva(s) nos mostrassem a(s) cara(s) daquele(s) que foram visitar 

o coach moribundo no leito hospitalar. Nada contra os visitantes. Mas... muitos 

dos que o foram visitar, com os holofotes da mídia, o mataram na sua dignidade, 

porque sabiam e bem que o Stélio era averso a show-offs gratuitos, de ocasião. A 

sorte deles foi que o Stélio já estava cego e não ter tido conhecimento das câmeras 

posicionadas a propósito das visitas dos mirones elitizados, pois, caso contrário, 

os teria mostrado o dedo médio e os mandado enfiar por onde fazem as suas 

necessidades maiores! 

 São as mesmas pessoas que nomeados para cargos directivos nunca 

conseguiram criar condições para que os atletas, artistas, informais, possam viver 

as suas vidas com a dignidade que qualquer outro país sério empenha-se para dar 

aos seus maiores filhos e filhas. 

 Tive a sorte, aliás, o privilégio ímpar de conviver de perto com o Stélio 

Craveirinha, nos últimos 20 anos da sua vida, para saber que foram de um misto 

de memória e revolta contra o esquecimento e a hipocrisia. 

 Quem o conheceu de perto e tinha aversão à verdade, nunca quis partilhar 

por tempos longos da sua companhia. Que o digam certos pretensos escritores de 

Bar da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) que se aviavam assim 

que o primogênito do nosso poeta-mor aportasse no local. O Stélio Craveirinha 

não tinha papas na língua. Dizia o que lhe vinha na alma, de modo 

descomprometido com os “bufos” que ele sempre notificava.  

 Alguns na AEMO! 

 Agora que o Stélio morreu, os hossanas a sua obra estão a ser elevados na 

plenitude do zénite. Já a estas alturas não interessa recordar que o Stélio teve 

necessidades básicas e que para supri-las foi sujeito pela direcção de um clube 

emblemático a ser treinador físico aos 59 anos. 

A 
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 Os mortos, segundo reza a história, não podem mais falar. Mas 

testemunhamos nós os que ainda estamos vivos. 

 O Stélio sempre disse que as políticas desportivas deste país poderiam ser 

melhores se houvesse cultura desportiva por parte de alegados gestores incultos 

que pululam no mercado de fato e gravata. 

 O Stélio costumava abrir as portas da sua flat num certo primeiro andar do 

bairro central, aos seus amigos, para deixar mais claro que as águas da fonte de 

qualquer nascente que a sua condição qualquerizada era resultado de toda uma vida 

dedicada ao desporto. Era como se nos apresentasse a medalha do agradecimento 

ao esquecimento colectivo. 

 O Stélio criticava o narcotráfico impune na zona militar como uma amostra 

da decadência de um Estado falhado - não foi por acaso que estabeleceu e dirigiu 

um centro para toxicodependentes no mítico bairro da Mafalala. 

 A morte do Stélio mais do que Hossanas emanados de qualquer púlpito 

devem nos remeter a reflexão a que estão sujeitos, os que não são beneficiários dos 

serviços de previdência social. Porque chegar aos 70 anos em actividade em busca 

de renumeração para o sustento é sintomático da falha dos serviços de previdência 

social que parece beneficiar apenas a servidores públicos e privados. Temos visto 

muitos actores, músicos, atletas em momentos de agonia a serem socorridos por 

caridade momentânea. 

 Só com um sistema justo, equilibrado e honesto é que poderemos ver os 

principais actores da construção da nossa moçambicanidade na verticalidade que 

merecem por tudo que fizeram em nome da pátria. Quem recebeu Lurdes Mutola, 

proibida de jogar a bola com os rapazes, foi Stélio Craveirinha que a lapidou e a 

entregou às feras do mundo para fazer jus ao poema do seu pai, José Craveirinha, 

que nos profetizou em ‘SIA-VUMA’ escrito em 1974.2 

{...} “E seremos viajantes por conta própria 

 jornalistas, operários com filhas também dançarinas de ballet 

 arquitectos, poetas com poemas publicados 

 compositores e campeões olímpicos, 

 SIA-VUMA!” 3                                                              
(excerto conforme original de 1966, reeditado) 

 Certamente que na sua cerimónia fúnebre, os dirigentes incultos dirão Sia-

vuma e fingindo perante câmeras, falarão da vida do Stélio que nunca conheceram, 
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farão discursos laudatórios, mas sem nunca colocarem o dedo na ferida: não sabem 

o que fazer com os cargos que dirigem. Aliás, foi o que se viu com um dirigente 

cultural quando Domingos Honwana ficou acamado no hospital, em 2019, quando 

arregimentou um ministério para vender os CDs do cantor. Onde já se viu! 

Deixemos a memória do Stélio Craveirinha em PAZ.■ ©Luís Nhachote. 

NOTAS  
1 Imagem de perfil do autor Luís Nhachote, jornalista de investigação, com data venia in 

https://en.moz24h.co.mz/sobre 
2  Excerto poético de José Craveirinha, sob detenção, esboçado em 1966 no Hospital do Infulene, LM.  

3 José Craveirinha em ‘Karingana Ua Karingana’ 1982, p. 167 (INLD Maputo / Edições 70 Lisboa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stélio Newton Craveirinha n. 03 Março 1950 - † 11 Outubro 2020. 

Oportunamente inseriremos aspectos inéditos do percurso deste  ser 

injustiçado que em vida pagou muito caro pelo seu apelido 

CRAVEIRINHA, porém, mantendo-se lúcido. Nos seus genes corriam 

sangues afros-baNto vaJonga, euro-Portugueses e Sefardins, e Gregos.  

https://en.moz24h.co.mz/sobre
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Renato de Mattos Motta 

 

 
ste breve livro contém dois poemas, consagrados no título deste artigo. 

 

Lanceiros Negros, o Segundo Massacre, narra uma operação de 

limpeza urbana. Ou melhor, uma acção policial contra os ocupantes de um prédio 

abandonado. 

Setenta famílias pobres tinham ocupado um prédio abandonado. Mas a 

municipalidade quis recuperar a posse do edifício e optou pela solução mais 

simplista, a que prescinde do diálogo e cala de vez os ocupantes. 

Estas famílias, casais com filhos, são comparadas aos Lanceiros Negros que 

no século XIX no final da Guerra dos Farrapos, foram massacrados. Do mesmo 

modo, as setenta famílias, homens, mulheres e crianças, foram assassinadas. 

Balada de Marielle é um hino de louvor a Marielle, à sua personalidade 

que lhe facultou formar-se em Ciências Sociais e Administração Pública, apesar 

de ser filha da favela. E é também um hino à sua acção de educadora popular. 

Poderia comparar estes dois poemas ao antigo “pranto”, o poema peninsular 

da Idade Média em que se exaltavam as qualidades de um falecido. Tradição que 

permaneceu na vivência popular, e que o nosso escritor José Luís Peixoto 

recuperou na sua obra de estreia , em 2002, “Morreste-me”, um prolongado 

lamento pela morte de seu pai. 

Nestes dois poemas, Renato de Mattos Motta, corajosamente, denuncia 

crimes impunes. Tanto mais graves quanto foram perpetrados por acções 

policiais, a mando de gente poderosa.  

E 

Lanceiros Negros, o Segundo Massacre, e 

Balada de Marielle 
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Também em Balada de Marielle, o Poeta tem como substracto, o massacre 

dos Lanceiros Negros com que terminou a Guerra dos Farroupilhas.  

Crimes que a História tende a esquecer, mas que só gente corajosa insiste 

em recordar. Dois poemas que recordam e mantêm viva a memória de vítimas 

inocentes. 

Este livrinho é edição da ‘microeditora Gente de Palavra.’ 

 

20 de Outubro de 2020 

© Myriam Jubilot de Carvalho 
 

Tenho uma secção no site ‘Recanto das Letras’: 
https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=152262 
 

Meu blogue: 
http://www.myriamdecarvalho.com/ 

 

ou 
http://myriamdecarvalho.com/blog/ 

 

No meu blogue, já tinha publicado uma nota sobre Renato de Mattos Motta, em 2016: 
http://myriamdecarvalho.com/blog/category/antologia/page/3/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renato de Mattos Motta 

https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=152262
http://www.myriamdecarvalho.com/
http://myriamdecarvalho.com/blog/
http://myriamdecarvalho.com/blog/category/antologia/page/3/
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Renato de Mattos Motta 
 

“Pretos de Peleia” é um longo poema sobre aspectos particulares da História do 

Brasil no século XIX, mais especificamente, sobre eventos da “micro-história” da 

região de Rio Grande do Sul. 

Recebi, directamente do Brasil, esta obra do meu Amigo transatlântico, o 

poeta e artista plástico, Renato de Mattos Motta. 

 

“Pretos de Peleia” é um longo poema, narrativo, sobre a trágica vida dos Escravos 

brasileiros.  

Recorda, numa primeira parte, a vida, ou antes, a saga de um escravo de uma 

fazenda na região de Pelotas, cidade a sul do Estado de Rio Grande do Sul. Manoel 

Padeiro, de seu nome, fugiu e refugiou-se num Quilombo na Serra dos Tapes, 

onde os companheiros o elegeram como General – general das suas lutas! Pois 

dirigia as razias sobre as fazendas da região, para obtenção não só de mantimentos, 

como de mulheres, pois o Quilombo vivia em desproporção aflitiva, formado por 

uma população 80% masculina. 

 

 
 

 

 
 

                                                           Localização do estado de Rio Grande do Sul 

                                                                  https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul 

 

 

/\ 

 

Numa segunda parte, esta obra recorda a participação dos Escravos 

brasileiros na Revolução Farroupilha, e o massacre de que foram alvo. 

PRETOS de PELEIA / Renato M. Motta 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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Para nós, portugueses, percebermos bem do que se trata, importa recordar, 

mesmo que a traços largos, o que foi a Revolta dos Farrapos, uma revolta que se 

prolongou por dez terríveis anos (1835-1845), organizada pela elite gaúcha de Rio 

Grande do Sul. 

Os charqueadores – produtores de charque (carne seca) – sentiam-se prejudicados 

porque os impostos sobre o charque por eles produzido eram superiores aos 

impostos aplicados sobre o mesmo produto de origem argentina ou uruguaia. 

Os estancieiros – os produtores de gado da província de Rio Grande do Sul – 

exigiam do Governo central brasileiro uma taxação que lhes permitisse obter lucro 

com este produto, pois o charque era parte principal na alimentação dos Escravos 

no Sudeste e Nordeste brasileiro. 

Para cúmulo do mal-estar, em 1834 tinha havido uma praga de carrapatos 

que dizimara o gado na região, e o Governo central recusava-se a pagar 

compensações. A isso juntava-se o descontentamento com a falta de autonomia da 

região, a par do alastramento dos ideais de autonomia e federalistas. 

A revolta que começou por ter esse carácter de descontentamento por razões 

económicas foi adquirindo carácter separatista.  

Não só os Escravos refugiados nos Quilombos, mas também outros Escravos 

se juntaram à Revolta pois foi-lhes prometida a libertação – promessa falsa com 

que os fazendeiros, em seu próprio proveito, aliciaram os Escravos à luta, embora 

não tivessem intenção de prescindirem do sistema esclavagista de produção. 

Este é o enquadramento histórico deste poema de Renato de Mattos Motta. 

Pretos de Peleia  

Trata-se de um livro em formato A5, com capa de cartolina tipo craft, 

ilustrada com uma xilogravura do Poeta, também artista gráfico. O poema inclui 

dois cantos, ambos introduzidos por uma xilogravura do Poeta-Artista. 

O livro termina com um apanhado biográfico sobre o Poeta, salientando a 

sua actividade de empenhado Animador Cultural, ilustrado por um retrato do autor, 

também em xilogravura. 

Sobre a qualidade do poema, fala, nas badanas, um artigo de Sidnei 

Schneider, salientando a mestria do verso utilizado. 

Há ainda um Prefácio da escritora Lilian Rocha. 

Posto isto, pouco me fica que possa acrescentar... 
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Pretos de Peleia é um poema narrativo, em dois Cantos.  

Lemos todo o Poema e salta aos olhos que estamos perante um poema épico. Mas 

um épico muito específico, pois escrito em verso popular, uma vez que o Poeta 

assume a voz dos seus protagonistas – gente desfavorecida, do mais desfavorecido 

da época, os Escravos.  

As personagens, neste poema, são os Escravos que se revoltam contra o 

regime de escravidão, querendo assumir a sua dignidade de seres livres, e fogem 

das fazendas para os Quilombos; e todos aqueles que, acreditando em promessas 

de libertação se aliam à luta dos fazendeiros revoltosos, na Guerra dos Farrapos. 

No entanto, Pretos de Peleia é mais do que isso. É a denúncia do massacre 

dos Quilombolas e Escravos que tinham participado na Guerra, um “crime de 

guerra”, como hoje diríamos, que ficou impune e de que não se fala. 

A obra começa por um Prólogo, à maneira da “abertura” ou peça musical 

com que se prepara o ânimo dos ouvintes antes do início de uma ópera. Assim, é-

nos apresentado o ambiente em que vai desenrolar-se a clássica “narração” – um 

breve texto, em prosa, que nos situa no cenário sangrento da “charqueada”, a 

matança de centenas de rezes por dia.  

Este Prólogo é uma introdução aos dois Cantos que compõem esta obra. Aqui 

se compara a sorte dos bois com a sorte da “escravaria – gente tratada como bicho 

cuja morte se arrastava pelos anos; gente que trabalhava desde o amanhecer até 

tarde da noite, onde a única diversão era a cachaça e o bater dos tambores; gente 

que agonizava uma vida de sal, de medo, de violência e de dor”... (pág. 11) 

Esta introdução, além da beleza estética da Prosa, situa o leitor mais 

desprevenido na realidade da paisagem rural e humana, trazendo-lhe aos sentidos 

a cor e o cheiro do sangue dos animais sacrificados, e a dor do sofrimento dos 

Escravos; e proporciona uma melhor compreensão dos dois Cantos que se vão 

seguir. 

 

O Poema 

Conforme a norma clássica, este poema épico começa por uma 

“proposição”, ou seja, o pequeno poema, Paisagem, uma oitava composta por 

duas quadras que refaz e reforça a descrição proposta no Prólogo.                                                                                                                          
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O Canto Primeiro 

O canto primeiro, ou Canto 1, formado por nove poemas e um epílogo em 

Prosa, dá-nos a história do Quilombola Manuel Padeiro, o General, 

personalidade que existiu de facto, em período anterior ao início da Guerra dos 

Farrapos. 

Ao longo do Poema, vamos ficar enfeitiçados pela magia da rima e da métrica 

do verso popular, que o Poeta muito bem cultiva desde o verso em redondilha 

maior, ou verso de sete sílabas, ao verso de redondilha menor, variando este entre 

os metros de quatro, ou cinco sílabas, e outras medidas. 

No poema I surge a quadra que transcrevo aqui, e que vai servir de refrão a 

alguns dos poemas: 

 

“meu sangue salgou o sal 

minha carne, charque vivo 

não sabe o que é o mal  

quem nunca viveu escravo” (pág. 17) 

 

No poema II, a queixa da personagem de Manuel Padeiro inclui esta denúncia 

que deveria fazer pensar a muita gente: 

 

“é o preto quem produz 

o charque que o povo come 

um povo que louva a cruz 

e mata o preto de fome” (pág. 19) 

 

No ambiente injusto da senzala, acontecem momentos de magia, quando o 

Amor toca o coração. Manuel Padeiro apaixona-se pela negra Marcelina. Mas a 

beleza da jovem e a sua sensualidade chamam as atenções do capataz. Manuel 

Padeiro vê-o abusar da sua amada. Propõem-se fugir os dois, apesar do alto risco 

que a fuga implica. Disto trata o poema III. 
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Poema IV – O refúgio é o Quilombo, onde estão índios e negros foragidos, 

e onde a sobrevivência é demasiado dura. Mas Marcelina morre de parto e 

Manuel Padeiro torna-se guerrilheiro. 

 

O poema V é um lamento de Manuel Padeiro, que se encontra supliciado no 

pelourinho, mas é também um hino aos Índios... e novamente uma denúncia da 

crueldade dos “brancos”: 

 

“eles que foram os donos 

da terra que a gente pisa 

‘té que os brancos com seus tronos 

traçaram novas divisas 

 

hoje pouco espaço sobra 

para os povos dos índios 

o branco faz sua obra 

com sangue dos outros povos” (pág. 29) 

 

 

No entanto, no poema VI há estas quadras de luz e esperança: 

 

“mas não é só sofrimento 

no homem que é carne pura 

pelos olhos se vê dentro 

e há luz sob a pele escura!”  

... 

“mas um dia a coisa muda 

faca de boi vira arma 

é o grito do povo mudo 

berro que brota da alma” (pág. 31/32) 
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No poema VII surge nova personagem. É a escrava Rosa, que mata o capataz 

para evitar ser abusada: 

 

“pé que lhe bate na cara 

faca que corta seu pé 

Rosa é vento que roda 

vento de luta ela é” (pág. 34) 
 

Enquanto o Poema VIII é um canto de revolta, um respirar fundo a encher o 

peito de coragem e determinação, um chamar às armas, o poema IX identifica 

novas personagens no drama dos Quilombolas pela sobrevivência. 

 

O Canto 1 termina com um resumo do que foi a vida e a acção de Manuel 

Padeiro, o General. É o capítulo X: 

A vida nos Quilombos tinha organização. O quilombo do General Manuel 

Padeiro teve um juiz de paz, João, um capitão, Alexandre Moçambique, dois 

“mestres de religião”, Pai Mateus e Pai Francisco. Desenvolviam acções que à falta 

de melhor designação, chamaríamos de razias, perpetradas contra as fazendas, 

para obterem alimentos, e mulheres, tão necessárias num mundo tão masculino. 

 

“o quilombo faz a lei 

que me manda devolver 

cada gota que sangrei 

o branco há de sofrer” (pág. 39) 

 

Mas o Destino é adverso, e nem sempre os Deuses estão empenhados em 

fazer Justiça. 

É disso que trata o poema X ...que não é poema. A desgraça não tem Poesia. 

Este capítulo X é, digamos, um esclarecimento sobre o Quilombo de Manoel 

Padeiro, e a “caça ao homem” que os fazendeiros de Pelotas desencadearam para 

o apanharem, servindo-se de escravos denunciantes...  

Mas Manoel Padeiro, o General, o caudilho, desapareceu. Nem mesmo com 

a cabeça a prémio, nunca foi encontrado. Entrou na Eternidade, entrou na Lenda... 
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O Canto Segundo 

O Canto 2 é dedicado a Jorge Ogum.  

Neste Canto 2, predominam as quadras, e a métrica é mais variada. Há 

poemas de quatro sílabas, assim como os há de cinco ou de sete, ou seis. Esta 

variedade métrica confere ao poema o dinamismo que sugere a refrega, a 

determinação, a vontade de vencer pela justa causa da Liberdade.   

Enquanto o Canto 1 nos apresentou personagens reais, neste Canto 2, a 

personagem de João Ogum é fictícia, assim como o seu encontro com Manuel 

Padeiro. Pois a ficção permite a representação de um colectivo através de uma 

personagem singular. Jorge Ogum representa, simboliza o corpo dos Lanceiros 

Negros, formado pelos inúmeros Escravos que tombaram nesta Guerra e, no final, 

foram traídos: 

  

“ – se a pele é preta 

A sorte é certa 

Cá nesta terra 

A vida é guerra” (pág. 65) 

 

Jorge Ogum é um escravo que foge para o quilombo. No caminho, encontra 

Manuel Padeiro que lhe indica o rumo para lá chegar. Luta ao lado dos outros 

quilombolas, na esperança da libertação. 

Mas pelo “Tratado de Ponche Verde”, que marcou a paz entre as duas facções 

beligerantes, o general Canabarro, líder dos Farroupilhas, combina com os líderes 

adversários, os Imperiais, mandar desarmar os soldados negros, os lanceiros 

negros. Durante a noite, estes são chacinados.  

Mas João, ou seja, todos os Escravos que combateram pela libertação, pelo 

ideal sagrado da Liberdade, pela sua fé em Ogum, viram santos, integram-se na 

Divindade, a grandeza do Cosmos, o lar acolhedor dos mártires injustiçados. 
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Conclusão 

Diremos que em “Pretos de Peleia” ecoa, por vezes, a voz de João Cabral 

de Melo Neto, pela métrica e pelas rimas, em “Morte e Vida Severina”. 

Mas não só – Quando Renato de Mattos Motta, na página 19, enuncia... 

“é o preto quem produz 

o charque que o povo come 

um povo que louva a cruz 

e mata o preto de fome” (pág. 19) 

...reporto-me a uma passagem de Machado de Assis, quando, no início de “Dom 

Casmurro”, ao apresentar D. Glória, ele nos faz encarar a realidade de uma senhora 

muito religiosa mas que não se perturba com a crueldade que é vender escravos ou 

alugá-los, pondo-os “a ganho”. 

Se juntarmos a todos os aspectos formais, toda a apresentação gráfica, com 

o seu tipo de encadernação, o tipo de papel escolhido, mais as xilogravuras, esta 

obra reporta-nos à Literatura de Cordel, que existiu não só em Portugal mas 

também no Brasil, e a folhetos que ainda há relativamente poucos anos, circulavam 

sobre Lampião – ficando assim mais próxima dos heróis que celebra. Pois este belo 

poema rende justiça aos heróis populares, os Escravos, e também os Índios. E é 

uma reparação que – até ao Presente – ainda não foi suficientemente clara...   

Além disso, temos a repetição, ao longo do poema, da quadra ... 

“meu sangue salgou o sal 

minha carne, charque vivo 

não sabe o que é o mal  

quem nunca viveu escravo” (pág. 17). 

 Uma quadra notável, pois em poucas palavras atinge o alcance máximo do 

poema (o clímax): …pela hipérbole – meu sangue salgou o sal – se exprime o peso 

do sofrimento (o sangue) da vida dos Escravos, que é tal que o próprio efeito do 

sal produz menos dor; … e onde figura a metáfora pungente – minha carne, 

charque vivo – que em tão breves palavras, salienta a vida martirizada dos 

Escravos. 
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José Ramos Tinhorão já afirmou que os Escravos foram “uma presença 

silenciosa”. Mas por vezes, surgem Poetas que sabem como dar-lhes voz. 

Como apreciadora portuguesa, não posso deixar de pensar que a dedicação 

de Almeida Garrett à causa da Poesia Popular, que também partilho, ainda se 

mantém viva e actual! 

Este poema de Renato de Mattos Motta não nos engana na sua brevidade. É 

um belo poema, importante pelo tema e notável não só pela intenção como também 

pela forma, que não só enriquece como nobilita a Literatura Brasileira 

contemporânea. 

Finalmente, hesitei em terminar com uma nota muito pessoal, mas que não 

posso de modo algum omitir: 

Um texto, um trabalho como este, não é feito apenas com a inteligência, o 

conhecimento histórico, e a técnica literária e artística; um trabalho como este é 

dinamizado por um grande coração! ■©Myriam Jubilot de Carvalho.                                  

20 de Outubro de 2020. 

*** 

Renato de Mattos Motta escreveu Pau de Poemas (2013); Os Cantos da 

Carochinha – cantando contos encantados; Virtude Virtual (ilustrado por Will 

Cava); Versa; AmarTeAtéAmorTe; Poemas da vergonha. 

Balada de Marielle/Lançeiros Negros, o segundo massacre; e Pretos de 

Peleia, são de 2020.  

É dinâmico Animador Cultural. 
https://eternizarte.org/@renatomattosmotta/followed 

Foto: 
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/rio_grade_sul/renato_de_mattos_motta.html 

 

Tenho uma página pessoal no site ‘Recanto das Letras’: 
https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=152262 

 
Meu blogue: 
http://www.myriamdecarvalho.com/ 

ou 
http://myriamdecarvalho.com/blog/ 

 

No meu blogue, já tinha publicado uma nota sobre Renato de Mattos Motta, em 2016: 

http://myriamdecarvalho.com/blog/category/antologia/page/3/ 

https://eternizarte.org/@renatomattosmotta/followed
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/rio_grade_sul/renato_de_mattos_motta.html
https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=152262
http://www.myriamdecarvalho.com/
http://myriamdecarvalho.com/blog/
http://myriamdecarvalho.com/blog/category/antologia/page/3/
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ogo pela  

manhã 

tomo um café… 

Minha avó paterna, 

sempre dizia…                          

- o Café acorda 

Dá energia, Força, 

Vitalidade para o 

dia! 

Nada como uma 

xícara fumegante 

na beira da tuia… 

As saudades 

de vê-la em seu 

fogão de lenha… 

Muitas vezes penteando seu longo cabelo 

Sentada na cadeira da cozinha                      

enquanto o CAFÉ fumegava e o fogo ardia 

Grande Rosamaria, minha avó “preta”,                     

(era assim que minha mãe dizia)…                                          

- lá vem ela trazendo suas quinquilharias…                                 

Eu ralhava com minha mãe e falava:  

- Se não fosse essa avó “preta”                                     

tu não tinhas seu marido e…                                           

nem eu sua filha seria… 

Ela então sorria e replicava:                                 

- essa é a pura verdade…                                                       

Tens toda razão minha filha!                                                                     

E, chegando na porta eu ia dizendo:                                          

- Bom dia minha Avó!…                                                    

Aí… Ela logo perguntava: - ‘alguém aqui quer 

um cafezinho feito no fogão de lenha!?…’                                                                                           

… Era para mim a verdadeira alegria!■                 

©Silvya Gallanni -  03/10/2020

L 

            tomando um 
           cafezinho 

                                                                   Silvya Gallanni                                              c
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I 

 poeta, ensaísta, crítico e tradutor Claudio Willer (1940), 

reconhecidamente o mais importante estudioso brasileiro da literatura 

beat e um dos mais finos representantes da atual geração de poetas, lançou em 

2019 Dias Ácidos, Noites Lisérgicas (São Paulo, Editora Córrego), coletânea de 

crônicas, mas o que traz este articulista até aqui é o seu livro Os Rebeldes: Geração 

Beat e anarquismo místico (Porto Alegre, Editora L&PM, 2014), uma história 

imperdível e definidora do que foi a contracultura no século XX. E que é de uma 

profundidade que nem mesmo os críticos e ensaístas americanos alcançaram, 

embora não tenham sido poucos os daquele país que examinaram a religiosidade e 

misticismo no âmbito da geração beat.  

O   

LETRAS  

 Jack Kerouac e o anarquismo místico 
       Adelto Gonçalves (*) 

Claudio Willer 
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 Escrita em português apurado e em estilo leve, de quem dedicou toda a vida 

a atividades culturais e chegou a pós-doutor já com os cabelos encanecidos, esta 

obra não só conta a história de cada um dos principais representantes daquele 

movimento como mergulha nas experiências artísticas de seus personagens para 

desvendar as influências que marcaram esse movimento que se iniciou a partir de 

1943/1944.  

 Detém-se, porém, especialmente sobre a obra de Jack Kerouac (1922-1969), 

escritor de ascendência franco-canadense, autor de On the Road (1957), obra 

considerada a bíblia do movimento hippie, sem deixar de focalizar suas afinidades 

e relações com outros expoentes do movimento, como William Burroughs (1914-

1997), Allen Ginsberg (1926-1997), Gregory Corso (1930-2001), Michael 

McClure (1932-2020), Diana Di Prima (1934), Gary Snyder (1930) e Lawrence 

Ferlinghetti (1919). 

 Definida a filosofia da geração como produto de um anarquismo místico, 

Willer procura recuperar a história de Jack Kerouac, que seria o porta-voz daquele 

movimento, “um rebelde que nunca pactuou com a exploração e a injustiça”, além 

de ter sempre abominado todo tipo de elite e autoridade.  Mas adverte que a 

cosmovisão tradicionalista de Kerouac se traduz em reverência diante dos 

vagabundos errantes, e de índios, negros e integrantes de culturas arcaicas, como 

os esquimós, aos quais visitou na Groenlândia em sua primeira viagem de navio. 

 Segundo Willer, qualquer um desses marginais com relação à civilização 

ocidental equivalia, para Kerouac, aos felás ou fellaheen do alemão Oswald 

Spengler (1880-1936), mas com uma exceção: a visão que este filósofo tinha das 

culturas arcaicas seria elitista, pois dotada de um profundo desprezo pelas 
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“massas”, enquanto a do escritor americano reverenciava a plebe, ou seja, aqueles 

que pertencem à base da pirâmide social.   

 Firmado em extensa base teórica, Willer, familiarizado com a geração beat 

há décadas, pôde dedicar-se a estudar a obra de Jack Kerouac, que ocupa a maior 

parte deste ensaio. Tanto que, na bibliografia, constam 25 livros de Kerouac 

publicados em inglês ou em português, além de uma entrevista dada para a Paris 

Review nº 41, em 1968, que está na Internet. Ao mesmo tempo, o ensaísta analisa 

a pluralidade religiosa, política e literária que uniu os autores ligados ao 

movimento, observando que, pela primeira vez, aquela rebelião artística não teria sido 

comandada por burgueses dissidentes ou aristocratas excêntricos, mas por 

proletários e lumpens, ou seja, mendigos, marginais, subempregados, artistas 

boêmios e outros representantes do estrato inferior da sociedade. 

II 

 Como mostra Willer, embora não possa ser considerado um movimento 

religioso, a geração beat foi influenciada pelo budismo, hinduísmo, taoísmo e 

outras correntes, pois fundamentada em poetas que se relacionaram com tradições 

místicas, esotéricas e ocultistas, em especial o inglês William Blake (1757-1827), 

o francês Arthur Rimbaud  (1854-1891) e o irlandês William Butler Yeats (1865-

1939). Outra influência veio do anarquismo como contraponto aos dois blocos que 

sustentavam a Guerra Fria (1947-1991), o monoteísmo institucional e o 

materialismo ortodoxo, ou seja, o capitalismo representado pelos Estados Unidos 

e o comunismo pela União Soviética.  

 Esse anarquismo, porém, pouco tinha a ver com aquele que teve forte 

influência na Espanha, até a chegada do general Francisco Franco (1892-1975) ao 
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poder em 1936, e que propunha uma sociedade de liberdades individuais, sem 

autoridade ou poder estatal, baseada na ajuda mútua e voluntária. Para Willer, o 

anarquismo beat seria uma terceira via, “aquela da religião pessoal, do sincretismo, 

pluralismo e heterodoxia; da liberdade, inclusive no modo de relacionar-se com a 

esfera transcendental ou com camadas mais profundas do próprio ser”. 

 Como lembra o autor em nota introdutória, este denso ensaio foi preparado 

durante seu pós-doutoramento em Letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), sobre o tema “Religiões 

estranhas, misticismo e poesia”, concluído em 2011. Em 2008, já havia obtido o 

título de doutor em Letras na mesma instituição, na área de Estudos Comparados 

de Literaturas de Língua Portuguesa, com a tese "Um Obscuro Encanto: Gnose, 

Gnosticismo e a Poesia Moderna", publicada pelas Editora Civilização Brasileira 

em 2010. Aproveitando sua passagem pela USP, como professor convidado, deu 

curso de pós-graduação sobre surrealismo e outro de extensão cultural sobre a 

geração beat. 

III 

 Nascido em São Paulo, Claudio Willer é graduado em Ciências Sociais e 

Políticas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1963, e 

em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP), em 1966. Entre os seus 

livros estão também Geração Beat (Porto Alegre, L&PM, 2009), Estranhas 

experiências: poesia (São Paulo, Lamparina, 2004, Buenos Aires, Nulu Bonsai 

Editora, 2018, tradução de Thiago Souza Pimentel), Volta: narrativa (São Paulo, 

Iluminuras, 2004), A verdadeira história do século XX, poesia (Lisboa, Apenas 

Livros, 2015, São Paulo, Córrego, 2016), Anotações para um apocalipse (São 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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Paulo, Massao Ono, 1964), Dias circulares (São Paulo, Massao Ono, 1976), e 

Jardins da provocação (São Paulo, Massao Ono/Roswitha Kempg, 1981).  

 Publicou ainda a coletânea Escritos de Antonin Artaud. Traduziu: Os cantos 

de Maldoror, poesias e cartas, de Lautrémont (São Paulo, Iluminuras, 2008) e 

Uivo e outros poemas, de Allen Ginsberg (L&PM, 2010). Teve publicados também 

Poemas para ler em voz alta (Costa Rica, Andrómeda, 2007), tradução de Eva 

Schnel, Manifestos, 1964-2010 (São Paulo, Azougue, 2013) e ensaios na coletânea 

Surrealismo (São Paulo, Perspectiva, 2008). 

 Seus trabalhos estão incluídos em antologias e coletâneas, no Brasil e em 

outros países,  que fazem parte de uma bibliografia crítica formada por ensaios em 

revistas literárias, resenhas e reportagens na imprensa. Está citado em obras de 

história da literatura brasileira, como as de Afrânio Coutinho (1911-

2000), Alfredo Bosi (1936), Carlos Nejar (1939), José Paulo Paes (1926-1998) e  

Luciana Stegagno Picchio (1920-2008). Ao lado de Sergio Lima (1939) e Roberto 

Piva (1937-2010), foi um dos únicos poetas brasileiros a receber menção do 

periódico francês La Bréche-Actión Surrealisté, dirigido por André Breton (1896-

1966), em fevereiro de 1965. 

 Ocupou cargos públicos em administração cultural e presidiu por vários 

mandatos a União Brasileira de Escritores (UBE). Foi coordenador da Formação 

Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo de 1993 a 2001. 

Coeditou, com Floriano Martins, a revista eletrônica Agulha, de 1999 a 2009. Tem 

dado cursos e palestras e coordena oficinas literárias em universidades, casas de 

cultura e outras instituições. Mais informações podem ser obtidas em 

http://claudiowiller.wordpress.com/ 

______________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afr%C3%A2nio_Coutinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Bosi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Nejar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Paulo_Paes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergio_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Piva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Piva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Brasileira_de_Escritores
http://claudiowiller.wordpress.com/
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