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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho propôs-se a investigar o fator social nas obras de Gabriel 

Mariano e de Vera Duarte, poetas de Cabo Verde, no processo de libertação política 

dessa nação. Do ponto de vista da divisão dos períodos literários desse país, o 

primeiro nome citado representa, com sua obra, a etapa da busca pela 

independência e a consequente opressão ditatorial, enquanto a segunda, 

representa, também com sua obra, a liberdade pós-colonial do país, o qual vivencia 

problemas diferentes. Na fase final desta pesquisa, foram feitas as análises dos 

poemas Carta de longe, de Mariano, e Desejos, de Vera, nos quais são salientados 

de modo crítico os valores sociais para demonstrar que a poesia é empregada não 

apenas como processo artístico destinado a pessoas que dela possuem 

conhecimento especializado, mas também como arma contra o sistema político e 

denúncia sobre a situação em que cada poeta se encontra. A semelhança entre o 

lirismo de ambos se dá não somente pela temática sociológica, mas também pela 

figuração poética utilizada, tal como a impressão de que o povo cria uma unidade 

com a natureza. A fundamentação teórica usada nesta pesquisa baseia-se 

principalmente nas obras Literatura e Sociedade, de Antonio Candido e A Teoria do 

Romance, de Georg Lukács, assim como em outros autores, cujas teorias e 

postulações colaboram e corroboram os argumentos aqui tecidos, construídos por 

uma metodologia sócio-histórica e qualitativa. Este projeto integra os estudos do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa – GEPELIP, na 

linha de pesquisa de Poesia em Língua Portuguesa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho científico que constituiu esta pesquisa teve por objetivo geral a 

crítica de poemas da literatura cabo-verdiana no que concerne ao percurso literário 

da libertação sociopolítica desta nação em dois momentos: pré-independência, com 

o poeta Gabriel Mariano, que usava a literatura como arma contra a opressão 

ditatorial, e pós-independência, com a poetisa Vera Duarte, que usa a literatura 

como veículo de denúncia dos problemas sociopolíticos atuais e dos vestígios que 

ainda existem e afetam o desenvolvimento do povo e sua nação. A literatura cabo-

verdiana vem se consolidando cada vez mais, não somente nos seus trinta e oito 

anos de liberdade política, mas também nos aproximados quinhentos anos de 

colonização a que foi submetida por Portugal. Os períodos literários foram sendo 

definidos, para fins didáticos, por fases, conforme os acontecimentos culminantes. A 

luta contra o domínio português que foi se fortificando no século XX estava presente 

desde o início do século XIX, mesmo que indiretamente. Exemplo dessa resistência 

no campo da literatura, os mitos de origem do arquipélago e seus habitantes 

apresentavam-se como maneira de os poetas se oporem à opressão imposta por 

Portugal até mesmo durante a ditadura salazarista. Assim, a literatura cabo-verdiana 

levantou questões sobre a construção da identidade nacional, como a autonomia da 

literatura e da língua nativa, oposta ao idioma português imposto, buscando ampliar 

essa reflexão para o cidadão cabo-verdiano, discussão frequente na obra dos 

autores e poetas do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Biobibliografia de Gabriel Mariano 

 

José Gabriel Mariano Lopes da Silva nasceu em 18 de maio de 1928, na Vila 

de Ribeira Grande, na ilha de São Nicolau, do arquipélago de Cabo Verde. Filho de 

poeta, a saber, João de Deus Mariano, tendo, portanto, origem mestiça, mãe nativa 

da ilha e pai português. É sobrinho de um dos grandes nomes da literatura cabo-

verdiana, o poeta e ensaísta Baltasar Lopes.  

Viveu em Cabo Verde até o término dos seus estudos no Liceu Gil Eanes, em 

São Vicente, onde seu tio era reitor. Durante sua formação, fez parte do movimento 

Claridade, assim nomeado pela revista de mesmo, nome lançada e criada em 1936 

por Baltasar Lopes, Manuel Lopes e Jorge Barbosa, em que eram publicados 

poemas, ensaios, narrativas etc. Todavia, o conteúdo destas edições foi considerado 

subversivo ao governo português. Por conta disso, na conclusão dos estudos liceais, 

a turma escolar que fazia parte da revista se dispersou por dois motivos, uns, por 

exílio, outros, pela opção de cursar o ensino superior em outros países, o que não 

deixa de ser considerado exílio. Nessa época Gabriel Mariano partiu para Coimbra, 

em Portugal, onde se graduou em Direito. A revista Claridade continuou com os 

remanescentes personagens da história literária de Cabo Verde. Este período foi 

chamado Claridosismo. 

Em 1950, Gabriel Mariano regressou diplomado à sua terra natal, e logo se 

engajou novamente ao citado movimento, que ganhava cada vez mais espaço com 

publicações dos outros recentes membros, nas quais se verificava que a literatura 

cabo-verdiana iniciava então seu período regionalista. No entanto, Mariano foi 

exilado novamente: como forma de retaliação a sua atividade política, em 1957, ele 

foi deportado para Moçambique. A sua partida e a evolução da literatura cabo-

verdiana por meio do Suplemento Cultural, uma revista que ele ajudou a fundar 

antes de seu exílio, culminaram no surgimento do quarto período literário, em que o 

regionalismo se fortificou, pois em 1958 a Cabo-verdianitude tomava o lugar do 

antigo movimento Claridoso. As publicações de Gabriel começaram nessa época. 

Uma em especial, objeto desta pesquisa, foi o livro 12 poemas de circunstância, 

publicado em Cabo Verde, na ilha de Santiago, na capital nacional, Praia, por Jaime 

Figueiredo, em 1965, um dos seus companheiros de movimento, que ainda vivia no 

arquipélago. Em 1961 ele havia sido transferido pelo governo português para São 

Tomé e Príncipe, para atuar com cargos na área de direito, onde substituía o juiz 



como Conservador de Registros. Entretanto, em 1963 ele conseguiu uma 

transferência para Cabo Verde, para a Ilha de São Santiago, na capital Praia, 

atuando no mesmo cargo. O período do exílio não calou sua arte, Mariano continuou 

a publicar livros de poemas, ensaios, livros científicos e de contos, inclusive, neste 

período, ele atuou como jurista, juiz, entre outras funções concernentes à sua 

formação em Direito. 

Podemos exibir uma lista com suas publicações: 

 

 1950 – O ensaio O amor na poesia de Eugénio Tavares e o conto O 

roubo; 

 1952 – Ensaio A morna, expressão da alma de um povo; 

 1953 – O conto Velho Natal; 

 1956 – Conto Caduca; 

 1957 – Contos O rapaz doente, O intruso e Titia; 

 1958 – Ensaios A mestiçagem, seu papel na formação da sociedade 

caboverdiana, Negritude e caboverdianidade, Em torno do crioulo, e Nome 

de casa e nome de igreja; Contos A conta do café e Resignação; 

 1959 – Ensaios Do funco ao sobrado ou o mundo que o mulato criou e 

Inquietação e serenidade, aspectos da insularidade na poesia de Cabo 

Verde; 

 1960 - Ensaio O bilinguismo e a estrutura económica; 

 1963 - Ensaio O ciclo claridoso não se fechou; 

 1964 - Conto Filho primogénito; ensaio Uma introdução à poesia de Jorge 

Barbosa; 

 1965 - Poesia12 poemas de circunstância; 

 1975 - Poesia Capitão Ambrósio; 

 1976 - Contos Vida e morte de João Cabafúme;  

 1988 - Poema Louvação da “Claridade”; 

 1991 - Ensaios Osvaldo Alcântara, o caçador de heranças e Cultura 

caboverdiana; 

 1993 – Antologia poética Ladeira grande. 

 

Gabriel Mariano faleceu em Portugal, no dia 18 de fevereiro de 2002. 



1.2 Biobibliografia de Vera Duarte 

 

Vera Valentina Benrós de Melo Duarte Lobo de Pina nasceu em 2 de outubro 

de 1952, na cidade de Mindelo, na Ilha de São Vicente, do arquipélago de Cabo 

Verde. Após concluir seus estudos no Liceu Nacional Infante D. Henrique foi para a 

Universidade Clássica de Lisboa, onde se graduou em Direito, concluindo em 1978. 

Em seu retorno, Vera trabalhou de 1982 a 1985, como diretora geral do 

Departamento de Estudos, Legislação e Documentação do Ministério da Justiça de 

Cabo Verde. Pouco tempo depois, assumiu o cargo de juíza desembargadora, 

conselheira do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, no período de 1990 a 

1998. Foi a primeira mulher que alcançou a magistratura no país. 

Segundo a própria poetisa, sua inspiração para a Literatura em forma poética 

começou ainda na infância. Embora Vera escrevesse poemas desde criança, ela os 

ocultava, então, somente aos 18 ela começou a publicá-los individualmente em 

suplementos literários de jornal. Aos 21 recebeu menção honrosa no Concurso 

Literário da Independência Nacional. Por conta disso teve seus poemas publicados 

na coletânea do evento “Jogos florais 76”. Para a poetisa, esse foi o marco inicial da 

sua carreira literária. 

Ganhadora de vários prêmios e membro de várias comissões, sua carreira foi 

marcada pela luta a favor dos direitos humanos e sociais. Fez parte do Conselho da 

Europa, pelo Prêmio Norte-Sul de Lisboa, em prol dos Direitos Humanos; do 

Conselho Superior da Magistratura; foi presidente da Comissão Africana dos Direitos 

do Homem e dos Povos; presidente da Comissão Internacional de Juristas; do 

Comitê Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania de Cabo Verde (CNDCH); 

e foi Ministra da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde. 

Sua bibliografia compõe-se de: 

 1976 - Poemas na coletânea Jogos florais 76, com o 1º lugar no Concurso 

Literário da Independência Nacional; 

 1993 - Prosa e poesia Amanhã Amadrugada; 

 2001 - Poesia Arquipélago da Paixão; 

 2003 - Prosa A Candidata; 

 2005 - Poesia Preces e Súplicas ou os Cânticos da Desesperança. 



Atualmente, Vera Duarte é presidente da Associação Cabo-Verdiana de 

Mulheres Juristas, por também fazer parte do Comitê Executivo da Comissão 

Internacional de Juristas, em Cabo Verde. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O contexto social e ideológico na poesia cabo-verdiana 

 

A poesia cabo-verdiana possui fases em seu percurso existencial. De modo 

geral, podemos dividi-la brevemente em três etapas: o período identitário ou sua 

busca; o período reivindicatório, mais exatamente na época da ditadura portuguesa; 

e o período nacionalista construtivo, ou da pós-independência. Como esses 

processos histórico-literários são gradativos e suas fases posteriores quase sempre 

se debruçam criticamente sobre as anteriores para olhar a frente, podemos afirmar 

que a temática da fase inicial, marcada pela busca de identidade nacional, não 

deixou de existir na seguinte. Pelo contrário, no período em que a poesia era arma 

ideológica contra a opressão ditatorial, a busca de entender a identidade nacional ou 

de construí-la era um dos principais alicerces motivadores das mensagens 

consideradas subversivas ao governo português. Mais ainda na fase 

contemporânea, pós-independente, em que a nação foi enfim emancipada, sua 

literatura tem mensagens direcionadas para temas sobre a identidade e a força do 

passado não muito distante contra as garras da ditadura, imaginando a construção 

de um Cabo Verde melhor para o povo. 

 

 

2.1.1 História de Cabo Verde 

 

O arquipélago de Cabo Verde, país situado no continente Africano a oeste de 

Senegal e Mauritânia, no Oceano Atlântico, é formado por nove ilhas; sua capital é 

Praia, cidade da ilha de Santiago. Os registros históricos sobre o arquipélago de 

Cabo Verde iniciam-se com as descobertas marítimas em 1456, sendo divididos em 

duas etapas: a colonial, que vai até 1975; e a independente, desta última data até os 

dias atuais. 



O registro histórico da ilha é atribuído a mais de um navegador. Para os 

portugueses, em 1456, Diogo Gomes a serviço do Infante D. Henrique teria lá 

chegado primeiro. Porém, outros autores atribuem à expedição do veneziano Alvise 

Cadamosto, em 1460 justamente quando morreu D. Henrique. Há ainda, mais 

recentemente, a especulação de que tenha sido o genovês Antônio da Noli a serviço 

do mencionado Infante, conforme está registrado na Carta-Régia de 1462, pois esse 

navegador faz uma descrição das ilhas alcançadas. Aproximadamente no final de 

1461, ou início de 1462, o descobridor português Diego Afonso supostamente teria 

avistado o restante das ilhas que o genovês não viu. 

Afonso, assim como Cadamosto, registrou que as ilhas não eram habitadas 

por humanos. Contudo, era boa para se viver pela variedade animal, aves e peixes, 

riqueza de solo e vastas áreas de árvores frutíferas. Tudo isto foi confirmado alguns 

anos depois por Valentim Fernandes. O historiador português, João de Barros, foi 

quem se referiu ao arquipélago como Cabo Verde. 

A colonização teve início pela ilha de Santiago, como sistema de capitania, 

sendo povoada com mão-de-obra escrava trazida da costa da Guiné. Inicialmente 

cultivaram cana-de-açúcar, algodão e as árvores frutíferas que lá havia. Esta 

primeira ilha teve seu domínio dividido entre António da Noli e Diogo Gomes. 

Posteriormente, a ilha de Santiago tornou-se a capital do Arquipélago de Cabo 

Verde. A segunda ilha a ser povoada foi São Filipe na época, a atual Fogo, sendo a 

única com condições para o plantio de vinhas. As outras ilhas foram destinadas à 

criação de gado, por consequência, produção de couro, sebo animal e carne. 

Somente após alguns anos é que se iniciou o processo de colonização, pois, 

por situar-se no âmbito das rotas atlânticas entre Europa, América e África, servia 

como entreposto comercial. Anos depois, Vasco da Gama também passou por Cabo 

Verde em sua jornada a caminho da Índia. 

Depois de muitos anos de exploração do arquipélago por parte dos 

colonizadores, houve um período de fome, entre os anos de 1831 a 1833, causando 

milhares de mortes. A ajuda veio dos Estados Unidos, pois nessa mesma época 

acontecia a Guerra Civil Portuguesa (1828-1834). Vários outros períodos de fome 

seguiram-se, durante e posteriormente aos quais se registraram a emigração em 

massa de cabo-verdianos. Somente em 1876 o tráfico escravo foi abolido, tornando 

o arquipélago menos interessante para o plantio e a exploração comercial da terra. 



 Na década de 1950, os movimentos de independência dos povos africanos se 

fortaleceram, e Cabo-Verde, ainda colônia portuguesa, uniu-se à luta com a Guiné 

Portuguesa, atual Guiné Bissau. 

 Em 1956, o intelectual cabo-verdiano Amílcar Cabral fundou em Bissau o 

Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Exilado em 

Conacri, ali criou uma delegação e sede do partido. Ele foi assassinado em 1973. 

 Com a Revolução dos Cravos no ano de 1974, a ditadura portuguesa foi 

deposta, o que contribuiu para que, enfim, em 5 de julho de 1975, Cabo Verde 

conquistasse sua independência política. Neste tempo, Cabo Verde e Guiné-Bissau 

já eram países separados, embora ambos fossem governados pelo mesmo partido, 

o PAIGC. 

A política unificada dos países não durou muito tempo. O presidente Luís de 

Almeida Cabral, irmão do falecido Amílcar, sofreu um golpe militar, sendo deposto. A 

República do Arquipélago de Cabo Verde rompeu então com a República da Guiné-

Bissau. Assim o partido passou a se chamar PAICV - Partido Africano para a 

Independência de Cabo Verde (antigamente Socialista, nos dias atuais Social 

Democrata). Em 1992, o país passou a ter uma constituição multipartidária, e outros 

partidos surgiram: Popular Democrata MpD (Movimento para Democracia), o 

igualmente Popular Democrata PCD (Partido da Convergência Democrática) e o 

esquerdista PRD (Partido da Renovação Democrática). 

 

 

2.1.2 Língua oficial e Língua materna 

 

A língua oficial do Cabo Verde é o Português, mas a língua materna mais 

falada no país é o Crioulo-Cabo-Verdiano. De base lexical portuguesa, este dialeto é 

usado como segunda língua por descendentes cabo-verdianos em outras 

localidades do mundo. É uma língua importante para o país e é considerada a 

segunda língua oficial. Sua força se consolida por ser o crioulo africano mais antigo 

ainda falado, comparado a outras variações crioulas dos países da África cuja língua 

oficial é o Português. Além disso, conserva léxicos vernáculos e traços fonológicos e 

semânticos do Português falado no século XV até o XVII. 

Possui duas grandes variantes: A Sul temos a dos crioulos de Sotavento que 

engloba as variantes de Brava, Fogo, Santiago e Maio; A Norte temos a dos crioulos 



de Barlavento que engloba as variantes de Boa Vista, Sal, São Nicolau, São Vicente 

e Santo Antão. Mesmo com essa divisão maior, cada ilha possui suas próprias 

particularidades nos crioulos falados. 

O vocabulário do crioulo cabo-verdiano vem em grande parte do português. 

Embora as diversas fontes não estejam de acordo, os números oscilam entre 90 a 

95% de palavras originárias do português. O restante provém de diversas línguas da 

África Ocidental (mandinga, wolof, fula, balanta, manjaco, temne, etc), e o 

vocabulário proveniente de outras línguas é diminuto (inglês, francês, latim etc). 

Apesar de o crioulo ser a língua materna de quase toda a população de Cabo 

Verde, o português ainda é a única língua oficial. Como a língua portuguesa é 

utilizada na vida cotidiana (na escola, pela administração pública, em atos oficiais, 

etc.) o português e o crioulo vivem num estado de diglossia: uma lei que obriga as 

agências de publicidade a fazerem seus anúncios em crioulo cabo-verdiano, além do 

português, tudo isto, visando valorizar a língua nativa. 

Amílcar Cabral, um importante personagem histórico, precursor da 

independência e um dos principais defensores políticos de Cabo Verde, segundo o 

comentário de Simone Caputo Gomes, costumava dizer que o português “é o idioma 

oficial por sua funcionalidade tecnológica, administrativa e científica, cultural e de 

intercomunicação com o mundo externo ao arquipélago”. (GOMES, 2013, p.35). 

Simone continua sua pesquisa explanando a importância do português e do crioulo 

na constituição social da nação, uma vez que o português é considerado a língua de 

prestígio, do ensino, dos tribunais e da literatura escrita, enquanto que o crioulo é a 

língua materna, veicular, tradicional da música e literatura oral. 

Há ainda, atualmente, o bilinguismo em Cabo Verde. Por mais que seja a 

realidade de uma pequena parcela da sociedade cabo-verdiana, a saber, as mais 

bem abastadas, o bilinguismo é presente entre eles, pois essa elite não escreve em 

crioulo. Isso representa um resquício do colonizador, pois os subalternos nativos 

com cargos administrativos eram letrados em português para que pudessem exercer 

a função de ponte linguística entre os senhores e os asseclas do povo. O crioulo 

dificilmente é aceito, contudo, conforme aponta Simone Caputo Gomes em uma de 

suas pesquisas. 

 

 

 



2.1.3 Períodos literários de Cabo Verde 

 

A periodização literária de Cabo Verde é formulada de maneira especial e 

individual. Proposta por Manuel Ferreira, mais tarde estabelecida por Pires 

Laranjeira, podemos incluir a citação direta do pesquisador da Universidade de 

Coimbra, o Professor Mestre Rui Guilherme Gabriel: 

 

A periodização da literatura cabo-verdiana hoje adoptada nos 
programas escolares oficiais – e a que atribuo aqui, por esse motivo, 
um estatuto canónico – segue um modelo sugerido por Manuel 
Ferreira desde 1959 e estabelecido por Pires Laranjeira em 1995. Nela 
se compreendem seis períodos: dois deles, o da Iniciação e o 
Hesperitano, são anteriores a Claridade; os dois seguintes, o Claridoso 
e o da Cabo-Verdianitude, respeitam ao ciclo de vigência desta revista; 
e os dois últimos, da Universalização e da Consolidação, 
correspondem à sua posterior superação. (GABRIEL, 2010, p. 113). 

 

Assim sendo, segundo a postulação estabelecida na publicação de Pires 

Laranjeira (1995, p. 180-185), a literatura cabo-verdiana é dividida em seis períodos. 

O primeiro, chamado pelo autor de Iniciação, no qual não faz citação do que 

considera início, mas afirma que este vai até 1925. Considerações importantes deste 

período são: a influência do baixo romantismo e parnasianismo antes da fase 

moderna, a introdução do prelo em 1842 no arquipélago, e a publicação de O 

escravo, em 1856, de autoria de José Evaristo d’Almeida, que mesmo em Lisboa, 

teve repercussão em Cabo Verde. 

O segundo, chamado de Hesperitano, de 1926 a 1935, corresponde à fase 

em que se apregoou a crença de que as ilhas são provenientes da antiga Atlântida 

submersa, do continente Hespério ou ilhas arsinárias. O mito poético nasceu a partir 

desta lenda, atribuída ao período nomeado como atlantismo hesperitano. Outra 

marca da segunda época foi a temática, hoje comum na literatura de lá, da fome, 

seca, desconforto, etc. Período estigmatizado como apropriação do mito do terra-

longismo ou evasionismo por ter atribuído origens que se afastavam da meia 

descendência lusitana, como também da origem africana, mesmo que parcialmente. 

Principal característica é a visitação aos clássicos e aos mitos em sua estética e 

temática. 

O terceiro, conhecido por Regionalista ou Claridoso, de 1936 a 1957, 

constitui-se na fase importante para o protesto veiculado através da literatura, no 



qual houve o surgimento do movimento regionalista Claridosismo, fruto da revista-

máter Claridade, criada por Baltasar Lopes, Jorge Pedro Barbosa e Manuel Lopes, 

bem como outros também professores do liceu de São Vicente e alguns alunos. O 

período da aceitação da herança cultural lusitana como consolidação de uma cultura 

tão intelectual quanto a dos colonizadores. O Claridosismo recebeu fortes influências 

do movimento modernista do Brasil, por causa da semelhança e identificação com 

esse país que outrora também foi colônia portuguesa e, na época modernista, havia 

evoluído consideravelmente no que diz respeito à literatura e cultura. 

O quarto, apelidado de Cabo-verdianitude, vai de 1958 a 1965, formado pelo 

retorno com mais força da literatura em forma de protesto, com o Suplemento 

Cultural e o Boletim Cabo Verde, criados pelo poeta Gabriel Mariano e outros que 

escreviam ensaios literários e obras poéticas de protesto, que foram considerados 

pela ditadura portuguesa como subversivos. 

O quinto, o Universalismo, de 1966 a 1982, época da luta pela independência 

e o êxito, destacada pelo poeta João Vário (João Varela) e pela criação do partido 

que unia as forças de Cabo Verde e Guiné Bissau. 

O sexto e último, chamado Atualidade, que vai de 1983 até aos dias de hoje, 

corresponde, segundo Laranjeira, à contestação do sistema com o objetivo de 

consolidação do mesmo e da instituição literária, a fim de solidificá-los. A criação da 

revista Ponto & Vírgula domina o início desse novo desafio, liderado por Germano 

de Almeida e Leão Lopes. 

 

 

2.1.4 O Hesperitano 

 

O segundo período literário de Cabo Verde é denominado por Hesperitano. 

Ele estende-se de 1926 a 1935 e é identificado por assumir o terra-longismo ou 

evasionismo. O nome se dá pela apropriação da origem da nação de Cabo Verde a 

partir do clássico mito hesperitano ou arsinário, em que as ilhas são na verdade o 

que anteriormente foi o continente Hespério ou Arsinário. A esse respeito afirmou 

Pires Laranjeira: 

 

 

 



(...) trata-se de um mito, proveniente da Antiguidade Clássica, de que, 
no Atlântico, existiu um imenso continente, a que deram o nome de 
Continente Hespério. As ilhas de Cabo Verde seriam, então, as ilhas 
arsinárias, de Cabo Arsinário, nome antigo do Cabo Verde continental, 
recuperado da obra de Estrabão. (LARANJEIRA, 1995, p. 181). 

 

A evasão para esse mito clássico justifica-se pelo desejo de não atribuir a 

origem de Cabo Verde nem aos lusitanos nem aos africanos. Nesse período, o 

regionalismo telúrico e a temática social começaram a entrar em doses pequenas. 

Era preferível, para os escritores cabo-verdianos, aceitar as origens mitológicas, 

infundadas e somente imaginadas do que aceitar a condição de colônia subserviente 

e explorada. No período hesperitano, os habitantes desse arquipélago apoiaram-se 

na origem mítica e encontraram na arte da palavra espaço de manifestação. 

Manuel Ferreira, poeta de Cabo Verde, afirma que o mito hesperitano é 

“debitário da preocupação de construir um universo defensivo: contra a alienação 

patriótica e contra o estado extremamente carencial do arquipélago do Cabo Verde.” 

(1985, p. 245-246). Simone Caputo Gomes (2007), pesquisadora brasileira de 

literatura de Cabo Verde, complementa que este acolhimento ao mito do continente 

Hespério serve de compensação, pois crer em um povo lendário e conhecido desde 

a antiguidade é mais confortante que ser um povo colonizado. 

Os escritores responsáveis por esse corte na historiografia literária cabo-

verdiana, foram, segundo Simone Caputo Gomes, “José Lopes e Pedro Cardoso (...) 

(Hesperitanas, 1928,e Hespérides, 1929; Jardim das Hespérides, 1926, e 

Hespéridas, 1930, respectivamente).” (2007, p. 3). Podemos incluir a contribuição de 

Eugénio Tavares que, segundo Sara Silva, “realiza a consagração literária da Morna, 

de que foi também cultor” (2011, p. 63). Jorge Barbosa com Arquipélago, em 1935, 

como Camões n’Os Lusíadas, faz referência às ilhas do Cabo Verde como Cabo 

Arsinário. 

A proposta desse movimento, conforme foi dito brevemente antes, se baseou 

no que foi chamado na época de atlantismo hesperitano devido à fuga para esse 

mito, denominada de terra-longismo ou evasionismo, em vez de explicar a origem do 

arquipélago de modo científico. Atlantismo por consequência de um dos nomes do 

continente Hespério ser também Atlântida, lugar mítico que Jorge Barbosa propõe 

sejam as ilhas de Cabo Verde que emergiram parcialmente. Salientamos que Jorge 

apenas usou a terminologia Atlântida ao invés de Hespéria. Como afirmam os 

pesquisadores da literatura de Cabo Verde, o terra-longismo e/ou evasionismo 



atribui origem mítica ao esse arquipélago para afastar o povo cabo-verdiano de 

qualquer parentesco europeu, que representa o colonizador. Por outro lado, esse 

evasionismo acaba por afastar da história da origem das ilhas todos os traços da 

africanidade. Esse conceito de terra-longe foi usado pelos poetas, na maioria, como 

paradigma que revisitava os greco-latinos clássicos, que concebiam o mito primitivo 

segundo a definição aristotélica. 

O mito de Hesperitano é um clássico difundido no período de dominação 

romana. Segundo a apresentação de Leonardo Ferreira Kaltner, Hespéria é um 

lugar utópico mítico, além do oriente representado, neste caso, por Roma. O 

Ocidente era inspirado e definido como um lugar novo, desconhecido, daí uma das 

atribuições ao continente Hespério. Mito conhecido também por chamar esse lugar 

mítico de terras do poente, como o fazia a civilização romana. Segundo Kaltner, 

“podemos sintetizar os dois tipos de narrativa que compõem este mito na aurea 

aetas e na Titanomachia, a partir da Eneida de Virgílio”. (2007, p. 35). 

Sobre a localização e etimologia de Hespéria, há duas ligações para este 

nome, uma delas vem de hesper, do grego tarde, e uesper, do latim poente, tarde, 

fim de tarde, a estrela da tarde, Vênus. A concepção romana de Hespéria era de fato 

o Ocidente desconhecido, enquanto para os gregos o mesmo Ocidente era a 

entrada do mundo dos mortos e amaldiçoados, em contraste com a ideia dos 

romanos que aceitavam o lado sinister (esquerdo) como bom até a helenização. Os 

romanos também se apropriaram do mito para a construção do seu próprio mito 

primitivo, referenciado por Virgílio na Eneida, que dizia: “Existe um lugar que os 

gregos chamam pelo nome de Hespéria, potente em armas e fecundo em campos 

aráveis” (VIRGILIO, Eneida, livro III), no qual Roma teria sido fundada. Há ainda 

outras hipóteses quanto ao local onde seriaHespéria: para os gregos, era a Itália; 

para Horácio, a Hispânia era a Ultima Hesperia, e a Itália era a Hesperia Magna. No 

clássico Homero, havia o mito das Fortunatae Insulae, Ilhas dos Bem-aventurados, 

que também foi reconhecida como Hespéria, morada das Hespérides, de localização 

indeterminada tal qual eram os Campos Elíseos. No Renascimento, alguns mitos 

trouxeram as Ilhas Canárias como sendo o lugar exato das Ilhas dos Bem-

Aventurados, Hespéria. 

Adentrando ao mito, Kaltner faz um apanhado de citações sobre as ninfas 

hespérides: 

 



As Hespérides das Fortunatae insulae são três ou quatro ninfas, 
citadas por diversos autores, de Hesíodo (Theog. 215), como filhas da 
Noite, a Diodoro Sículo (IV.27), a Apolônio de Rodes (Arg., IV, 1427) e 
a Apolodoro (II, 5, 11), que as nomeia Aeglé, Erithea, e Arethusa 
(respectivamente a Brilhante, a Vermelha e a do Poente, as variações 
de cor do céu ao anoitecer), somando-se a elas Héstia, o fogo do lar. 
Mas o mitologema mais característico é o que as torna filhas de Atlas, 
sendo as protetoras das macieiras que dão frutos de ouro, presente de 
Géia a Hera e Zeus. Estaria junto a elas um titã, Ladon, cria de Typhon 
e Echidna, monstro de cem cabeças que nunca dormiria. Note-se a 
semelhança desse jardim com o Éden bíblico. (KALTNER, 2007, p. 
36). 

 

Em suma, na maioria dos mitos conhecidos em que é citada, Hespéria é o 

local onde vivem as quatro Hespérides para onde Chronos (Saturno) se refugiou 

após ser destronado, antes de ser despedaçado e trancafiado no Tártaro. Lugar 

onde havia macieira que produziam maçãs de ouro. Por fim, existe a ligação feita 

pelos cabo-verdianos pela interferência de Platão, em Timeu, chamando Hespéria, 

às Ilhas Canárias de Atlântida. Também o Brasil é assim considerado por Anchieta 

em De Gestis. Nestes últimos, Hespéria são ilhas específicas do Ocidente, não 

somente o Ocidente todo. 

Cabe referenciar o gráfico de aparições sobre Hespéria feito por Kaltner em 

sua pesquisa: 

 

Tabela 1: Referencial por autor de lugares relatados em suas 
respectivas obras e o ocidente em relação a estes lugares 
Autor: Homero  Virgílio Horácio Platão  Anchieta 
Obra: Ilíada    Eneida Odes  Timeu  De Gestis 
Lugar: Tróia    Lácio Hispânia Canárias Brasil 

(2007, p. 41) 

  

 No final do período Hesperitano já se vislumbrava o início do Claridosismo. 

Muitos dos poetas envolvidos no movimento Hesperitano seguiram no Claridosismo. 

Um deles, Jorge Barbosa, em seu antológico Arquipélago, aceitava o terra-longismo 

como origem por também apontar na obra o arquipélago de Cabo Verde como se 

fossem as Ilhas dos Bem-Aventurados, Hespéria, ou como era mais conhecida entre 

os cabo-verdianos, Atlântida. O que ficou marcado como Pré-Claridosismo nesse 

final do período Hesperitano, foi “a linguagem grandiloquente, neo-camoniana e 

classicizante” como ferramenta de elevação culta da literatura produzida em chão 

colonial africano. (ALMADA, 2011, p. 95). A principal problemática apontada pelos 

posteriores foi que os hesperitanos construíram um alheamento, um distanciamento 



pelo terra-longismo e evasionismo, e essa ideia era contrária à dos claridosos. 

Apesar de tudo, os claridosos, posteriormente, ainda passam a revisitar o terra-

longismo com a Pasárgada, de Manuel Bandeira. O primeiro período (A Iniciação) e 

o segundo (o Hesperitano) são considerados juntos como o Período Clássico da 

Literatura cabo-verdiana. 

Para finalizar as discussões sobre o segundo período literário cabo-verdiano, 

podemos transcrever a citação de Simone Caputo Gomes a respeito da fundação da 

Revista Claridade, em 1936, que representa o atlantismo hesperitano que introduz o 

Claridosismo: 

 

Em seu Arquipélago, importante obra do início do percurso da cabo-
verdianidade, Jorge Barbosa identifica as Ilhas de Cabo Verde com a 
Ilha da Atlântida e, por ocasião do lançamento da Revista Claridade, 
1936, houve polêmica quanto ao título da mesma: Atlântida (sugestão 
de Jaime Figueiredo) ou Claridade (como queria Baltasar Lopes). 
(GOMES, 2007, p. 3). 

 

 

2.1.5 O Claridosismo 

 

 O terceiro período literário de Cabo Verde, o Claridosismo, durou de 1936 até 

1957, sendo o período reconhecidamente regionalista. Saídos do período anterior, 

do reconhecimento da necessidade identitária, saídos da base hesperitana de 

origem, os cabo-verdianos agora passaram a abordar a literatura, abrangendo prosa 

e poesia, como material de fortalecimento do regionalismo. A revista Claridade, 

lançada em 1936, veio para marcar o novo momento poético nas obras dos artistas 

de Cabo Verde com a construção de identidade não baseada somente na origem, 

mas na formação cultural. 

 O discurso claridoso pretendia - embasado pela tríade fundadora, Baltasar 

Lopes, Manuel Lopes e Jorge Barbosa - sair do zero da noção de nacionalidade 

cabo-verdiana, ou do mito hesperitano, para divulgar a noção de que essa nova 

nação se formava em dualidade com a lusitana. Não somente como fusão, o 

movimento claridoso trazia a ideia de que a África era concebida por um olhar de 

expectativas exóticas, diferenciadas do cotidiano português, enquanto Cabo Verde 

era vista de outro modo, pois possuía irmandade com os lusitanos. Isso é afirmado 

por Taciana Garrido: 



 

Não reivindicavam mais uma herança sanguínea lusitana, mas antes 
uma consonância e uma origem cultural comum, que garantisse uma 
proximidade com a civilização superior, o grande império português. 
Os “filhos da terra” tecem, então, um laço de cultura que envolve Cabo 
Verde, em sua especificidade criada em relação à África, e Portugal, 
com toda a sua ideologia paternalista e agregadora das “colônias do 
ultramar”. (GARRIDO, 2012, p. 2-3). 

 

Oliveira Salazar tinha uma noção de domínio diferente da de muitos ditadores. 

As campanhas por ele propagadas como governo português eram reducionistas no 

que concerne à multiplicidade cultural entre as colônias africanas de Portugal. Ele 

impunha que todos os povos africanos que faziam parte da jurisdição lusitana 

possuíam irmandade cultural, social e intelectual com seus colonizadores. Os 

claridosos apropriam-se da questão de irmandade lusitana no que toca a língua em 

sua forma artística, culta e subjetiva. Uma das razões disso era o desejo de a 

aproximação dos habitantes do arquipélago com a perspectiva de superioridade 

europeia. A língua portuguesa, tida como ferramenta unificadora de cultura, agora 

era veículo da literatura de um país novo, ainda dependente politicamente. 

 A expectativa dos portugueses com relação às colônias africanas ia ao 

encontro das campanhas salazaristas quando o assunto era Cabo Verde. Os 

próprios cabo-verdianos, nesse período denominado claridoso, aceitavam uma 

concepção de que o arquipélago era uma ponte entre o Brasil - antiga colônia agora 

independente e em progresso, que abraçara a língua portuguesa e a cultura 

europeia como ponto em comum - e Portugal - colonizador que pela contribuição 

cultural e intelectual deixou um legado de futuro promissor para a composição de 

uma cultura superior. Para José Carlos Gomes dos Anjos “os intelectuais cabo-

verdianos se reapropriam do discurso colonial português que concebe a província 

num papel geoestratégico entre Brasil, Europa e África” (2004, p. 101). 

 Ainda na linha de raciocínio da aproximação de Cabo Verde à cultura lusitana, 

entendemos que os intelectuais claridosos disseminadores dessa perspectiva 

negavam a visão externa, principalmente a do português, sobre o arquipélago 

quanto ao fato de que as culturas africanas eram exóticas. Isso abrangia a língua 

materna, o crioulo, os costumes, as religiões e, sobretudo, a produção artística. 

Sobreo olhar dos claridosos que partia de dentro de Cabo Verde, em contrapartida 

ao olhar de fora sobre o país, Manuel Lopes escreveu na revista Claridade: 



 

É vulgar verem-se desembarcar nessas ilhas africanas, principalmente 
em São Vicente, estrangeiros sedentos de exotismos, com aquela 
doentia curiosidade de quem pisa terras de África e, por conseguinte, 
terras de mistério e que ao cabo de meia hora de cirandagem tornam a 
embarcar desiludidos e azedos porque nada de novo colheram, 
nenhum mistério desvendaram: não viram manipansos, não assistiram 
sequer a uma seção de magia negra. O problema do cabo-verdiano é 
menos de ordem tradicional e estático, que cultural e dinâmico. 
(LOPES, 1936, p. 5) 

 

 Manuel Lopes faz o afastamento do Cabo Verde da africanidade mais original 

e conceitual de configuração ideológica europeia, mais especificamente lusitana. 

Mas apesar de tudo isto, a revista Claridade não foi somente “desafricanização”, foi 

contribuição cultural ao país que caminhava para a independência total, incluindo 

aqui a questão social, foi o olhar de pessoas que desejavam construir a identidade 

de uma nação. Manuel Lopes não defendia a “europeização” do povo cabo-verdiano. 

Na verdade, propunha que uma nação e uma tradição nacional não parte do zero, 

antes, vem das influências externas somadas com o que há de particular para 

formar algo concreto, deixando as fantasias ideológicas. Pelo discurso claridoso, ter 

irmanação com os portugueses aspirava civilidade e evolução de um povo semi-

rupestre para um povo culto, uma África que supera a visão externa do que é ser 

África. 

 Apesar de tudo, certos estudos defendem que a concepção claridosa era 

colonialista. José Carlos Gomes dos Anjos entendia que a valorização da 

apropriação portuguesa como contribuição cultural significava o enaltecimento do 

africano como ser de intelecto equiparável ao europeu, ao português, ou a qualquer 

outro povo de qualquer outra ascendência cultural ou rácica. 

 

Não pensem os homens do progresso que o cabo-verdiano lhes é 
inferior. O homem dessas ilhas tão cruelmente tratadas pelo destino 
tem todas as virtudes da inteligência, do sentimento, da sensibilidade 
(...).  (ANJOS, 2004, p. 100). 

 

 O Claridosismo foi o movimento ou período literário cabo-verdiano que 

consolidou a produção literária de ordem nacional. Podemos acrescentar a 

contribuição de um pesquisador da Universidade de Lisboa, Luís Filipe Carvalho, a 

respeito da estética e temática da produção poético-literária do arquipélago: 

 



Convém acrescentar que a linguagem utilizada nas obras dos 
"claridosos" foi igualmente inovadora. Foi na linha das preocupações 
que assolavam a população e o território, a exposição de usos, 
costumes, geografia, clima, sentimentos gerais das populações das 
ilhas de Cabo Verde, que a produção literária prosseguiu. 
(CARVALHO, 2006, p. 31). 

 

Nesse período solidificou-se outra vez o mito do terra-longismo, com a ideia 

de que o mar os prendia, e a liberdade da terra árida e seca, sofrida, estaria além. 

Foi durante o Claridosismo que houve a comunicação da literatura cabo-verdiana 

com a brasileira, com o mito de Pasárgada ressaltado por Manuel Bandeira. Em 

suma, esse movimento foi o nascimento, de fato, da produção literária com postura 

crítica e analítica, despertado pelos cultos fundadores do movimento. 

 

 

2.1.6 O Suplemento Cultural - Cabo-verdianitude 

 

 A Cabo-verdianitude foi o movimento marcado pelo lançamento da revista 

literária Suplemento Cultural. Na criação em 1958, estiveram os alguns veteranos da 

Claridade, entre eles: Baltasar Lopes, Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Jaime 

Figueiredo e os pioneiros Gabriel Mariano - ascendente agora equiparável aos seus 

mestres e amigos fundadores da Claridade - e outros notáveis, Eugenio Tavares, 

Onésimo Silveira, Ovídio Martins, Aguinaldo Fonseca, Terêncio Anahory e Yolanda 

Morazzo. A geração “suplementista”, ou geração dos “insubmissos” durou até 1965 

e foi conhecido pela nova perspectiva de cabo-verdianidade (superando a cabo-

verdianidade assumida pela geração claridosa), que apesar de não possuir 

nenhuma ligação com o movimento independentista de negros - Negritude - teve 

semelhanças na abordagem, sendo apelidada de geração da “cabo-verdianitude”. 

 Cabo Verde ainda estava sob a custódia de Portugal, como colônia do regime 

ditatorial de Oliveira Salazar, e os suplementistas começaram a intervir pelo poder 

literário mais fortemente do que foi no período claridoso, em que os poetas também 

sofreram algumas represálias e exílios. Os insubmissos agora tinham o domínio da 

arma poético-literária que veiculava protesto e desejo de libertação social e política. 

No que concerne à história da periodização literária de Cabo Verde, a geração 

suplementista pretendeu continuar a proposta da geração claridosa, entretanto, o 

que a diferenciou e a fez mudar de paradigmas literários, temas e objetivos foi o 



contexto sócio-histórico, naquele momento mais opressor. A proposta suplementista 

assumiu-se como sendo o nacionalismo claridoso arraigado (elevação e louvação à 

intelectualidade adquirida com a soma da cultura lusitana e da cultura cabo-

verdiana, antes chamada puramente de africana) com a soma da defesa à 

idiossincrasia, ao sentimento, à rebeldia, à sensualidade e ao amor pela terra, por 

Cabo Verde. 

 Segundo Luís Filipe Carvalho, a diferença entre esses dois períodos se deu 

somente pela intensificação da proposta dos membros do período literário anterior à 

cabo-verdianidade, os claridosos, bem como pelo novo rumo dado ao foco literário 

da segunda revista do claridosismo, a Certeza. Para ele, o surgimento do 

Suplemento Cultural com a volta de Gabriel Mariano a Cabo Verde e o auxílio de 

Onésimo Silveira e Ovídio Martins gerou impacto e modificações na mentalidade 

sobre Cabo Verde por meio da literatura e da poesia especificamente, graças, ainda, 

às novas condições sociais. Com o seguinte comentário podemos evidenciar que: 

 

os seus colaboradores contribuem para uma nova estética literária, 
actualizando uma poesia de intenção realista, mas enriquecida por 
elementos modernistas e simbólicos. Influenciados pela situação 
político-ideológica de reivindicação regional e social, o discurso 
literário tornou-se mais enérgico e protestatório. (...) Pontos essenciais 
de aspectos sociais, políticos, históricos e etnoculturais emergem num 
discurso de denúncia e revolta. Para lá do fatalismo a que o povo é 
votado, surge um discurso de esperança e de certeza no futuro de 
uma sociedade que precisa de ser reinventada. Um lirismo sentimental 
e amoroso converge com a mensagem literária de rebeldia, indicando 
os dois tópicos fundamentais da poética da geração de 50/60. Os 
poetas G.M. (Gabriel Mariano), O.S. (Onésimo Silveira) e O.M. (Ovídio 
Martins) destacam-se dos outros autores pela sua atitude literária-
ideológica e pela sua insubmissão. (CARVALHO, 2006, p. 34-35). 

 

 A geração suplementista veio trazer a reinterpretação da “especificidade 

cabo-verdiana”, pois anteriormente Cabo Verde era interpretado como fora do 

contexto africano geral pelos claridosos e isso não poderia mais ser aceito. Por isso, 

no primeiro número do Suplemento foi incluído o contexto de povoamento de cabo-

verdiano - que de fato era diferente do das demais colônias africanas de Portugal - 

como parte do paradigma poético-literário da África. (CARVALHO, 2006). O que viria 

a ser esse novo paradigma? Apesar de terem sido um pouco ignoradas pela elite 

intelectual claridosa, os suplementistas perceberam o contraste que a discussão 

sobre as origens da África provocava quando as comparavam com a origem da Ilha 



de Santiago, visto que o povo que lá vivia era semi-rupestre. Ora, havia dentro de 

Cabo Verde ainda muitos elementos da cultura da África que, porém, estavam sendo 

pouco valorizados, segundo os intelectualistas. Não que a proposta dos 

“insubmissos” viesse a ser retroativa, antes, estes viam a necessidade de usar toda 

a inovação literária e poética, bem como seu alcance, para provocar reflexões sobre 

a desigualdade social que o governo ditatorial não percebia, ou simplesmente fazia 

questão de ignorar. Ainda neste período, através do paradigma de re-africanização, 

as metáforas intimistas e subjetivas assumiram grande parte do lirismo cabo-

verdiano: a natureza, o povo e a África eram um só. 

 Outra ideia que o Suplemento Cultural passou a trazer à luz dos ensaios, 

críticas e mesmo dos poemas foi a da mestiçagem no papel de formação da 

sociedade cabo-verdiana. Gabriel Mariano, pela sua co-participação no Suplemento 

e no Boletim- outra revista literária, trouxe esta questão que marca fortemente seu 

início no mundo crítico-literário de Cabo Verde. Para ele, a herança portuguesa 

trouxe adições importantes à cultura cabo-verdiana, bem como o chão africano era o 

marco inicial de tudo (esta ideia era dos claridosos). A partir disso, a mestiçagem foi 

aceita como uma ideologia. A questão foi praticamente abstraída por fatores 

totalmente políticos, porque Mariano observou em seu ensaio sobre a mestiçagem, 

publicado no Suplemento Cultural, que em tempos atrás, não muito, os brancos 

exerciam majoritariamente os papéis administrativos em qualquer dos setores, 

desde públicos a rurais, mas que os mestiços, produto completamente original de 

Cabo Verde, vinham tomando grande parte nesses números. Seu principal 

argumento era de que as outras colônias sofriam passivamente um processo de 

suplantação cultural, imposição de cultura lusitana, enquanto Cabo Verde era 

formado por um processo cultural de sincretismo, não passivo, mas participativo, 

logo mestiço. 

 Podemos estabelecer, nestas linhas de pesquisa, com o auxílio didático e 

documentário de pesquisa de Luís Filipe Carvalho que a geração suplementista, 

basicamente, apontava a seguinte temática sociocultural: 

  

A descrição social é um processo utilizado na reconstrução 
verbalizada do "quadro" ilhéu, promovendo a verossimilhança e o 
realismo em literatura, sem, contudo, impedir a autonomia textual e a 
liberdade de processos imagéticos arquitectados pelos textos. (...) Na 
maioria das vezes, o "quadro" exposto na poética em estudo é 
negativo, pois se revela condicionado pela estiagem, pela fome, pela 



miséria humana, pela exploração do homem pelo homem, pela 
emigração voluntária ou forçada etc. Mesclando-se com o seu povo, o 
sujeito da enunciação é, por vezes, a voz singular que se 
metamorfoseia na voz colectiva e solidária. (CARVALHO, 2006, p. 54-
55). 

 

 Concluindo o pensamento do que foi o período literário da geração 

suplementista, casemos aqui a noção responsável pelo objetivo desta pesquisa: a 

literatura/poesia como arma de protesto. Foi neste movimento que, pela união do 

povo com os poetas e a poesia produzida em prol da nação do arquipélago, se 

iniciou o desejo pela libertação, e assim houve a fomentação de ideias 

revolucionárias através da arte da palavra. Gabriel Mariano, um dos dois poetas de 

foco principal desta investigação foi um dos marcos, não só da criação, mas também 

da evolução e solidificação do movimento apelidado de geração da cabo-

verdianitude. Assim sendo, mais um elemento pode ser incluído como diferenciador 

dos suplementistas em contraste aos claridosos, a agressividade proveniente do tom 

melancólico mediado pelo amor à terra, de temas telúricos. O Suplemento Cultural 

gerou o movimento Suplementista ou da Cabo-verdianidade que, somado ao da 

Claridade, discutiu a formação da identidade da literatura de Cabo Verde e teve 

como papel principal funcionar como o estopim dos movimentos opostos à ditadura 

salazarista. Eis o contexto da introdução do fator social como parte da estrutura 

poético-literária cabo-verdiana. 

 

 

2.1.7 Literatura contemporânea cabo-verdiana  

 

 Podemos situar o período contemporâneo da literatura cabo-verdiana como 

sendo o sexto na lista de Pires Laranjeira, denominado por Consolidação. Esse 

período se estende de 1983 até os dias atuais, sendo demarcado seu início pelo 

lançamento da revista Ponto e Vírgula, liderada pelos escritores: Germano de 

Almeida e Leão Lopes. 

Germano de Almeida foi o primeiro editor da revista Ponto e Vírgula (1983-

1987), e é reconhecido como o precursor da contestação sobre a imposição do 

cânone literário por parte dos países que representam o centro da intelectualidade 

no século XX. Ele inicia a fase de consolidação, nome do período em que a meta é 

fortalecer a instituição literária de Cabo Verde. Germano nasceu em 1945, escritor 



de prosa, destacado por estabelecer comunicação entre a literatura cabo-verdiana e 

a literatura lusitana, ou lusófona, como se chama na atualidade. A temática deste 

novo período se desliga completamente das propostas das gerações que lutaram 

para firmar a literatura de Cabo Verde como formadora da identidade nacional. O 

abandono das antigas propostas deve-se à independência política do arquipélago, 

em que as necessidades mudam - não há mais contra quem lutar, e sim, há agora, 

contra o que lutar. 

A independência de Cabo Verde aconteceu em 1975, após a morte de 

Amílcar Cabral, militante que foi o principal mártir da luta contra a ditadura 

salazarista. As vicissitudes desta jovem nação voltaram-se contra si próprias. 

Anteriormente, contra o governo português, a luta focava-se num ponto em que se 

podia apontar origens, causas e possíveis pontos de resolução. Depois disso, os 

problemas e as resoluções deveriam ser debatidos e sanados por eles mesmos. O 

que isso pode influenciar na literatura? Ora, perde-se o valor estético-estrutural do 

fator social baseado no combate ou denúncia e se passa a descrever. A vertente 

sociológica de análise se altera, quando comparada com a das obras dos períodos 

pré-independentes. Eram compatíveis com as primeiras vertentes, “trabalhos que 

procuram relacionar o conjunto de uma literatura, um período, um gênero, com as 

condições sociais” (CANDIDO, 2006, p. 18); na vertente após 1975, o trabalho é um 

pouco mais direcionado para “estudos que procuram verificar a medida em que as 

obras espelham ou representam a sociedade, descrevendo os seus vários aspectos” 

(CANDIDO, 2006, p. 20). Devemos salientar que estas vertentes citadas são 

postuladas em Literatura e Sociedade, de Antonio Candido e aqui, neste relatório 

final de PIBIC, são trazidas como base de referencial teórico que contribui 

cientificamente para esta investigação. 

Um fator que havia sido tratado na geração suplementista, a questão rácica, 

se branco, se mestiço, se negro, no período literário da Consolidação, possui menos 

importância nesse aspecto, embora ainda conserve espaço para a reflexão. Este 

ponto, o racial, acabou por obliterar outro bem próximo da literatura cabo-verdiana 

do século XX, o de classes sociais. Se não se faz mais acepções ou distinções 

sobre cor, o de classe não caberia só num povo em que a maioria compartilha dos 

mesmos recursos, enquanto a desigualdade remonta aos tempos de pré-

independência. Isso acarreta uma disfunção muito grande na área social. Maria do 

Carmo Mendes, pesquisadora da Universidade do Minho, em ensaio sobre o 



romance de Germano Almeida, O Testamento do Senhor Napumoceno da Silva 

Araújo (1991), indica estes fatores supracitados como ausentes, determinando a 

obra como pós-colonialista da literatura cabo-verdiana. 

 

Conclui-se portanto que interessam ao narrador questões que se 
prendem com a própria sociedade cabo-verdiana. E o facto de o 
romance omitir quaisquer referências à cor de pele – cruciais naqueles 
textos onde impera o ponto de vista do colonizado – substituindo-as 
por outra ordem de preconceitos – os que dizem respeito a assimetrias 
em função do género e da classe social – comprova também a 
vertente pós-colonial desta obra. (MENDES, 2014, p. 73). 

 

 Maria do Carmo Mendes ainda analisou um segundo romance, também de 

Germano Almeida, a fim de localizar os fatores contemporâneos da literatura de 

Cabo Verde, este mais atual, Eva, de 2006. Remontando o contexto, essa segunda 

obra aborda a questão avançada do pós-colonialismo, fazendo uma revisitação ao 

período colonial por um fato no enredo, quando há um encontro de um cabo-

verdiano com um português dos tempos coloniais. Essa situação, explorada por 

Mendes projeta a questão do diálogo do antes (Cabo Verde colônia) com o depois 

(Cabo Verde livre). Interessante a forma como a pesquisadora comenta sobre o 

romance: 

 

A obra apresenta ainda um conjunto de reflexões sobre a atitude dos 
cabo-verdianos face à independência. São visões contrastantes 
perante o mesmo acontecimento: de um lado, situa-se Luís Henriques, 
sustentando parodicamente que a presença de Portugal em Cabo 
Verde foi perniciosa e o seu legado se reduziu a três “importantes 
heranças”: “a língua portuguesa, as mulheres portuguesas e o vinho 
português” (...). Encontramos ainda diversas considerações sobre a 
situação atual de Cabo Verde, mais de trinta anos depois da 
colonização: um país que é encarado por alguns como lugar para 
“turismo sexual”; um país onde se registra uma assinalável escassez 
de bens culturais – nomeadamente livros; mas também um 
arquipélago que rapidamente se modernizou ao longo das últimas 
décadas. (MENDES, 2014, p. 74). 

 

 O trecho parcial da análise de Maria do Carmo Mendes esquematiza o olhar 

lusitano atual sobre o Cabo Verde livre de forma a moldar comparações a respeito 

dos contributos portugueses, sejam negativos ou positivos. Eva, pela análise de 

Mendes, diz que os colonizados (povo de Cabo Verde) não esqueceram as mazelas 

provocadas pelos lusitanos: “há uma clara matização da responsabilidade de 



Portugal, enquanto país colonizador, nos infortúnios do arquipélago cabo-verdiano” 

(MENDES, 2014, p. 75). Para Mendes, a responsabilidade não é atribuída somente 

aos lusitanos, mas, no próprio romance, aos nativos do arquipélago independente, 

que, na verdade, não conseguem dar conta das responsabilidades de um país livre. 

 É nesse âmbito que se localiza o contexto literário do período que é chamado 

de Consolidação, de 1975 até o século XXI. A importância das dissertações tecidas 

neste tópico da pesquisa se dá pela contextualização da obra da segunda poetisa a 

ser estudada como objeto desta investigação. Vera Duarte se encaixa nesse período 

da poesia de Cabo Verde, e sua obra remete a questões encontradas no panorama 

desta época, mas é fundado em problemas que já são comuns a algumas ilhas há 

certo tempo. Contudo, a análise sociológica é perfeitamente cabível na vertente que 

denominamos, segundo Candido, como primeira. 

Com o apanhado histórico e teórico da construção literária cabo-verdiana, as 

obras, tanto de Gabriel Mariano, quanto de Vera Duarte, podem agora encontrar ou 

revelar o intuito de libertação, sendo um, o primeiro, pré-independente, e a outra, a 

segunda, sendo pós-colonialista. Ao que confere centro do foco desta investigação, 

a linha de raciocínio que pretendemos estabelecer para encontrar o uso da poesia 

como arma ideológica contra a opressão está devidamente baseada e solidificada 

quanto à teoria. Portanto, o presente contexto em que a pesquisa se encontra 

permite a conclusão das análises objetivadas anteriormente. 

 

 

2.2 Fundamentação teórica 

 

Na fundamentação teórica lançamos mão dos autores e obras: Antonio 

Candido, com Literatura e Sociedade; e Georg Lukács, com A Teoria do Romance. 

Embora este último autor trate prioritariamente do romance, através do estudo de 

ambos em seus discursos teóricos acerca da sociologia da literatura foi possível 

estabelecer delimitações e vieses mais focados do que concerne ao aspecto social 

da poesia de Gabriel Mariano e Vera Duarte. 

 

 

 

 



2.2.1 A crítica sociológica por Candido e Lukács 

 

Inicialmente, por uma perspectiva histórica, temos a posição de Lukács a 

respeito da sociologia e de como ela veio inserindo-se na literatura. Ele escreve que 

nos tempos da epopeia, ou poesia épica, como formas literárias principais, os rumos 

eram limitados, pois o texto era criado com aqueles dados culturais que eram 

possíveis de o artista greco-latino enxergar. Ora, naquele tempo, não havia tudo que 

há hoje, como no caso, no século XX, o fato de os campos de pesquisa nas ciências 

e artes terem se ampliado, contrariamente ao tempo da epopeia clássica em que, 

conforme cita Lukács, o mito era “familiar e próprio”. 

A partir disso, o teórico faz uma observação quanto à filosofia como forma de 

vida, como determinante da forma de vida, bem como doadora de conteúdo da 

criação literária. Isto por que a filosofia é “um sintoma de cisão entre interior e 

exterior”. (LUKÁCS, 1965, p. 26).O autor afirma ser essa a razão de épocas e/ou 

civilizações mais afortunadas não darem a devida importância à filosofia ou à 

sociologia, justamente pela falta da necessidade de superação interior. Lukács 

afirma que o foco é o desconhecido do que a alma humana busca, sem mostrar a 

noção do real, pois o transcendente se encontrava na epopeia. O épico foi a 

expressão da superação, magnífica e transcendente das nações, elevando o nome 

do povo, movidos pela arte e filosofia. 

O outro teórico, Antonio Candido define o fator social de uma obra como 

externo a ela, mas que por agir na estrutura da obra, em seu desenvolvimento, 

torna-se interno. Este teórico também diz que reside nisto o ponto central da 

problemática, pois na crítica o importante é a análise dos fatores que atuam sobre a 

organização interna da obra. Para Candido o valor social dá a base material 

(ambiente, costumes, traços grupais, ideias) da obra. Candido reitera o que disse 

Lukács, que o valor social é o carro que leva à criação literária para o rumo do valor 

estético, que é determinado por outro fator (a filosofia, como forma de buscar o que 

é transcendente, épico, ético e formador). 

 

De fato, antes se procurava mostrar que o valor e o significado de uma 
obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e 
que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Algum tempo 
depois, chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a 
matéria de uma obra é secundária e que a sua importância deriva das 
operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade 



que a torna de fato independente de quaisquer condicionamentos, 
sobretudo social, considerado inoperante como elemento de 
compreensão. (CANDIDO, 2006, p. 13). 

 

 Todos os fatores trabalham conjuntamente em prol da estética, mas 

dependem de qual deles contribui majoritariamente para o significado da obra, isto é, 

qual deles define o aspecto da obra, sem, contudo, excluir os outros, pois são 

indissolúveis num todo. Denominado de camada mais funda da análise, o fator 

social só ocorre quando este é constatado funcionando como formador da estrutura 

do livro, pois sobre a configuração sócio-histórica se debruça a trama em significado 

e matéria. Candido cita o romance de José de Alencar, Senhora, no caso da compra 

e venda do dote de Aurélia que ambienta e dirige o romance: 

 

Esta não é afirmada abstratamente pelo romancista, nem apenas 
ilustrada com exemplos, mas sugerida na própria composição do todo 
e das partes, na maneira por que organiza a matéria, a fim de lhe dar 
uma certa expressividade. (CANDIDO, 2006, p. 16). 

  

O fator social será interno quando este fizer parte da estrutura criadora da 

obra, da matéria, do tutano do desenrolar da trama, da estrutura do enredo, quando 

a estética assimilou a sociologia como fator de arte, estético. A partir disto, ele passa 

a ser mais um dos elementos analisados, não o meio de análise. Conforme Candido: 

 

O perigo, tanto na sociologia quanto na crítica, está em que o pendor 
pela análise oblitere a verdade básica, isto é, que a precedência lógica 
e empírica pertence ao todo, embora apreendido por uma referência 
constante à função das partes. Outro perigo é que a preocupação do 
estudioso com a integridade e a autonomia da obra exacerbe, além 
dos limites cabíveis, o senso da função interna dos elementos, em 
detrimento dos aspectos históricos, — dimensão essencial para 
apreender o sentido do objeto estudado. (CANDIDO, 2006, p. 18). 

 

Quando a obra é analisada pelos vieses dos elementos que estruturam a 

obra, cada um destes se torna “essencial” para a própria análise no que concerne ao 

significado geral da obra, mas justamente por isso, Candido afirma que inicialmente 

não é possível nem contestar, tampouco afirmar ou “glorificar” o resultado que se 

obtém. (2006, p. 25). 

Ambos os autores falam sobre a literatura e o envolvimento que esta possui 

com a sociedade. Podemos resumir que para Lukács - exemplificando através do 



contraste do poema épico com o romance e em decorrência de que o romance 

assumia nova estrutura e novos temas na época em que esse teórico escrevia - a 

sociedade atua, age de modo essencial nas configurações da produção literária. Sua 

comparação, ou oposição, se dá pelo fato de que o herói épico não sofre alterações 

em seu perfil através do meio social por já iniciar-se superior e pronto, enquanto que 

o herói romanesco é construído na esfera sociológica em que se encontra, pelos 

acontecimentos que acabam por moldá-lo. A partir disto é possível estabelecer uma 

relação com a idéia do crítico literário brasileiro Antonio Candido de que atualmente 

a realidade social existente nas obras e produções literárias passou a ser um 

componente indispensável na construção destas. Tal postulação, para esse autor, 

oferece grandes perspectivas de estudo, visto que não se pode mais ignorar a força 

que o meio (social) exerce sobre a literatura, mas não somente, pois também 

alcança quem a ela tem acesso e quem a produz. Assim, o aspecto sociológico é um 

fator de extrema importância no contexto literário de Cabo Verde, que é a raiz do 

objeto de estudo desta pesquisa. 

 

 

2.2.2 A história da crítica literária sociológica 

 

 A corrente de crítica literária sociológica, apesar deterem seu início há mais 

de três séculos e de suas propostas permanecerem num grau de complexidade justo 

ao nível científico da literatura, vêm inovando-se no que diz respeito aos seus 

critérios e paradigmas. As origens apontadas pela história da literatura indicam o 

começo desta tendência analítica a partir do final do século XVIII, como marco de 

mudança da perspectiva anterior da consciência crítica literária. A revolução 

francesa foi a responsável por desencadear o novo olhar, agora emanado a partir de 

noções sociológicas. 

 Segundo o estudo realizado por Miguel Leocádio Araújo Neto, proposto em 

publicação na revista literária Entrefaces, da Universidade Federal do Ceará, e que 

confirma a noção de origem oficial da corrente sociológica de análise literária, os 

dois grandes ícones que a lançam no âmbito científico são Georg Lukács e Lucien 

Goldmann: 

 



Este interesse dos pensadores em compreender as relações entre 
literatura e sociedade não é recente, embora tenha tomado mais 
fôlego, principalmente, na segunda metade do século XX, com a 
publicação, na França, em 1963, de A Teoria do Romance, de Georg 
Lukács, bem como dos estudos, ainda na década de 1950, de Lucien 
Goldmann, um dos mais atuantes divulgadores dos estudos 
sociológicos aplicados à literatura. Segundo Jean-Yves Tadié, o que 
hoje podemos chamar de sociologia da literatura teria suas origens 
teóricas ainda em princípios do século XIX. (ARAÚJO NETO, 2007, p. 
16). 

 

 Mesmo assim, estudos apontam Madame de Staël como sendo a primeira a 

fazer a relação entre literatura e sociedade, em 1800, no livro De 

lalittératureconsideréedanssesrapportsaveclesinstitutionssociales. Segundo as 

postulações de Staël, há três propostas de parâmetros de leitura da literatura pelo 

ângulo a partir da sociologia: leitura diacrônica, mostrando a evolução literária em 

uma projeção de acordo com a mudança das sociedades; leitura espacial, 

distanciando-se do conceito universal para focar-se nas literaturas nacionais em 

específico; e leitura da contradição entre a literatura existente contra a literatura 

idealizada, ou necessária, a que segue critérios e regras pré-estabelecidos. Staël 

vem problematizar também, conforme aponta Araújo Neto, a questão da reflexão da 

contribuição ou impacto da literatura nacional na história do país. 

 Chateaubriand, com O Gênio do Cristianismo, em 1800, discorre sobre 

relações entre culturas cristãs e pagãs, as reflexões dos modelos canônicos 

literários e as configurações variadas de estruturas culturais, tudo isso num campo 

de “produções e práticas sociais inseridas num determinado contexto histórico.” 

(ARAÚJO NETO, 2007, p. 17). Esse molde metodológico esquematizado busca 

pontos de elucidação e concatenação baseados em pilares fundamentais da arte, 

não somente literária, tais como religiosidade, interculturalidade, concepções de 

estética, subjetividade artística e história. Ensaios desse porte, de fato, revelam 

grande parte da sociologia circundante que influencia diretamente a gênese poético-

literária, sendo uma visão de análise sociológica muito cabível. 

 Conforme a pesquisa de Miguel Araújo Neto, Bonald aparece com a seguinte 

afirmação: “A literatura é expressão da sociedade”. Essa concepção, anteriormente 

abordada por ele mesmo em 1796, retomada em 1806, no artigo do periódico 

francês Mercure de France, ateia uma discussão que retoma questões sobre a 

sociologia em si, a literatura e a história. A assertiva proposta por ele interpreta-se, 

mais claramente, como reducionista no que se refere à criação da obra como 



completamente passiva de interferências do momento sócio-histórico, como se 

sofresse esse fenômeno do meio como condicionante da produção literária. A partir 

daí, em meados do século XIX, a sociologia da literatura vai ganhar novos 

pressupostos, seguindo da definição dada anteriormente por Bonald, engendrando 

novas tendências científicas. 

 Nessa fase entra Taine, em 1853, com sua postulação “determinista do 

trinômio raça-meio-momento, cuja principal ressonância seria a de relacionar, ou 

condicionar, uma realização literária” (ARAÚJO NETO, 2007, p. 17). A literatura, 

neste olhar, seria então limitada, sobretudo, a fatores culturais, sociais e raciais, 

dependendo da influência sobre o criador, cabendo a nós atribuir a este o 

qualificativo de autor. A produção literária estabelece-se por forças externas. O 

problema apontado no estudo de Miguel é o risco de empobrecimento da análise ao 

se priorizar o condicionamento gerador das obras, não propriamente os produtos 

poético-literários. 

 Segundo Miguel, Lukács teria escrito A Teoria do Romance em 1914, 

impedido pela segunda guerra mundial, com linguagem rebuscada e embasando 

sua proposta teórica não somente no marxismo, mas também na concepção 

histórico-filosófica. Miguel dividiu em duas faces seus estudos de Lukács:  

 

(...) oferece duas perspectivas: uma teórica com intenções filosóficas 
(“As formas da grande épica em sua relação com o caráter fechado ou 
problemático da cultura como um todo”) e uma classificatória (“Ensaio 
de uma tipologia da forma romanesca”), tomando por base algumas 
obras. Ao estudar o modo como um gênero literário (seu 
aparecimento, enfraquecimento ou transformação) está sujeito a 
injunções culturais e históricas e ao esboçar uma tipologia do gênero 
com base em pressupostos filosóficos que elegem o indivíduo e seu 
entorno como motivo (...). (ARAÚJO NETO, 2007, p. 17-18). 

 

 Georg Lukács, sem dúvida, elevou o assunto a níveis organizacionais mais 

bem estruturados, inclusive, o outro ícone da própria sociologia da literatura, Lucien 

Goldmann, o considerou como verdadeiro iniciador desta nova forma de pesquisa 

literária por olhares da sociologia, pois seus pressupostos geraram a configuração 

científica que se desenrolou no decorrer do século XX. 

 A sociologia da literatura continuou a ganhar campo teórico pelos estudiosos 

que surgiam. Entre muitos, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Arnold Hauser, Jean-

Paul Sartre, os quais, para Miguel Araújo Neto, não só fortificaram alguns 



prospectos como também inseriram outros, gerando “divergências metodológicas, 

(...) a possibilidade de investigar as relações entre literatura e sociedade (...) em 

diálogo com outros campos,” provocando multifaces investigativas. Houve um 

enriquecimento na aplicação da sociologia quanto ao modo metodológico de crítica e 

análise envolvendo ciências paralelamente. 

 Antonio Candido, em Literatura e Sociedade, demonstra com maneira 

explicação e exemplos, algumas das inúmeras formas de estudos de tipo sociológico 

em literatura. Dentre muitas, ele propõe-se a mostrar as mais correntes. 

 

 

2.2.3 Os estudos de tipo sociológico em literatura para Candido 

 

 A crítica sociológica, apesar de antiga no Brasil e mais ainda no âmbito geral 

da literatura, possui certas variantes no que diz respeito aos processos 

metodológicos e abordagens. Antonio Candido diz que os estudos deste tipo, destes 

que aplicam a sociologia ao estudo da arte literária, desde o século passado até os 

dias atuais, têm sido insatisfatórios ou incompletos. As correntes de análise literária 

têm evoluído e se articulado de formas diversas para chegar a resultados por 

caminhos diferentes e novos, com metodologia e de maneira sistêmica. Para 

Candido, porém, a aplicação dos estudos sociológicos nas análises literárias vem 

abrindo margem para resultados duvidosos porque alguns críticos não empregam 

um sistema de referência, formulações e conceitos para delimitar o “campo de 

análise e escapar, tanto quanto possível, ao arbítrio dos pontos de vista” (CANDIDO, 

2006, p. 27). 

 Mesmo exercendo sua crítica sobre o próprio campo da crítica, Antonio 

Candido, em Literatura e Sociedade, traça uma lista dos estudos de tipo sociológico 

em literatura, tentando enumerar as modalidades mais comuns a serem aplicadas. 

Ele afirma que estas oscilam entre três pontos referenciais: a sociologia, a história e 

a crítica de conteúdo. Assim, podemos incluir no seguinte trecho: “Em todos estes 

casos, o fator social é invocado para explicar a estrutura da obra e o seu teor de 

ideias, fornecendo elementos para determinar a sua validade e o seu efeito sobre 

nós.” (CANDIDO, 2006, p. 25). Nesse raciocínio, Candido chega a listar seis formas 

correntes de análise literária por viés sociológico. 



 A primeira modalidade citada por Candido é, conforme citado em páginas 

anterior4es deste relatório, “formado por trabalhos que procuram relacionar o 

conjunto de uma literatura, um período, um gênero, com as condições sociais”. 

(2006, p. 18), a partir das discussões sobre o fator social numa obra como parte da 

estrutura, isto é, como coluna para atribuir a noção de aproximação do fictício com a 

realidade. Esta abordagem consiste em averiguar de modo crítico e incisivo o quanto 

há de sólido na produção literária que se comunique fielmente com o aspecto social 

circundante. Ora, assim sendo, a história é destacada facilmente, pois se torna o 

meio científico de reconhecimento das épocas e períodos. Localizadas as linhas 

temporais em que se encontra a obra, ficam claramente perceptíveis para análise os 

arranjos sociais por uma ordem geral. Uma obra que possui o fator social em sua 

estrutura pode ser analisada por um olhar também sociológico. Com isso, as 

abstrações tendem a ser comparativas, pelo panorama histórico, em que serão 

pesadas as duas prospecções de sociedade, a da obra e a da realidade a que ela se 

refere. 

A problemática desta modalidade consiste na incerteza em relacionar as 

condições sociais correntes com as obras. Mesmo após a conclusão da 

investigação, em alguns casos, a ligação, a vinculação não é compatível com a 

realidade, pois, para Candido, a fala do analista crítico acaba por se deixar influir por 

ideias complexadas e preconceituosas dele próprio e finda por ser uma forma de 

análise que, pelas duas propostas em jogo, se revela determinista, um erro terrível 

para a ciência da crítica literária. 

 “Um segundo tipo poderia ser formado pelos estudos que procuram verificar 

na medida em que as obras espelham ou representam a sociedade, descrevendo os 

seus vários aspectos” (CANDIDO, 2006, p. 19). Para Candido, essa forma de 

análise sociológica tende a ser uma ferramenta elementar mais colaboradora à 

sociologia do que à literatura. O trabalho realizado nessa proposta é destacar os 

modelos e correlacionar os aspectos sociais reais com o livro, a obra em si. Esse 

tipo de análise é, na verdade, uma extração da concepção de literatura presente no 

corpus ideológico da obra, ditas por Candido como as evocações mais comuns que 

atendem por sociologia da literatura e crítica sociológica. 

 O terceiro tipo de crítica literária, em superação ao segundo, é, para Candido, 

somente sociologia. Em uma explicação mais clara e com sentido focado 

objetivamente, esta modalidade prima pelo “estudo da relação entre a obra e o 



público, - isto é, o seu destino, a sua aceitação, a ação recíproca de ambos.” 

(CANDIDO, 2006, p. 20). Grifada como “sociologia do gosto literário”, esta é uma 

modalidade considerada mais coerente pelo teórico, por ter um foco direto, sem 

evasões, mas, ainda segundo ele, foi pouco explorada e indica mais um rumo para 

estudos que podem ser desenvolvidos a partir deste método. 

 O quarto tipo pode ser designado como desenvolvimento mais específico do 

terceiro tipo, pois concentra a investigação da “função política das obras e dos 

autores, em geral com intuito ideológico marcado” (CANDIDO, 2006, p. 20). 

Segundo Candido, esta modalidade de análise foi muito bem recebida e utilizada 

pelos marxistas, como aponta Lukács em obras após a década de trinta, e que vão 

desde as formulações das críticas de partido político institucionalizado até as 

observações variantes sobre os modelos políticos e sociais vigentes da época. O 

objetivo é nada mais que a extração das visões ideológicas políticas possíveis 

dentro de uma obra literária. 

 O sexto tipo, não necessariamente o último para Antonio Candido, seria 

“voltado para a investigação hipotética das origens, seja da literatura em geral, seja 

de determinados gêneros.” (2006, p. 21). De um teor altamente investigatório, esta 

modalidade procura chegar à origem social dos gêneros, isto é, quais as causas 

oriundas de questões sociológicas que deram condições ou que proporcionaram o 

ambiente favorável para a criação de determinados gêneros. Qual seria a razão para 

a criação das tragédias gregas? Por que os poemas clássicos líricos foram criados? 

Quais as relações sociais que fizeram os poetas propensos à criação de suas obras 

literárias? Estas e outras perguntas são as constantes neste sexto tipo. 

 Retomando a problemática lançada no início deste tópico, os procedimentos 

que pudemos listar, através de Antonio Candido, formam um padrão em comum ao 

sistema da corrente de crítica e análise sociológica: todas perfazem a leitura com 

tendência a avaliar a sociologia interna na estruturada obra. O ponto posterior, “o 

que fazer com minha abstração sobre o fator social retirado da obra”, é que diverge 

como bifurcação dentre estes modelos de análise da mesma vertente. Exatamente 

aqui cabe citar outro argumento de Candido para salientar que a crítica literária não 

deve perder o propósito de obter respostas de cunho literário. É importante o auxílio 

e, muitas vezes, subsídio de ciências auxiliares à literatura na tarefa de exercer a 

crítica, mas o objetivo não deve ser confundido. 

 



Ora, tais aspectos são capitais para o historiador e o sociólogo, mas 
podem ser secundários e mesmo inúteis para o crítico, interessado em 
interpretar, se não for considerado segundo a função que exercem na 
economia interna da obra, para a qual podem ter contribuído de 
maneira tão remota que se tornam dispensáveis para esclarecer os 
casos concretos. (CANDIDO, 2006, p. 21). 

 

 A análise de crítica literária deve, portanto, buscar atender as questões 

originais de literatura. Assim, como conclusão do pensamento aqui tecido como 

rumo e métodos de análise sociológica, podemos inserir o seguinte trecho de 

Candido: 

 

Em muitos críticos de orientação sociológica já se nota o esforço de 
mostrar essa interiorização dos dados de natureza social, tornados 
núcleos de elaboração estética. [...] Num caso e noutro, temos o efeito 
de uma determinada visão da sociedade atuando como fator estético e 
permitindo compreender a economia do livro. (CANDIDO, 2006, p. 24). 

  

 Em suma, um dos propósitos pode ser este: o fator social das obras, quando 

investigado, tende a “explicar a estrutura da obra e o seu teor de ideias, fornecendo 

elementos para determinar a sua validade e o seu efeito sobre nós.” (CANDIDO, 

2006, p. 25). 

 

 

2.3 Descrição metodológica 

 

A pesquisa aqui proposta pretende ser bibliográfica, qualitativa e analítica, 

tendo como corpus o livro 12 Poemas de Circunstância, de Gabriel Mariano, e o livro 

Arquipélago da Paixão, de Vera Duarte. Conforme se especificou acima por meio da 

revisão bibliográfica, o suporte teórico será baseado na obra Literatura e Sociedade, 

de Antonio Candido e A Teoria do Romance de Georg Lukács. 

Até o presente momento deste relatório final, foi realizado o levantamento de 

informações sobre o país, o arquipélago de Cabo Verde, em seguida, sobre sua 

literatura e a periodização histórica, além da pesquisa biobibliográfica de cada autor. 

O método de análise literária tomado para a investigação dos dois poemas 

propostos foi o da crítica literária sociológica de direcionamento lukacsiano. Esse 

método foi complementado, em algumas partes das argumentações, por partes de 

métodos de crítica literária formalistas, estruturalistas e históricas, assim como por 



certas referências temáticas e autobiográficas dos dois poetas quando se concluiu 

que isso iria enriquecer a interpretação dos poemas. 

 

 

2.3.1 Uma análise sócio-histórica 

 

 A análise sociológica, como nós vimos, se baseia também em ciências 

auxiliares para desenvolver certos aspectos, por isso, podemos convencionar que a 

história, e/ou biografia dos autores, pode compor um pacote que nos permita 

visualizar interpretações sobre textos poéticos. A abordagem que se realizou como 

sócio-histórica foi nada mais que fazer abstrações dos modelos sociais implícitos na 

linguagem poética, esquematizar a comparação com os parâmetros sociais 

externos, pela perspectiva assumida pelo crítico com base em alguma teoria, e por 

último, concatenar o âmbito histórico com a situação do poema. 

 Nesse estágio, a análise em si ainda não consiste em crítica; esta vem 

depois. A análise propõe, sob a luz de determinados procedimentos orientados por 

certa teoria, armar a situação de atribuição de juízo de valor ou de impressões 

subjetivas, além de propiciar inferências baseadas nos fatores extratextuais. A 

análise sociológica em si é extratextual, mas parte sempre da prerrogativa de que o 

texto é o material e objeto e estudo, pois o que pode ser acrescido de fora do texto 

serve para elucidar e direcionar certas interpretações. Apesar de tudo, as 

interpretações também estão sujeitas aos seus críticos, e estes estão sujeitos a 

outros fatores contextuais que podem modificar completamente alguns significados. 

A crítica então se define após a análise, tendo pela análise um ancoramento do qual 

não pode ir muito longe. 

 Os fatores históricos que podem somar condições novas de interpretação a 

um determinado texto literário podem também conter linhas especificadoras de 

conexões biográficas. Para a crítica do século XX, porém, é um percurso bastante 

perigoso e com riscos de erros graves encaminharem-se para interpretações 

pretensiosas a inferências de fora para dentro. A perspectiva histórica deve servir de 

apoio para compreender o aspecto temporal do sentido passado pelo próprio texto, 

não de outra forma, a não ser que sejam propostas comparações entre obras 

diferentes, em que o contexto de produção pode ser incluído. Chegar ao que o autor 



pretendeu dizer é algo praticamente impossível, mas justamente por isso, chama-se 

crítica, e não revelação. 

 A análise sócio-histórica a ser desenvolvida nesta pesquisa fez o seguinte 

percurso: investigação biográfica para fundamentação das concepções sociais e 

influências históricas que os autores podem ter recebido, visto que isto forma o 

condicionamento de produção artística do poeta; investigação textual guiada por 

recursos estruturais e com elucidação da linguagem poética por meio de 

interpretações direcionadas pela sociologia da literatura. Neste caso, empregamos 

dois procedimentos gerais com suas divisões internas. A análise seguiu pela história 

como marco de evidência situacional, enquanto que a sociologia foi utilizada como 

apoio interpretativo dos textos poéticos. 

 

 

2.4 Resultados e discussões 

 

Como resultados e discussões, apresentamos um pouco dos acontecimentos 

no decorrer da pesquisa para o alcance do material pesquisado, assim como outros 

pormenores que merecem citação. Inicialmente, escolhemos o corpus da pesquisa, 

bem como o tema, através de uma antologia de poesia africana em língua 

portuguesa. Assim os dois poetas, cujas obras são objeto desta pesquisa foram 

eleitos. Posteriormente, notamos a dificuldade em fazer uma análise estilística, mais 

genérica, para que pudéssemos depreender características mais pessoais de cada 

autor e ainda a marca que os põe no mesmo ambiente, a saber, a literatura cabo-

verdiana. Sobre a obra da poetisa Vera Duarte, por ser do final do século XX e início 

do século XXI, há muitos ensaios, exegeses e comentários da parte de 

pesquisadores da literatura de Cabo Verde. No entanto, sobre a obra de Gabriel 

Mariano, por ser mais antiga, e tendo esse autor já falecido, foi um tanto difícil 

encontrar referências. Um agravante para a extração de material deste autor foi o 

fato de que o poema utilizado na análise da pesquisa fazia parte de um dos 

primeiros livros do autor. Depois de certas pesquisas na internet, descobrimos um e-

mail da Secretaria da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, que na verdade, era a 

Biblioteca Pedro Veiga, da Universidade de Letras na cidade de Porto, em Portugal. 

A funcionária responsável pelo setor, respondeu-me gentilmente e enviou-me 

digitalizado o livro que já não é mais editado e/ou publicado. Muito agradecido 



respondi e pude então ter o livro propriamente em mãos, 12 poemas de 

circunstâncias, de Gabriel Mariano, de 1965. 

 É também importante explicar qual foi o foco da pesquisa ao fazer esta 

equiparação literária entre a poesia criada por Gabriel Mariano e Vera Duarte. Vimos 

anteriormente, na seção histórica, que os dois artistas tiveram a mesma formação 

superior, Direito, mas em épocas diferentes. A função que cada um desempenhou 

para a construção da sociedade de Cabo Verde foi de certa forma paralela. Ora, 

Gabriel Mariano, sendo juiz em Portugal e em outros países africanos colonizados 

pelos portugueses, não obteve frutos notórios por este caminho, todavia, em sua 

literatura, conquistou força para os movimentos da sua época, juntamente com seus 

correligionários claridosos, mais tarde regionalistas. Vera Duarte engajou-se na 

carreira jurídica com destaques aos direitos humanos, tendo em vista a clara 

situação social do seu país. E por isso o tema de sua obra aponta para essa 

característica, a preocupação com o país. Apesar de serem de épocas diferentes e, 

de certa forma, distantes, os dois convergem para a questão social do país, Mariano 

um pouco mais pendente para as questões políticas libertárias, e Duarte um pouco 

mais para a vertente governamental, o que no fim converge para o mesmo tema. 

Através das análises que fizemos, observamos que os momentos históricos 

configuram focos divergentes no contexto, mas convergentes no fator social 

nacional. Gabriel escrevia não somente pela arte, mas pela nacionalidade pulsante 

que o motivava a criar e veicular o protesto à dependência e ao colonizador. Vera 

escreve pelo amor à sua nação, pela perspectiva de avanço e melhoria no Cabo 

Verde livre, conquistado a sangue e suor. Eis os dois momentos, o pré-

independente, de revolta e militante, e o pós-independente, edificante de um povo e 

de denúncia social. O que se poderia esperar de um povo que, apesar de ter 

recebido a língua portuguesa como herança, resiste todos os dias contra esta 

mesma por representar a marca do domínio do colonizador? Os cabo-verdianos são 

pessoas determinadas a formarem identidade sobrepujando e ao mesmo tempo 

reconhecendo a presença os vestígios lusos, o que pode parecer impossível, tendo 

em vista o modelo de vida que também ficou enraizado em grande parte, contudo, a 

reafirmação do debate sobre o nacionalismo é uma constante na poesia de Cabo 

Verde. 

 

 



2.4.1 Claridosismo e os Vestígios do Modernismo do Brasil 

 

 A pesquisadora da literatura de Cabo Verde, Simone Caputo Gomes, fez um 

estudo sobre a ligação que, anteriormente citamos, de um dos movimentos mais 

importantes da literatura cabo-verdiana com uma geração literária brasileira: o 

Claridosismo e suas conexões com o Modernismo do Brasil. Simone faz uma 

assertiva a respeito da semelhança dos momentos histórico-literários de ambos os 

países, para ela, o Claridosismo veio a ser o marco da modernidade crioula, 

justamente pela proposta de culto poético ao que é natural da África, do país do 

Cabo Verde. Sendo assim, o Modernismo do Brasil comunica-se com aquele 

movimento até mesmo na questão de nível de evolução entre os dois países. 

 A aproximação entre as duas nações se deu, primeiramente, pelo fato de 

ambas serem ou terem sido colônias portuguesas. O Brasil já era um país 

engrenado em sua independência nos meados da década de trinta, enquanto que 

Cabo Verde ainda sofria os males da exploração secundária por parte dos lusitanos. 

O agravante foi a contra-ação executada por Oliveira Salazar que pretendia bloquear 

a comunicação entre Brasil e Cabo Verde. Um dos méritos dignos de 

congratulações, para Simone, foi o furo neste bloqueio e por consequência disso, o 

acesso aos textos literários produzidos em solo brasileiro frutos do movimento mais 

recente, neste caso, o Modernista. 

 A influência precípua observada por Gomes foi o contato com “textos 

brasileiros com posturas políticas definidas, como os de Jorge Amado e Graciliano 

Ramos, pilares da brasilidade” (2008, p. 2), visto que o bloqueio gerado era 

sobretudo por nomes assim rotulados entre os modernistas. O Cabo Verde no 

período claridoso buscava uma definição cultural de aceitação da herança culta 

europeia vinda pelos lusitanos, no entanto, isso não era impedimento da busca às 

contribuições possíveis e compatíveis com o “irmão mais velho”, o Brasil. 

Podemos citar aqui um trecho de um poema de Jorge Barbosa dedicado à 

Ribeiro Couto, “mediador cultural entre escritores cabo-verdianos e brasileiros, nos 

anos1930 e 1940” (ROCHA, 2012, p. 4) e “diplomata nos Países Baixos” (GOMES, 

2008, p. 5), fazendo a comunicação irmanada de Brasil e Cabo Verde: 

 

 

 



(...) 
Você, Brasil, é parecido com a minha terra, 
as secas do Ceará são as nossas estiagens, 
com a mesma intensidade de dramas e renúncias. 
Mas há uma diferença no entanto: é que os seus retirantes 
têm léguas sem conta para fugir dos flagelos, 
ao passo que aqui nem chega a haver os que fogem 
porque seria para se afogarem no mar. (...) (BARBOSA, 1956, s/n.) 

  

 Um dos temas principais herdados ou mimetizados da literatura brasileira foi o 

de Pasárgada, que foi concebido em Cabo Verde como um mito de reverberação ao 

mito do terra-longismo, paradigma ficcional importante no período hesperitano que 

atribuía as origens do arquipélago à mitologia. Um dos principais responsáveis pelo 

efeito recorrente do “mito de Pasárgada” foi Baltasar Lopes, o fundador da Revista 

Claridade. Este autor era um dos mais respeitados, figurando como mestre por sua 

influência quando era diretor do liceu onde os futuros suplementistas foram 

educados à moda nacionalista telúrica de Cabo Verde. Baltasar foi apontado como 

único claridoso a não desacreditar do crioulo, mesmo que neste período 

predominasse o culto lusitano como herança. Ele fez a descrição do dialeto luso-

africano, crioulo cabo-verdiano, dando-lhes valorização, não o desprezo, como 

alguns o haviam feito. Neste ambiente de reverência a um dos grandes ícones da 

literatura de Cabo Verde, citamos que foi Baltasar, com o pseudônimo de Osvaldo 

Alcântara, quem lançou o tema Pasárgada como uma das colunas centrais dentro 

do Claridosismo de maneira entusiástica. A comunicação com o terra-longismo 

tendo o Brasil como ícone de ex-colônia com cultura lusitana gerou grande parte da 

força da literatura claridosa. 

 O poema Você, Brasil, de Jorge Barbosa é uma prova da influência de 

Baltasar Lopes como precursor de muitas tendências dentro da própria Claridade. O 

mestre, Baltasar, havia visitado o Brasil, onde conheceu Gilberto Freyre. Em 1951, a 

convite de Salazar, Freyre foi até Cabo Verde, já consciente do respeito e devoção 

que estes prestavam a nós, e conheceu Jorge Barbosa. Numa troca de ideias, 

Gilberto chegou a citar que Barbosa sonhava acordado com o Brasil. Em 1956, 

somente com o que Baltasar havia informado a Jorge Barbosa, este lançou seu livro 

Caderno de um ilhéu, com três poemas sobre nosso país são os poemas Carta para 

o Brasil, Carta para Manuel Bandeira e Você, Brasil. Baltasar Lopes, além de 

fundador e precursor da tendência modernista na literatura cabo-verdiana, foi 



também uma das peças principais na comunicação entre Brasil e Cabo Verde. 

Esses dados foram compilados e publicados no artigo de Denise Rocha. 

 Em um livro de Michel Laban, pesquisador da literatura cabo-verdiana, na 

cidade de Porto, há um trecho de Gabriel Mariano sobre sua declaração a respeito 

da influência de seu tio, Baltasar acerca da comunicação com o Brasil e o 

Modernismo. 

  

(...) os poetas caboverdeanos sempre estiveram a par dos movimentos 
poéticos e literários do Brasil : do Olavo Bilac, do baiano … não é o 
Gregório de Matos, é o Castro Alves (…) Estivemos sempre a par. 
Mas nessa altura, nos anos 40, 41, do Modernismo Brasileiro não tinha 
conhecimento. Só tive conhecimento do Modernismo a partir de 1947, 
pelo meu tio Baltasar que me deu os livros. Então comecei a conhecer 
o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Ribeiro Couto, o Jorge de 
Lima, o Frederico Schmidt, depois dele o Drummond, o Ledo Ivo, o 
Melo Neto e também a ficção em prosa. Em 1947 comecei a conhecer 
os contos admiráveis do Marques Rebelo (…) Bom, o Jorge Amado 
em 48. O primeiro livro que li do Jorge Amado foi Terras do Sem Fim 
… Aquela passagem “Eram três marias numa casa de putas pobres”. 
Nessa altura eu tinha … 20 anos, foi quando conheci o Jorge Amado e 
o modernismo brasileiro. (…) Foi um alumbramento porque eu lia um 
Jorge Amado e estava a ver Cabo Verde. De Jorge Amado, o Quincas 
Berro d'Água, quando eu o li pela primeira vez, a personagem, as 
características psicológicas da personagem, a reacção das pessoas, 
quando souberam da morte de Quincas Berro d'Água, eu li isso tudo e 
eu estava a ver a Ilha de São Vicente, Cabo Verde … Estava a ver a 
Rua de Passá Sabe. (LABAN, 1992, p. 331-332). 

 

 Mais tarde, José Osório de Oliveira, crítico literário português, viria a indicar 

para Manuel Lopes que o material literário ensaístico da Claridade, bem como a 

produção poética cabo-verdiana, seria melhor recebido pelo público brasileiro, e que 

a ponte para essa exportação seriam José Lins do Rego ou Gilberto Freyre. Osório 

de Oliveira foi quem fez a sugestão do envio de um exemplar da revista Claridade à 

Ribeiro Couto, Jorge de Lima e Mário de Andrade. Para Simone Caputo Gomes, a 

brasilidade influenciou de maneira contagiante aos cabo-verdianos pela 

“consonância com os movimentos de autenticidade e de diferenciação face à cultura 

do colonizador” (2008, p. 5). 

 

 

 

 



2.4.2Parte da história da nação escrita pela poesia- Gabriel Mariano 

 

O poema a ser analisado é uma representação poética de uma referência 

histórica. Gabriel Mariano narrou um episódio vivido por ele durante o período de 

vigência da geração claridosa, nos tempos em que a ditadura salazarista os impedia 

de disseminar a arte literária produzida no arquipélago no início do seu uso como 

arma de protesto. 

Em um artigo à revista Latitudes, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, um velho amigo de Gabriel Mariano dos tempos de Liceu, a saber, Nuno 

Álvares de Miranda, dedica considerações ao poeta, lembrando-o com saudoso 

respeito e intimidade. 

 

As ideias que de Mariano escutava, acerca da sua exaltação do 
mestiço caboverdiano, retomavam o que ele já defendia, 
quando ainda fazíamos os dois na Ilha de São Vicente o liceu. 
Mais esclarecidos agora, naquilo que descortinávamos, era de 
virmos então estando a ganhar apetrecho de nos permitir 
debater com sustentação os problemas de actual ou constante 
vigência, qual fosse a linha empreendida na exaltação do papel 
do homem na história, na sua relação com o meio social e, 
assim, as abordagens que fazíamos então implicitando o 
caboverdiano, enquanto produto e a um tempo criador de suas 
próprias circunstâncias para sobreviver, nas ilhas sáfaras e 
sem recursos de maior. (MIRANDA, 2002, p.53). 

  

Este comentário se refere à época de universitário de direito, visto que tanto 

Nuno quanto Gabriel, além de terem estudado juntos no liceu em São Vicente, 

estudaram juntos na graduação de Direito na Universidade de Coimbra. O artigo 

acolhido na Latitudes foi publicado no ano da morte de Mariano, uma homenagem 

perfeitamente condizente com o compromisso deste ilustre artista das letras com a 

sua pátria, com sua arte, com sua crença. Miranda ainda cita que Mariano tinha 

ávida apetência pelas causas sociais, pela elucidação das origens, da consolidação 

do seu povo como nação original entroncado da África, e porque o homem cabo-

verdiano vem “já trazendo por destino ser oprimido por direitos de herança, de 

privilégios, restrições de casta, de classe, raça ou nação”. (MIRANDA, 2002, p.54).É 

clara a elevação dos propósitos do poeta que durante toda sua vida louvou sua 

origem com a reverência telúrica lembrada pelos próximos, testemunhas do lirismo 

apaixonado pelas “ilhas da sua dor”, como Mariano chamava Cabo Verde. 



Gabriel Mariano morreu em Lisboa “vítima de doença prolongada, no ano de 

2002” (CARVALHO, 2006, p. 18), e não cumpriu o desejo de seu coração, morrer na 

sua amada terra-mãe. Revisitando a função crítica e ativa de Mariano, podemos, 

com certeza ratificar as palavras de Miranda sobre seu amigo. 

 

Agora em que deponho em memória de Gabriel Mariano, de remate 
homenageio o intrínseco valor cultural e a honestidade de propósitos 
do intelectual de quem ora me lembro, em recolhimento, cuja memória 
(eu) reverencio perto do mar, em minha casa, como se nas ilhas do 
arquipélago ainda estando os dois, a imagem do amigo morto a todos 
nós unindo e então eu tenho dito. (MIRANDA, 2002, p. 54). 

 

Realizamos a análise do poema a seguir. 

 

Carta de Longe 

 

Carta de longe lembrando 
a dispersão dolorosa. 
Carta de Boston América 
de Jorge Pedro Barbosa 
 
Eram quarenta e só quatro 
em Cabo Verde ficaram. 
 
Tinha Brasil Argentina 
tinha Dakar-Senegal. 
América vinha primeiro 
já nos obscuros caminhos. 
 
Já nos obscuros caminhos 
da encruzilhada inicial 
Já insinuando por perto 
Brasil Dakar-Senegal. 
 
Tinha Guiné Moçambique 
Angola veio e depois 
Macau Timor Venezuela 
Goa Brasil São Tomé 
e dos quarenta só quatro 
em Cabo Verde ficaram; 
 
Caminhos brandos para quem 
os pés já sangram doridos 
ainda os meninos os pés 
os pés já sangram doridos. 
 
Ô meus destinos inquietos 
no inquieto mapa do mundo, 
Eram quarenta e só quatro 



em Cabo Verde ficaram. 
(MARIANO, 1965, p.1) 

 

O poema possui sete estrofes, sendo a 1ª. com 4 versos, a 2ª. com 2 versos, 

a 3ª. e a 4ª. com 4 versos, a 5ª. com 6 versos, e a 6ª. e, a 7º. com 4 versos. De 

métrica imperfeita ou irregular, predomina a redondilha maior, que possui7 sílabas 

poéticas. A rima é irregular, isto é, uns versos rimam, outros não. O poema possui 

consonâncias dramáticas que se estabelecem pela repetição de “r”, como também, 

há a repetição de “s”, que juntos, dão aspecto de tristeza, quando ocorre sua leitura 

declamatória. Em alguns versos, combinam ainda o som de “m”, que confere tom 

choroso, contribuindo para o clima emocional de desabafo do poema. Algumas 

palavras e frases que se repetem: Dakar-Senegal; Brasil, Dakar-Senegal; Brasil, 

Argentina; Eram quarenta e só quatro, em Cabo Verde ficaram; Os pés já sangram 

doridos; Já nos obscuros caminhos; essas repetições formam um ritmo truncado, por 

causa dos intervalos respiratórios, de certo modo, curtos, como num choro, com 

elevação de tons nas sílabas tônicas. Além disso, o ritmo apresenta uma cadência 

tonal no início dos versos, quando encadeados em pares, dando efeito de confissão 

melancólica e chorosa. O fato de predominar a redondilha maior pode representar a 

valorização da poesia oral, na qual esse é um verso bastante empregado. 

 

Análise sócio-histórica: 

”Carta de longe lembrando/ a dispersão dolorosa./ Carta de Boston América/ 

de Jorge Pedro Barbosa”. O poema constitui-se, de fato e curiosamente, de uma 

carta, de autoria e enviada por Jorge Barbosa, de Cabo Verde, em algum período do 

exílio de Mariano em Moçambique, e que foi publicada em 1965, no livro 12 Poemas 

de Circunstância. Carta de Longe remete à lembrança dos tempos em que o poeta 

Gabriel Mariano estudou em um Liceu chamado Gil Eanes cujo reitor, e professor, 

era seu tio, Baltasar Lopes. Mariano e mais o grupo que com ele estudava passaram 

pelo período dos exílios, em que os menos afortunados eram levados para outros 

países como exilados. 

“Eram quarenta e só quatro/ em Cabo Verde ficaram.” Os quarenta citados no 

poema são todos os que faziam parte do movimento liderado por Baltasar Lopes e 

Jorge Barbosa, os estudantes do liceu que fizeram parte da turma de Mariano. 

Nestes, havia um grupo de personalidades que viriam a ser famosas em Cabo 



Verde. Entre eles, Amílcar Cabral, o criador do PAIGC; outros futuros poetas como: 

Teixeira de Souza, Abílio Duarte, João Manuel Varela (João Vário) etc. No liceu Gil 

Eanes, os alunos e os professores criaram a Claridade, uma revista literária de 

ensaios, poemas e contos, que na grande maioria das vezes tinha o propósito de 

protesto político. Os restantes do grupo de quarenta são anônimos, ou no mínimo 

não se tornaram tão famosos quanto os outros. Mais tarde, Gil Eanes seria o centro 

da resistência ao colonialismo e ao fascismo salazarista. 

“Tinha Brasil Argentina/ tinha Dakar-Senegal./ América vinha primeiro/ já nos 

obscuros caminhos.// Já nos obscuros caminhos/ da encruzilhada inicial/ Já 

insinuando por perto/ Brasil Dakar-Senegal.// Tinha Guiné Moçambique/ Angola veio 

e depois/ Macau Timor Venezuela/ Goa Brasil São Tomé/ e dos quarenta só quatro/ 

em Cabo Verde ficaram”. Todos foram espalhados pelos lugares citados no poema, 

conforme a suposta carta de Jorge Barbosa. Alguns alunos bem-nascidos sentiram-

se obrigados a estudar em outros países em decorrência do exílio proveniente dos 

protestos que eles faziam na revista Claridade. Época do movimento Claridoso, que 

durou de 1936 a 1957. Após Mariano formar-se em Direito na Universidade de 

Coimbra, ter trabalhado como juiz em Portugal, enfim retornou a sua terra natal, 

Cabo Verde, em 1950. Só então é que, com Jorge Pedro Barbosa e outros, criou o 

jornal Restauração, o Suplemento Cultural e o Boletim Cabo Verde. No entanto, 

esses jornais foram considerados subversivos, e Gabriel foi deportado outra vez, 

agora para Moçambique, em 1957. 

“Caminhos brandos para quem/ os pés já sangram doridos/ ainda os meninos 

os pés/ os pés já sangram doridos.//Ô meus destinos inquietos/no inquieto mapa do 

mundo”. Mariano declara seus sentimentos a respeito da “dispersão dolorosa”. Ele 

se refere aos caminhos brandos para ele que naquele momento, mesmo exilado em 

Moçambique, estava em segurança, mas que desde menino já tinha os pés a 

sangrar pela força opressora, e que até aquela data sangravam por não poder lutar 

por sua terra natal. Na última estrofe, ele novamente retrata seu destino incerto, 

viver de lugar em lugar, de exílio em exílio, no inquieto mapa do mundo. 

“Eram quarenta e só quatro/ em Cabo Verde ficaram”. O poeta finaliza o texto 

com a reafirmação, agora compreendida, dos quarenta. Com base nas pesquisas 

realizadas, supõe-se dos quatro que ficaram, três foram: Amílcar Cabral, Jorge 

Barbosa e Baltasar Lopes. Em 1965, Gabriel Mariano publicou seu livro e nele 

estava Carta de Longe. Outro poema desse livro relata poeticamente sua estada 



obrigatória em Moçambique, Vela do Exílio. Carta de Longe, porém, faz a 

retrospectiva da carreira do autor até a época inicial, aos primeiros passos de sua 

vida de protesto em forma de poesia, e deve ser compreendida no texto como se 

Jorge Barbosa estivesse informando e indagando sobre o paradeiro dos outros 

colegas do liceu, o destino conhecido de cada um que pudesse lembrar. O fato de 

Gabriel inserir esse poema como o primeiro do livro sugere que ele, Gabriel, junta a 

escrita de Barbosa à sua escrita poética para também informar e indagar sobre o 

destino dos amigos que foram penalizados por terem se unido pela reivindicação da 

independência do país. 

 

 

2.4.3 12 Poemas de Circunstância 

 

 O livro de poesia de Gabriel Mariano utilizado como corpus desta 

pesquisa foi 12 Poemas de Circunstância. Lançado em 1965, Mariano expõe, 

nesta obra poética, a devoção ao arquipélago, pelo tema do nacionalismo e da 

saudade. Em 1963, em seu breve retorno a Cabo Verde, Gabriel atuou 

diretamente no Suplemento Cultural, jornal ajudou a fundar em 1957, mas logo 

foi deportado outra vez para Moçambique, em 1965, onde permaneceu até 

1971. 

 O lançamento do livro se deu com a contribuição de Jaime Figueiredo, 

companheiro de liceu, do Claridosismo e do Suplemento Cultural. Ainda em 

Praia, Jaime, com a ajuda da tipografia Minerva de Cabo Verde, lançou uma 

única edição de autor de 12 Poemas de Circunstância. 

Os doze poemas remetem a épocas variadas da vida de Mariano. Como 

poema inicial, temos o transcrito nessa pesquisa, Carta de Longe, seguido por 

Caminho Longe, Única Dádiva, Sábado de Nossa Senhora, Serenata no 

Quintalão, Pobre Terra Seca, Cantiga de Roda, Sonhos em Sepultura, Filho de 

Spartacus, Redenção, Sabará Passará e Maré Submersa. Podemos afirmar 

que a sequência dos poemas no livro são atemporais ou acrônicos, e que são 

confissões ou mesmo registros poéticos da cultura cabo-verdiana, tão 

enaltecida por Mariano. Em todos os versos, o regionalismo de cunho telúrico é 

a marca mais presente. Para Mariano, o arquipélago é a terra-mãe, ou como 

ele a chama as “ilhas da minha dor”.  



 

 

2.4.4 A luta social permanece - Vera Duarte 

 

Uma das marcas desta poetisa é a voz da mulher acompanhada de 

figuras referentes à natureza. O fator poético empregado por Duarte é a 

analogia da vida humana com a da natureza, não somente plantas ou animais, 

mas elementos, terra, água, ar, sol, entre outros. 

Vera define muito bem seus focos e objetivos poéticos ao falar sobre o 

início de sua carreira na literatura em uma de suas muitas entrevistas. Neste 

caso, à Revista Crioulo, da USP, em 2008, afirma: 

 

Quanto às atividades de caráter social, devo dizer que seja a 
situação da pobreza, seja a violência contra as mulheres e, em 
menor escala a discriminação racial, cedo chamaram a minha 
atenção e comecei a desenvolver algum ativismo social nesses 
domínios desde os meus tempos de liceu, chegando a produzir 
com outros colegas um programa de rádio de intervenção. A par 
da minha carreira profissional, tenho desenvolvido ampla 
atividade social e cultural, sendo membro de várias organizações 
ligadas aos direitos humanos, a mulher e a cultura. (DUARTE, 
2008, p.3). 

 

 Observa-se que não se trata de objetivos ou focos na obra de Vera 

Duarte, mas de visão de mundo. Vera se preocupa com questões dessa 

natureza desde sempre, inclusive, ela própria afirma que seu lirismo representa 

a emoção, “uma escrita de emoções”, considerada como “um amor altruísta, 

solidário e ecumênico”. (DUARTE, 2008, p. 6). A poetisa relata nesta entrevista 

as experiências em casos que ela acompanha cotidianamente em seu ofício de 

jurista e voluntário relativo às questões de direitos humanos. Ela chega a citar 

que sua posição na Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania 

tem lhe proporcionado ferramentas para lutar a favor da educação, direitos 

humanos, cidadania, promoção da família, da saúde e justiça, assim como lutar 

contra a pobreza, contra a violência contra a mulher e a conquistar atenção do 

governo para o atendimento a deficientes, presos e imigrantes. Suas causas 

são, tão somente, as causas do povo. 

 Simone Caputo Gomes, pesquisadora da cultura cabo-verdiana e Profa. 

Dra. da USP, cita em Cabo Verde - Literatura em Chão de Cultura, que um dos 

livros de Vera, Arquipélago da Paixão, possui “uma poesia intimista, de 



vivências intensas, de experiência de mulher, de exaltação de sentidos”. 

(GOMES, 2008, p.243). A pesquisadora faz um ensaio sobre o lirismo na obra 

supracitada de Vera, na qual salienta os aspectos formais concatenados aos 

poéticos, depreendendo a partir disto a assertiva de que, sendo este livro o 

segundo, o amadurecimento é notório, tanto na escrita, quanto na estrutura, 

forma e, sobretudo, no emprego subjetivo da paixão, no sentido mais literal da 

palavra, pela terra natal e suas causas. Gomes inicia o capítulo em que fala do 

Arquipélago da Paixão dizendo que Vera Duarte presenteia a todos com mais 

um livro de poemas, sendo assim demonstrado desde a introdução de sua 

análise ao término. 

 

Analisa-se a seguir um dos poemas de O Arquipélago da Paixão. 

 

Desejos 

 

Queria ser um poema lindo 
 cheirando a terra 
 com sabor a cana 
 
Queria ver morrer assassinado 
 um tempo de luto 
 de homens indignos 
 
Queria desabrochar 
 — flor rubra — 
 do chão fecundado da terra 
 ver raiar a aurora transparente 
 ser r’bera d’julion 
 em tempo de São João 
 nos anos de fartura d’espiga d’midje 
 
E ser 
 riso 
  flor 
   fragrante 
em cánticos na manhã renovada 
(DUARTE, 2001, p. 22) 

 

Poema com quatro estrofes, sendo a 1ª e a 2ª com três versos, a 3ª com 

sete versos e a 4ª e última com cinco versos. Os versos são livres, com métrica 

variada, com versos brancos, isto é, não há rima. Um dos recursos sonoro que 

a autora usa é a presença muitos “r”, dentro dos vocábulos e entre alguns 

outros versos, sendo estes desinências de verbos no infinitivo. Essa 



consonância exprime aspirações que remetem a choro, a soluços de pranto, 

que revelam o estado em que o eu-lírico se encontra ao expressar sua 

subjetividade. Há ainda a presença da primeira pessoa do verbo querer: 

“Queria” é usado no início das três primeiras estrofes, mas na última, ela 

finaliza o querer com o “ser” para reiterar seu objetivo. A partir disto, 

compreendemos o título, Desejos. Outro recurso usado, agora fônico/lexical, é 

a presença de palavras grafadas em crioulo cabo-verdiano. Ela usa o termo 

“r’bera d’julion”, lugar onde viveu sua infância, que em português é Ribeira de 

Julião; também há o termo “d’espiga d’midje”, significando espiga de milho, o 

produto principal de consumo das pessoas nativas de Mindelo, na região da 

ribeira onde ela nasceu e viveu sua infância. 

 

 O poema Desejos remete a autora a um momento de sua infância, 

ligada a sua vida adulta, impressão comum a ela pela defesa dos direitos 

humanos em sua terra natal. A temática principal do livro Arquipélago da 

Paixão, onde se encontra o poema Desejos é a mulher. Marcada pelas 

experiências que, como antes havia citado, presenciou quando criança, a gama 

de sentimentos, que se estendem desde os ruins e dolorosos aos bons e 

devaneios que especificamente a mulher cabo-verdiana experimenta. 

“Queria ser um poema lindo/ cheirando a terra/com sabor a cana”. Vera 

refere-se à beleza de sua época de infância. Nascida em São Vicente, na 

cidade de Mindelo, morou próximo a uma ribeira, em crioulo cabo-verdiano, 

R’bera d’Julion, em que a agricultura local era baseada no plantio de milho e 

cana-de-açúcar. As belezas naturais do lugar são representadas, no poema, 

pela presença da terra, água, natureza e o gosto da cana. Até mesmo turistas 

que lá visitam declaram a beleza do local. 

“Queria ver morrer assassinado/ um tempo de luto/ de homens indignos”. 

Nesta mesma cidade, havia um porto, e a ribeira referida anteriormente 

deságua no mar. Inclusive, Mindelo é conhecida em Cabo Verde como cidade 

“Porto”. Daí vem a crítica inferida na segunda estrofe de Desejos. No tempo da 

infância de Vera, navios estrangeiros de vários países, não só europeus, 

passavam pelo conhecido “Porto”. Levavam consigo muitos homens e 

mulheres cabo-verdianos com propostas de empregos melhores, ilusões de 

retorno após a melhora de vida e, como relatam os próprios moradores daquela 

época, ninguém retornava. O destino dos que de lá saíam era nunca mais 



voltar, uns por falta de recursos, outros por serem cativos dos patrões e 

empregos. Neste mesmo trecho, Vera explicitamente, no eu-lírico, declara que 

deseja ver morrer os promotores da indignidade, injustiça social, e 

desigualdade. Apesar de Cabo Verde agora ser um país independente e 

democrático, a igualdade não alcança a todos, sobretudo as classes 

subalternizadas. O desejo de libertação social é categórico nesta segunda 

estrofe. 

“Queria desabrochar/— flor rubra —do chão fecundado da terra/ ver raiar 

a aurora transparente”. Algo comum entre as mulheres de Mindelo é garra, 

força de vontade e habilidade que precisam ter para lidar com a vida. Como é 

dito na terceira estrofe, o desabrochar da flor rubra marca o amadurecimento 

corporal e intelectual da mulher e sua delicadeza em meio às dificuldades de 

sobrevivência. Nos versos três e quatro, quando fala “do chão fecundado da 

terra”, tende a revelar primeiramente a relação de conhecimento do povo com a 

prática agrícola, comum em Mindelo, já que se planta o milho e a cana; e “ver 

raiar a aurora transparente” nos leva a crer que o amanhã que se espera, não 

somente pela autora que neste caso representa a mulher natural de Mindelo, 

mas por todos os homens do país, isto é, o dia seguinte, ou o futuro, será 

limpo, claro, translúcido, será feliz. O “raiar o amanhã”, em suma, representa 

um novo tempo, renovado e livre. 

“Ser r’bera d’julion/ em tempo de São João/ nos anos de fartura d’espiga 

d’midje”. Nos três últimos versos da terceira estrofe, Vera faz a figuração do 

que também gostaria de ser, nesta parte do poema, a Ribeira de Julião no mês 

de junho, quando há a festa da colheita do milho, época de fartura de comida. 

Visitantes de outros países e até mesmo das outras ilhas do Cabo Verde, se 

maravilham com as festas realizadas em Mindelo no meio do ano. Muitos 

dizem ser uma festa sincrética religiosa, na qual misturam os batuques nativos 

de religiões africanas com os santos católicos, contudo, no objetivo de festejar, 

regozijar e aproveitar o tempo de abastança alimentar, visto que em outubro 

vem à seca, período em que a terra não produz, provocando fome nos 

moradores da Ribeira. A autora se reporta à alegria intensa vivida na fartura do 

milho, tempo de fartura para o povo da região de Julião, em Mindelo. 

“E ser/ riso/ flor/ fragrante/ em cánticos na manhã renovada”. A autora 

finaliza o poema fazendo a referência do seu desejo final, retomando o 

significado contido nas estrofes anteriores concluindo na última. Ser o riso, a 



alegria, a flor fragrante é ser mulher integralmente bela, perfumada e 

apreciada. Na situação de uma manhã renovada em cânticos, novamente ela 

faz alusão à alegria, festejada por cantos que esperam por um amanhã melhor, 

esperado tanto por ela quanto por todas as mulheres de “Porto”, da região de 

R’bera d’Julion. 

 

 

2.4.5 Arquipélago da Paixão 

 

 O livro de Vera Duarte usado como corpus desta pesquisa foi 

Arquipélago da Paixão, lançado em 2001 na sua cidade natal, Mindelo, do qual 

retiramos para análise o poema Desejos. Vencedor do Prêmio de Poesia 

Africana Tchicaya U Tam’ Si, o segundo livro de Vera, com trinta e seis 

poemas, menor que o primeiro livro (Amanhã Amadrugada, com cinquenta e 

nove poemas), é apresentado por Simone Caputo Gomes, como a 

representação da paixão do eu sob vários aspectos. Segundo a ensaísta, Vera: 

 

A profunda navegações e reflexões, evidenciando a intenção da 
poeta em continuar realizando um projeto que contempla os 
níveis existencial, nacional e universal, sob o signo da Paixão. 
Paixão que domina e que liberta, paixão do eu, paixão do outro, 
paixão-mulher; paixão do Arquipélago, Arquipélago da Paixão. 
(GOMES, 2008, p. 241) 

  

 O livro está dividido em quatro cadernos, ou partes, em que a autora 

dispõe os poemas conforme as temáticas e moldes estruturais diferentes, em 

que ela alterna entre o uso do verso, com os esquemas de encadeamento e de 

rimas, e a valorização da linguagem em prosa, 

 Em uma entrevista que Vera concedeu ao jornal Artiletra em 1997, a 

autora se intitulou uma poetisa fonopaica, que segundo Ezra Pound possui 

escrita de emoção. Isso quer dizer que busca transmitir “uma mensagem de 

tolerância, beleza e liberdade que ajude a viver o prosaico cotidiano”. (GOMES, 

2008, p. 244). A linguagem de Vera, nesse livro, possui cunho emocional ao 

extremo em que se mesclam os problemas sociais, desde a fome até a AIDS, 

as paixões das mulheres, do povo, a sensualidade crioula, o regionalismo 

telúrico, e a relação de amor com Cabo Verde, lugar considerado como Terra-

Mãe. Vera Duarte consegue transmitir verdadeiramente a força da Paixão 



como dínamo ou potência para agir deste povo que para ela é rico e belo em 

cultura. 

 

 

2.4.6 Mimesis e literariedade na poesia de Gabriel Mariano e Vera Duarte 

 

 Através dos conceitos clássicos de definição do que vem a ser um texto 

literário, cabe-nos uma breve dissertação sobre a mimesis e a literariedade na 

poesia de Gabriel Mariano e Vera Duarte. 

 A mimesis é uma definição clássica inicialmente concebida por Platão 

como mera imitação, ou cópia da realidade que se afasta da verdade, sendo 

esta imitação prejudicial aos que a ouviam. Já o seu discípulo, Aristóteles refaz 

a postulação e atribui diferente significado ao termo, sendo agora imitação, 

mas como recriação. Entretanto, mais tarde veio então a substituição, ou 

somente uma revisão da mimesis como imitatio, que usada pelos poetas 

romanos, significava a imitação com intuito de superação do real, do imitado. 

Todos estes conceitos miram para a definição de que a obra literária, o poema, 

a representação poética de qualquer natureza deve possuir este valor de 

recriação, imitação da realidade com o novo, aquilo que pode ser que jamais 

aconteça na realidade, mas que na poesia o poderá. Contudo, a ligação com a 

verossimilhança não pode ser esquecida. 

 Posteriormente, os formalistas russos, no séc. XX, seguidos pelos 

estruturalistas, conceberam, de forma a entender a literatura como uma ciência 

dentro do campo da linguagem, que a definição de um texto como literário ou 

não seria dado pelo fator literariedade. A literariedade seria, então, a presença 

do belo na linguagem nos textos, sendo este belo estético uma escrita que 

fugisse do uso normal da língua. A literatura, compreendida como sub-

categoria dos estudos da linguagem, abrigaria somente a si os textos que 

fugissem das expressões da língua comuns e usuais, em que o belo e bom 

conotativo com opacidade e multissignificação (polissemia) deveriam estar 

presentes no texto para o tornar literário. 

 Podemos também acrescentar a questão que Salvatore D’Onofrio faz a 

respeito do fator ficcional nos textos literários. Aquilo que vem a ser impossível 

no senso comum, que somente no nível literário é possível e que desponte 

numa multissignificação ou num fingimento poético, pode ser considerado 



como fator ficcional num texto conotativo, isto é, literário. Dentro ainda de 

conotação, destaquemos alguns fatores que a podem distinguir: aspectos 

fônicos do vocábulo (cacofonia, harmonia sonora, eufonia); associação com 

outras palavras que despertem lembranças a outros classemas; evocação de 

sensações variadas pelo uso da própria denotação (sentido pragmático, 

significado real); o linguajar específico a um determinado grupo, como termos 

técnicos, etc; os arcaísmos e/ou regionalismos que podem se situar no texto; e 

impressões emocionais sejam elas individuais ou coletivas. 

 No poema Carta de longe de Gabriel Mariano, podemos observar a 

questão da denotação para gerar um sentimento de aproximação ou de 

recriação que revive a invocação emocional usada poeticamente. O eu-lírico do 

poema, que neste caso é um cabo-verdiano que sofre exílio, explicita um fato 

triste que ocorreu nos tempos do período claridoso. Nisto consiste a presença 

da mimesis, que recria o ambiente em que a dispersão aconteceu. Contudo, 

nesta imitação literária, o eu-lírico tende a exacerbar o drama ou a dor 

infringida naquele episódio. Ao que diz respeito à conotação, além da 

denotação usada intencionalmente, encontramos a distribuição sintática 

incomum, bem como a presença do ritmo estruturado por versos heptassílabos, 

as repetições, arcaísmos (pés doridos) e as rimas, conferindo literariedade ao 

texto de Mariano porque causam estranhamento do uso comum da língua. 

 No poema Desejos de Vera Duarte, é possível localizar o fator ficcional 

por meio do eu-lírico que remete a uma personalidade feminina, despontando 

numa feminilidade que é metaforizada por elementos da natureza, chegando a 

marcar o desejo de sê-los, bem como o desejo de ser até mesmo um poema. A 

mimesis pode ser destacada na recriação dos tempos felizes que não passam, 

visto que na realidade estes são limitados a fatores climático-temporais. Ainda 

sobre a mimetização, essa paisagem e essa gradação feita no poema recria o 

ambiente da cidade de Mindelo em suas estações do ano, com a 

verossimilhança patente quanto comparamos com dados geográficos reais 

sobre a cidade. Quanto à conotação, destaquemos, pois, a presença de 

palavras em crioulo cabo-verdiano, como presença de termos específicos a 

certos grupos sociais, conferindo regionalismo, e ao mesmo tempo dando um 

aspecto da literariedade, com a linguagem incomum, diferente do comum 

usado. O leitor consegue absorver a estranheza de forma a contemplar o belo 

devido à estrutura sonora, gráfica e poética que há no poema de Vera. 



 Esta breve análise sob a luz das teorias determinantes sobre ser ou não 

ser um texto literário nos leva à convicção de que a poesia, não importando a 

época, remonta, de forma similar, ao belo, mas com diferentes fazeres, modos 

de o fazer. Cabe destacar, por fim, que o eu-lírico tanto do poema de Mariano, 

quanto no de Duarte, possuem o fator da universalidade por aproximarem-se 

das questões, não somente cabo-verdianas, que, como estudamos, em muito 

se assemelham tanto aos outros países ex-colônias de Portugal, quanto às 

questões de outros países como o Brasil. Não somente pertinente quanto a 

isso, a universalidade é alcançada nos dois poemas, sobretudo, na questão 

emocional, pois os sentimentos dos dois eus-líricos são comuns a todo e 

qualquer ser humano. 

 

 

2.4.7 O hino nacional de Cabo Verde - O Cântico da Liberdade 

 

 Uma verdadeira expressão de tudo que aqui foi dito sobre esta guerreira 

nação insular crioula: O hino nacional de Cabo Verde sua letra foi escrita por 

ninguém mais que Amílcar Cabral, a figura que representa o conquistador 

mártir da independência cabo-verdiana. Essa canção foi adotada como hino 

nacional oficial do arquipélago em 1996. Antes, o hino era o mesmo de Guiné-

Bissau. Cabo-verdianos e guineenses são irmãos desde o descobrimento das 

ilhas de barlavento e sotavento, pois, como sabemos, o povoamento destas foi 

dado por seus irmãos de África da Guiné-Bissau. Entretanto, o avanço 

individual formou duas nações diferentes, separadas somente por questões 

administrativas no período das revoluções que garantiram suas liberdades em 

relação à ditadura salazarista. 

 Com composição musical de Adalberto Higino Tavares Silva, a letra é 

chamada de Cántico da Liberdade. 

 

Canta, irmão 
Canta, meu irmão 
Que a liberdade é hino 
E o homem a certeza. 
 
Com dignidade, enterra a semente 
No pó da ilha nua; 
No despenhadeiro da vida 
A esperança é do tamanho do mar 
Que nos abraça, 



Sentinela de mares e ventos 
Perseverantes 
Entre estrelas e o Atlântico 
Entoa o cântico da liberdade. 
 
Canta, irmão 
Canta, meu irmão 
Que a liberdade é hino 
E o homem a certeza! 
(<m.letras.mus.br/hinos-de-paises/125151/> acessado em 25 de 
junho de 2014.) 

 

 O hino nacional do Cabo Verde, pelo olhar literário, é um poema que 

metaforiza algumas imagens nacionais. O verbo no imperativo afirmativo, 

cantar, representa a celebração da liberdade que é o cântico nas vozes cabo-

verdianas. A irmanação propõe a unidade do povo em um só, e em que a 

certeza é a metáfora do homem que sabe que deseja a liberdade acima de 

tudo, pois nas mãos dos próprios nativos do arquipélago está a resposta para a 

conquista da liberdade. 

 A segunda estrofe inicia-se por uma gradação nos dois primeiros versos. 

A dignidade, que muito inspira a significações de caráter telúrico e nacional, no 

que diz respeito ao orgulho enfim restituído pelo ganho desta, segue com a 

expressão de /enterra a semente/ e /no pó da ilha nua/. A semente é a 

prerrogativa de Amílcar que quando escreveu ainda não havia visto sua amada 

terra-mãe livre, pois morreu antes disso, e quanto ao pó, fazemos aqui uma 

ligação ao pó que, por concepção religiosa cristã, Deus usou para formar o 

homem. A terra-mãe é o pó, a(s) ilha(s), que recebe(m) a semente para 

germinar homens livres. A inserção de ‘nua’ pode significar a transparência, a 

pureza, a beleza contida puramente sem nenhum tipo de enfeite, adorno ou 

camuflagens em sua nação. 

 Na segunda estrofe, a vida é atribuída como sendo um despenhadeiro. 

Ora, normalmente a concepção de vida é sempre tida como degraus, como 

caminhos, como cursos de rio, mas neste hino não. O despenhadeiro da vida 

vem representar as dificuldades enfrentadas pelos nativos cabo-verdianos que 

lutam por sobrevivência, e similarmente como a dificuldade dos militantes que 

levaram difícil jornada na conquista da independência. Contudo, segue o 

otimismo em dizer que a esperança é do tamanho do mar, este mesmo mar 

que os abraça. Esperança e conforto de um abraço fazem alusão ao conforto 

garantido em saber que estão no ambiente insular, ambiente cabo-verdiano. 



Ainda a esperança será a sentinela que resiste com atenção e força aos mares 

e ventos durante o combate, o povo é alimentado por uma esperança guerreira 

que suporta os contínuos ataques. Essas metáforas podem ser claramente 

apontadas como as diversas dificuldades encontradas no caminho trilhado 

pelos revolucionários da Guiné-Bissau e de Cabo Verde que lutaram juntos 

contra as forças da antiga colônia em certo momento da história desses dois 

países. Por fim desta estrofe, temos ‘entre as estrelas e o Atlântico’, sendo 

estas estrelas as dez ilhas que compõem o arquipélago, presentes na 

bandeira. O Atlântico é o oceano que os cerca, que também já foi inspirador do 

mito de origem das ilhas, referenciando-se a Atlântida. Entre as ilhas no 

oceano se entoa o cântico, uma celebração unida. 

 Na última estrofe, a terceira, repete-se a primeira, podendo ser um 

estribilho ou o grito de liberdade. Mesmo que Amílcar Cabral não tenha vivido 

para ver a independência de Cabo Verde, o hino expõe os sentimentos que 

refletem o estado de espírito do eu-lírico quanto à espera, a certeza e a 

esperança de que serão livres. Cabral veio a falecer um ano antes da 

concretização da liberdade, mas seus ideais viveram, e pode se dizer que 

ainda vivem no povo, que permanece em riste contra as dificuldades de uma 

nação jovem em amadurecimento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Como conclusão final desta pesquisa, reiteramos o tema principal da 

investigação: a literatura cabo-verdiana, representada pelas letras de Gabriel 

Mariano e Vera Duarte como desejo de libertação sociopolítica nacional. Tendo 

apresentado a biografia de cada autor e tendo mostrado as perspectivas 

poéticas de parte de suas obras, observamos que a principal viga das obras 

destes dois poetas, é a questão social. Até que ponto poderiam representar as 

belezas de suas terras sem deixar de fazer poesia? De fato, a temática não 

afeta a beleza de suas produções literárias. Mariano comprovadamente 

empregou sua vida e carreira como poeta para engrandecer, louvar e defender 

Cabo Verde do que considerava nocivo não somente à identidade nacional, 

mas também à dignidade do povo, para afirmar o compromisso com o que ele 

e os claridosos e suplementistas afirmavam nas poesias e ensaios publicados. 



Vera mantém-se como mulher apaixonada, em uma lírica cheia de delicadeza e 

carinho, que define sua personalidade poética, na qual a beleza natural e 

cultural de Cabo Verde é o tema. O fator social foi analisado como parte da 

estrutura lírica da poesia de Duarte e Mariano, e requisitou ao pesquisador uma 

análise apoiada em outros métodos que, neste caso, foram o histórico, o 

biográfico e o temático. A forma de demonstração da investigação foi a de que 

fatores externos, como a denúncia da opressão colonial portuguesa e das 

injustiças sociais após a independência política do país, aliados a fatores 

internos concernentes ao processo de organização da linguagem poética, 

trouxeram à luz a prática analítica de acordo com o método de interpretação 

poética concatenada com a histórico-biográfica de cada autor. Portanto, os 

resultados finais da pesquisa nos levam a concluir que, na poesia cabo-

verdiana de Gabriel Mariano e Vera Duarte, as condições sociais de épocas 

diferentes, mas de cunho similar, os impulsionou ou impulsiona a escrever 

sempre visando à libertação do povo, do ponto de vista político e social, quer 

de causas já passadas, quer de causas resultantes das já superadas, e que a 

poesia de Cabo Verde representa a defesa de uma jovem nação por parte de 

artistas e intelectuais que nasceram nesse país. 
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Nº Descrição Ago 

2013 
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