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A mensagem da poesia 6 uma rnens&gem mrfl-
fipb geradora sempre de novos signifieados E
quanto ma.ior for & dimensio dessa poesiq rnaior
seri & su& capacidade de produgio de novos signi-
ficados. Este 6 o caso da obra de Jos6 Craveirinha,
sempro vivao sempre nova, semf-ro lida e relido, in-
terpretada e reinterpretada - e dessa verdade s6o
testemunhos os virios trabalhos que lhe s6o dedi-
codos. Depois ile tudo o que se disse hi aindo muito
que dizer e por isso nunca 6 dernais fala,r deste poeto"

Interpretag6es transbordantes do cariz 16-
cico da vasta obra do poeta Jose Craveirinha pt>
deriam, talvez, ser melhor conseguidas, mas face
I natureza do tema ora abordado, foram de evi-
tar posstveis asserg6es levianas e julzos incon-
sistentes sobre a obrg de um escritor cujo va-

u - q 5

lor, dia-a-dia, mais se reconhece, numa projec-
gflo que pretende transcender a continental.
Por isso, este ensaio 6, tamt€m, uma forma de
prestar culto a um dos 'maiores poetas desta
terra e oferecer ao seu leitor mais uma perspec-
tiva de leitura da sua vasta obra. N6o se tra-
ta, isso n6o, de uma abordagem psicanalitica
nebuscada nem de uma refinadissima pesquisa
a fim de se detectar o eco do mais t6nue indicio
de um foco problemitico existencial. Tbata-se,
sim, de un modesto ensaio que se pretende coe-
rente e poderosamente vincado nos resultados
de uma reafidade conjuntural sob a qual o poe-
ta se teria dado a e$rcs rasgos literirios, facul-
tando, assim, i sua obra os elementos gu€, nes-
ta perspectiva ile anilise, se nos afloram va-
liosos e recheados de tragos que espelham a
evolugEo da sua viseo r6cics.
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Se se tecer rrn& nota contrastiva entre o
lus_o-tlopicalismo de Gilberto Fteire e a negri-
tude de Senghor, Duna,s ou Cesaire, ou at*6 de
Diop, a simbiose cultural salientar-se-i como
um dos mais significativos pontos de contacto
entre as duas correntes; mesmo se a elas nflo
Bcrescentarmos o movimento neonegro estado-
-unidense dos anos 20. Ora, tal trago, comun As
referidas correntes, transposto pera a realidade,
dentre outras formas de manifbstagfi,o ao nivei
sociol6gico nalgum&s comunidades negras afri-
canas, resultou, com o decurso da hist6ria co-
lonial, a existdncia de 'm individuo hibrido gue,
ali6s, Michel Leiris tamb6m o considerou, sob o
ponto de vista antropol6gico, n6o menos liga-
do, pela sua hereditariedade, ao branco do que
eo negro. Todavia, & essa verdade inegivel, a
esse facto comprovadamente cientifico, s6 ti-
nha acesso, em tempos, um circulo muito res-
trito de individuos, detentores do saber, da ci€n-
cia e do poder politico, perpetuando-se, assim,
na sabedoria do vulgo a enc&rnagio de falsos
valores e conceitos negativos acerca do <mula-
to>>, r6tulo esse de igual modo atribuido ao su-
pracitado hibrido.

Certos testemunhos permitiram & alguns
criticos (1) de literatura afirmar que um Dumas
ou um Pushkin transportavam nas suas yeias
uma certa dose de sangue negro. As suas obras
literirias, port-6m, n6,o concretizam a. hip6tese
de uma manifestagdo do conflito ricico, b que
se explicaria n6o s6 pela sua apar€ncia fisica
caucas6ide como tamb6m pelas condig6es so-
ciol6gicas da sua produg[o-literiria. Entretan-
to, a conjuntura social em que se inscreve a
produgio po6tica de Jos6 Craveirinha difere em
infmeros aspectos das dos mencionados escri-
tores de.outras-terras e 6pocas, com a agra-
vante de o seu sangue negro se ter revestido
de uma inocultivel express6o epid6rmica. Assim
se constata, portanto, que as realizag6es artts-
ticas de punho mestigo se t6m transformado,
por vezes, num veiculo portador de um conflito
ricico que, num dado estado de espirito, o es-
eritor Jos6 Craveirinha fez aflorar, a sucessi-
vos clar6es, ao longo da sua vasta obra po6-
tica,

Comecemos por onde, relaxando a sua ten-
s[o psicol6gica imbufda de conflitos interiores
e vendo num elemento fora de si algo coh que
se identifica, o poeta, versejando motivos me-
lanc6lieos, eleva um retinir de lamentos aas(F
ciado a um sentir condoido:
(... ) Olhos cerrados suavemente
boneca Detinha dos seus pais
adormeceu de trltano para seapre
mfi,ozinhas postas sobre' o peito
um vestido de renda branca
mais_um anjo nosso que partiu
no adeus silencioso de boneca
verdadeira num ffrnebre berco branco
nossa Detinha t5o pura na Munhuana
que at6 ainds n6o sabis que era mulata(...)

0 deste modo eu€, adiante, num clamor
alicergado de angusti-a, o poeta espraia os seus
versos em forma de dolorosa sriplica de identi_
dgde para os 'seus semelhantei e contempo-
r0neos:
(...) E ainda n6,o temos um talhEo de c6u azul

e novamente uma Africa para, 
""rn"T 

n::;
Iimagem

num anjo verdadeiro anjo tambdm da coi da
[nossa pele

e da mesm& carne mflrtir de feitigos estranhos
e o nosso Bangue vermelho vermelho quente
eomo o sangue vermelho de toda a gente. (... )

Essa vibragS,o dos seus versos tinha na
origem o facto de ainda existirem condig6es
sociais, culturais, politicas e econ6micas, es
qua is  u rg ia  a  den f inc ia  como,  a l i 6s  o
poeta o soube ftzer, com tamanha subtileza
nos derradeiros versos deste longo poema que
6 qUm C6u sem Anjos de Afrieal. (Zl
(... ) e brinquedos de trapos nd,o se misturam

Ina lvrunhuana
com bonecas loiras de sapatos e tudo
porque os pais arianos rezando nas cate<ira.F
nflo deixam, Senhor !

Assim como no caso anterior, a questio
mestiga vd tamb6m a sua realizagl"o num outro
elemento externo ao enunciador do poema. 6
deste modo que na obra de Craveirinha se co-
mega a elevar o que viri a constituir o contra-
ponto da imagem inicialmente oferecida por De-
tinha. Os contornos desse ainda inconiistente
esbogo est6o em cOde i, Teresinha> cujo rece-
ptor 6 <uma mulher de boca lirbrica, olfros mu-
nhuanenses e de amulatados cabelos que por
eima das trangas usa a boina branca de um m&-
rinheiro enjoado nos sete mares de uma ger-
ral'a>.

Uma prof6tica voi procede, em potGncia, ao
reenvio da mulata is su&s verdadeiras ralzeg,
dizendo:
(... ) Sim, teresinha
tu menina encartada de rnulher da vida aos treze

I &nos
engatada a assobios (tsuf-tsufuuu) n& ru&
hisc6rica e relaxada put6fia dizem os choferes
impura e bebedanas da ponta dos dedos a,os

Ipulm6es
m&s f6rtil como o leite dos mamilos deite Sol
adubo infantil nas machambas dos bares da

lRua Araijo
e s,o romf,ntico xipefo da Lua nos zincos da

IMunhuana
tu reinventando as maldig6es terr lveis dos

Ixip6cueg
vem comigo Teresinh&, vem comigo
e drogad& ou desdrogada
reabita a Mafala!. (3)

Os'tragos da prostituta, essa emblem6tica
figura da poests de Ctaveirinha, quando subll-
nhados, v6m a constituir o j6 aludido contra-
ponto dr lmagem inidalmente oferecida 1rcr De-



tinhs. Despindo-se ent5o de sentimentelismos e
cobrindo-se de ftieza, els os versos em gue o
poeta desbrava o intimo da .1Mul,ata Margari'
ia, (4) ao rettatar o seu universo:

$u tenho uma lirica Poesia
nos cmquenta escudos do meu ordenado
que me-dio quinze minutos de sinceridade
na cama da mulata que abortou
e pagou i Parteira
cofo i rel6$io suigo do marinheiro ingl6s.

Mulata Margarida
d,a carreira do machimbombo tteze
de cabelo desfrisado com ferro e brilhantina
fio de ouro com medalha de um misericordioso
Deus Nosso Senhor do Patrdo
e tu Joaquim chofer do tixi castanho
sabem que eu sou bom fregu6s
tr6s diat apenas depois do fim do m€s.

E corpo moreno de mulata Margarida
6 vestido de nailon que senhor da cantina pagou
6 quinhenta de ehi
urroz e molho de amendoim

de Zeca Macubana que herdou olhos ezuis
das rominticas noites
de jazz
nos bares da Rua Arairjo
enquanto a cinta elistica suspende
o ovirio descaido

E eu pensei poesia
quando levo comigo a pureza
da mulata Margarida
na sua d6cima quinta blenorragia

Entretanto. o discurso penetrante com que
o poeta descreve os encardidos eenirios onde se
desenrola a degradagio dessas criaturas entre
duas raqes atinge um delirio vibrante ao ser
enunciado atrav6s de modalidades individueli-
zantes cujos cercos em torno do poets se aper-
tarn, mais forte se fgzendo senUr o transe emo
cional, arrssador de modelos 6ticos e est6ticos,

gu€, talwez, ter6o permitido a. Tristan Tzara
considerar Jos6 Craveirinha (um verdadeiro
surrealista). (5)

Ora, num segundo plano, quando o poeta,
tntimista, transporta para dentro de si a actua-
lizagS,o do conflito r6cico, vislumbra-se na efer-
vesc€ncia dos seus versos a aguda problem6,-
tica existencial do mestigo. Portanto, o dilema
existencial que atormentava a sua <cabega de
muiatinho>>, esgueirando-se pela sua lirica mani-
festagdo porStica, assim nos foi confessada:
(... ) eu mais um novo mogambicano
semiclaro para n6o ser igual a um branco

Iqualquer
e semineg,ro para jamais renegar
um gl6bulo que seja dos Zambeze s do meu

[sangue. (. . .  )
Atingido angustiosamente por esta ambi-

valOncia existencial, o poeta faz brotar do mais
intimo do seu <ronga-ib6rico mas afro-puro co-
ragd.o>> singelas linhas que delineiam uma invo-
cag6o saudosa d entidade paterna, esse ser que
lhe legou <ib6ricas herangas de fados e broas>:
( . . . )  P a i :
Ainda me lembro do teu olhar
e nrais humano o tenho agora na lucidez da

Isaudade
ou teus versos de improviso em loas ir vida

I escuto
e tavrbem l5.grimas na dem6ncia dos silOncios
em tuas pS.lpebras revejo nitid'amente
eu Buck Jones no vaiv6m dos teus joelhos
dez anos de alma nos joelhos cheios da tua

Ifrgura
na dimensio desmedida do meu amor por ti
meu belo algarvio bem mogambicano !
E choro-te
chorando-me mais agora que te conhego
a ti, meu Pai, vinte, e sete anos e tr6s rneses

Idepois
dos carros na lenta procissdo do nosso funeral
mas s6 Tu no caixio de funcion6rio aposentado
nos limites da vida
e na iris do meu olhar o teu livido rosto
ah, e nas tuas olheiras o halo cinzento do Adeus
e na minha cabega de mulatinho os riltimos
afagos da tua m5.o tr6mula rnas decidida sinto
naquele dia de visitas na enfermaria do hospital

Icentral.
E revejo os teus longos desejos no dirlim-dirlim

lda guitarra
ou o arco da bondade deslizando no violino da

[ tua aguda t r is teza( . . . )  (6)
Ora, esta invocagio do Pai morto, prenhe

de tragos auto-biogrS.ficos, n5,o 6, mesmo assirn,
a solugdo para o conflito do momento. Como
j6 houve quem Uvesse dito, <<o poeta Jos6 Cra-
veirinha martelou os seus versos de ritmo e
manteve uma tensio perturbada pela dor e pe-
Io sofrimentd>, obrigando-o, &crescente-se, a
contemporizar a sartriana assergio de que a
vida 6, de facto, uma questio de opg6o. O mes-
tigo, entre dois mundos, aconchega-se ao negro.
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Optada a africanidade na expressig do ventre
mbterno, mais pelas condig6es hist6rico-sociais
do que por uma situagdo edipiana, Craveirinha
di os seus passos nesse novo reino, muito ca-
racterizado 

-ainda 
por um tactear com um qg6

de hesitaq6,o. Nota-se, por6m, com uma certa
facilidade, que os versoJ ao poeta n6.o estavam
ainda suficientemente distanciados do confli-
.tuoso mundo mestigo que antes os envolvia. Por
conseguinte, aproximam-se, de certo modo, dg
ideia de Michel Leiris (7) que admite se ho-
mens existem que podem ser recontrecidos co-
mo brancos negros ou amarelos, outros h6l cu-
ja ascend€ncia mista nlo permite que seJam
devidamente classificados. Assim Jos6 Cravei-
rinha, na esteira dessas ideias que sustentam
uma esp6cie de <<especificidade> do mestigo, es-
creve num dos seus artigos sobre o tema. no
Brado Africano, (8) esta observag6,o: <(...) O
complexo de inferioridade (...) ndo existe na
multiplicidade de sentimentos que ainda estru-
turam a mentalidade do individuo hibrido ( ...)
Ele procura acomodar-se bs circunstincias sem
promover atritos. Nd,o 6 cobarde. E sensivel,

nervoso e viril, sempre que o pundonor o exige.
Guarda as injustigas sem rancor, mas com me-
m6ria admiriv el, fazendo delas simbolos ( . . .) >.
Reconhecendo embora a sua aproximagdo ao
negro, e at6, mesmo identificagdo, o poeta Jos6
Craveirinha parece ter produzido o poema <<La-
titude Zero>> (9) assente numa estrutura psi-
quica que define uma certa distingio entre ne-
gros e mulatos. Eis dois excertos do referido
poema cujos versos finais ilustram esta riltima
hip6tese.
( . . .) E no sitio da tua sepultura, Mde
debaixo das mafurreiras de frutos de ouro
onde a bebida fermentava a missa cle cocuana

IMatsinhe
pesam os muros de cimento
que o senhor das terras levantou
ao abrigo da lei da concessi,o de terrenos vagos
onde ndo existe ninguEm
e s6 vivem negros
mulatinhos e negras (...,

Afinal de contas, L dits distlngio entre

TEMFO - 7 /12/86

negros e mulatos nflo passa da coloragio d8
peler_ upa vez que a despersonalizagio de que
um 6 vitima n6,o deixa de afectar com a mesma
dose de intensidade o outro. Por isso, neste se-
gundo excerto, o poeta diz:
(... )E hoje que a nosss casa de paredes de

Icanigo
e os trinta e cinco p6s de mandioca
foram esmagados pelas lagartas de ago
do monstro Caterpillar do senhor concession6rio
o secular desespero
planta milho que n6o nasce
e mapira que nflo cresce mas d6i
na latitude zero do-talhfi,o de pedras
da reserva ind.igena onde moram blasfemos
n6s os negros, os mulatinhos
e as ne8ras.

A partir de uma certa altura, unido ao
negro pelo destino, banhando-se nas mesmas
6guas de sofrimento, o poeta apropria-se clos
motivos africanos e estira-se nas voluptuosas
ondas do reino de Africa, vibrando e deliran-
do numa rica expressd,o negritudiana, ndo igno-
rando, por6m, a dura exploragfi,o de que er&
vitima, desde o aparecimento do sistema colo-
nial. F azendo viver e reviver as figuras do seu
meio, ao dissecar a irvore geneal6gica do seu
ventre materno. descobre que (<a av6 Fanisse
nasceu nos seus mulatos e viveu chicomo na
velhice>>. Assim irrompe, portanto, este impe-
tuoso caudal de expressividade fulminando os
frigeis valores mestiqos com o vigoroso &ssu-
mir de uma autenticidade negra, plenamente
conseguida em <<Manifesto>> (10) onde o poeta
se exprime aproximando-se em muitos pontos
da negritude, mas transcendendo-a ao abordar
em moldes estilisticos caracteristicos a conde-
n6,vel situaQio colonial. Exclama ele:
( . . . )  Oh !  E  meus  be los  den tes  b rancos  de

Imarfim esPoltados
puros na minha alma negrs reincarnada face

lalt iva
e no ventre maternal dos campos da nossa

lindisfrutada colheita de milho
o cilido encantamento selvagem da minha pele

ItroPical
Eu insubordinada inrore da Munhuana
Eu tocador  de  p ress ig ios  nas  tec las  das

I timbilas choPes
Eu caqador de leopardos traiqoeiros
Eu xiguilo no batuque-
E  n a J f  r o n t e i r a s  d e  6 g u a  d o  R o v u m a  a o

llncomiti
Eu-cidadio dos esPiritos das luas
carregadas de anitemas de Mogambique.

Exaltando ao longo do poema ab matizes
culturais de natur eza affiean& e enaltecendo em
moldes metonimicos a rage das gentes da terra,
a poesia de Craveirinha prgiecie nestes der-
radeiros verso' a grande novidade na literatura
p""ii." nacional j o conceito {e- Nageo' eolno
iUas ji o tinham detectado crlticos como Rui
Baltafur e Fitima Mendonga (11) ao reconhe'
cerem as sq&s linhas de fronteira territorial'



Esse novo trago apresenta-Be-nos importante'

;&. assumina6-o, b poeta transeende o sim-

ii.r'curto da negritude, fazendo' Pgrtslto'.men-
g6es I uma soci"edade ecum€nica ji referida em

iruf"tia Senae,--(t2) cuja estrofe final assin

nos diz:
( . . .  )  E n6s, Maria Sende
fro"i.- e mulher na manh[ das origenr
juntos na esPiral de um sonho
preto-e-branco
8em ragas:-- - 

neirois de ser o mulato entre dois mundos,

o .*i*io cultor- da negritude, o sonhador de

i-u to.iedade sem ragas' o P@b' c:m9 meio

de alcangar o seu ideal modus vivendi' chega a

"ii.ii. 
.ir dominios do simb6lico ao infiltrar-

-se num" t"qt diferente da caucas6ide' negr6i-

J*, -o"goloide e pele-vermelha' A qu-e raga per-

lun..ta 
"ent6o o pbeta ? Em <Tempo de Rusgas>

(13), assim nos responde:
( ... ) Sou daquela raga
dos'revolucidnirios mais perfeitos'

A t"qt do5 homens ao natural
que a,m&m o amor sem as mil

ficticias boas manerr&s
burguesas
Raga
doJ revolucionirios mais Puros
no &mor i beleza feminina
na adoragio Pelas criangas
no respeito Pela velhice
uo 6dio i mendicidade'
["g" de revoiucion6rigs cheios de defeitos

e &penas uma pequenissima qualidade:

i,r;; inseridoi em moldur&s de alvenaris

;; *" torsa dd seguranga no exterior

N6o comPramos o Amor
e nio nos vendemos!

Portento, as consideragdes que -se 
podem

tecer sobre a evoluqio da manelra de encarar

o co"."ito de t"gt nL obra de Jos6 Craveirinha

resumir-se-iam nbs pontos que a segurr se spre-

sentsm.
Como ponto de partida' a p.oesia d9 19f"*:

escritor aiticuta a-problemitica mulata cuJo

nalco de realizagio-distingue {oi" planos: o

il*ao interior do enunciador do poema e os

elementou 
" 

ti 
"*tutoo"' 

Os elementos mulatos

""* 
nao coincidem com o enunciador do texto'

;;;dil;""ao" pela sua situagio econ6mica' apre-

sentam geralmente uma associagio com a pros-

ti6iie" 
"cuja encarnag'io 6 ilustrada pela em-

Urlt"?iti"" ni* A" p"ottituta' no caso -de nio
ocorrer uma assoclagao ao sentimento de com-

paixio do elemento infantil' Ora, mais p€rff

ltivet se nos apresenta o conflito racico na obra

iuanOo a sua 
-actualizagio 

tem como palco' nio

os elementos externos' mas' sim' a esfera inte-

iio. ao referido sujeito' E, assim, depois de atin-

ui, u- valor critido, a efervescOncia do conflito

i"i-""""U."naando com as invocagoes ao vulto

paterno, .nqrruttio, 
"- 

simultineo' o enunciador

i. 
""oo.hegi 

ao ventre materno africano para,

OL *.guidal se apropriar. da sua realidade' afir-

;;d;-te, entio, urit"oticamente' negro' Conti'

nuando nesta s.gr.tnaa perspectiva' em funqao

Io .nuociador ddtexto po6tico, constata-?9 que

;"p;;$ a. Cr*eirinhd uttrapassa o .culto 
da

neeritude ao exaltar valores universais' tendo

;;i;;";;it.ntao- a edificasao de uma sociedade

..t*eiica L qual s6 teria acesso se se integras-

;;, ; ' i l;, 
"iia", 

chegou a fazer, numlt raga.sim'

UOii.", veiculadoto i" uma inabalivel convicgio

ideol6gica.
Se assim foi caracterizada a evolugio da

visao ricica na vasta obra desse repres-entati-

vo escritor, por que nio recordar o conflituoso

rno-.ttto Au itttento lirismo em que q poeta'

;;"td;;; *te as raias do patrltico' ainda se

interrogava:
i. . . I ef,, mulato, nast"l 9- bom ?

6 bom na.sser' mulato? (14)
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