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RESUMO 
 

   
Esta dissertação tem como objeto de estudo a obra Sangue Negro (2016), da 

poeta Noémia de Sousa (1926-2002), considerada a “mãe dos poetas 

moçambicanos”. Esta pesquisa objetivou realizar uma leitura dos poemas de 

Noémia de Sousa em diálogo com aspectos da negritude. O corpus utilizado 

incorpora os seguintes poemas recolhidos em Sangue Negro (2016): Negra, 

Poema e A Billie Holiday, cantora. No trabalho inicial da pesquisa, foi analisado o 

texto poético em si, explorando seus elementos estruturais. Em uma segunda 

etapa, foram tratadas algumas questões fundamentais para o embasamento das 

interpretações do poema, sendo elas: a pós-modernidade e a negritude, a fim de 

se perceber as relações dialógicas entre as teorias e os poemas selecionados. 

Por questões teórico-metodológicas a presente pesquisa é de base qualitativo-

interpretativa. Com referência à natureza das fontes utilizadas, a pesquisa é 

bibliográfica. Levando em conta o objetivo da pesquisa, o método selecionado é o 

da revisão bibliográfica, com seleção e análise de material bibliográfico. O 

presente trabalho científico pertence à área de Estudos em Literatura Comparada, 

especificamente relacionada com as Poéticas da Modernidade e da Pós-

Modernidade. Nessa linha de pesquisa, respaldamos nossa análise nos seguintes 

teóricos: Bhabha (1998), Césaire (2010), Fanon (2008), Hall (2005), Munanga 

(2009), Spivak (2010). Ao término da análise dos poemas selecionados, 

observou-se que os poemas de Noémia de Sousa, através de dicção coloquial e 

musical, refletem e problematizam duas grandes exclusões sociais: racial e 

cultural.  

 

Palavras-chave: Africanidade. Noémia de Sousa. Poesia moçambicana. 

 

 

 

 

 
 



 

Title: “SANGUE NEGRO – MÁSCARAS BRANCAS”: THE  MOZAMBICAN 
NEGRITUDE IN THE WORK OF NOÉMIA DE SOUSA 

ABSTRACT 

The starting point of this dissertation was the work Sangue Negro (2016) by the 

poet Noémia de Sousa (1926-2002), who is known as the “mother of Mozambican 

poets”. Aiming to read the poems of Noémia de Sousa in relation to aspects of 

negritude, the corpus extracted from Sangue Negro (2016), included: Negra, 

Poema and A Billie Holiday, cantora. During the initial phase, the poetic texts were 

analyzed by exploring their structural elements. Then, fundamental questions were 

discussed to substantiate the interpretations of the poems such as Postmodernity 

and negritude in order to reveal the dialogical relation between the selected 

theories and the poems. For theoretical and methodological questions the present 

research used a qualitative-interpretative basis and, regarding the nature of the 

used sources, the research was bibliographical. Considering the purpose of the 

research, the method applied was the bibliographical review, to select and analyse 

the material. This scientific study is inserted in the study area of Comparative 

Literature, in particular related to the Modern and Postmodern Poetics. According 

to this line of research, the following theorists were used as theoretical 

background: Bhabha (1998), Césaire (2010), Fanon (2008), Hall (2005), Munanga 

(2009) and Spivak (2010). In conclusion, after analysing Noémia de Sousa‟s 

selected poems, it was possible to observe that, through their colloquial and 

musical diction, reflects and problematizes two large social exclusions: racial and 

cultural. 

Key words: Africanity. Noémia de Sousa. Mozambican Poetry. 
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1 PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

Darbatani jinfu hinqabatani (Depois que atiraste a lança, não podes mais 
segurar seu cabo - Provérbio Oromo (Etiópia)1 

A presente dissertação tem como objeto de estudo a obra Sangue 

Negro (20012), escrita por Noémia de Sousa (1926-2002). A referida pesquisa 

objetivou realizar uma leitura dos poemas de Noémia de Sousa em diálogo com a 

negritude. No trabalho inicial da pesquisa, antes de analisarmos o texto poético 

em si, trataremos de questões fundamentais para o embasamento das 

interpretações do poema, sendo elas: negritude e aspectos da modernidade e pós 

- modernidade, a fim de perceber as relações dialógicas entre as teorias e os 

poemas selecionados. 

Esta pesquisa busca desvendar a poesia de Noémia de Sousa, em seu único 

livro publicado: Sangue Negro (2016), observando o que ela traz como elemento 

de questionamento ou de problematização do cânone literário.  

Como María Carreño Lópes (2013), acreditamos que Noémia de Sousa 

cristaliza três das grandes exclusões que foram construídas pela cultura ocidental: 

é mulher (exclusão sexual), negra (exclusão racial) e moçambicana (exclusão 

colonial). Nesta pesquisa, iremos trabalhar com duas destas exclusões: a racial e 

a colonial.  

Sobre Noémia de Sousa, ela nasce a 20 de setembro de 1926, em Catembe, 

Moçambique e falece em Cascais, Portugal, em 04 de dezembro de 2002, aos 76 

anos. Foi uma poetisa e jornalista de agências de notícias internacionais. Em 

Moçambique, Noémia é conhecida como “mãe dos poetas moçambicanos”. Ela 

também trabalhou como jornalista e viajou por países da África durante suas lutas 

pela independência.   

                                                           
1CABAÇO, José Luís. Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. São Paulo: Editora 
UNESP, 2009, p.151. 

2Iremos usar a edição mais atual do livro que data do ano de 2016. 
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Através de seu irmão Nuno Abranches, Noémia de Sousa toma 
conhecimento de alguns jovens colaboradores do jornal Mocidade 
portuguesa, na época dirigido pelo então poeta Virgílio de Lemos, 
periódico que mais tarde colaborou juntamente com Eugênio de Lemos, 
Fonseca Amaral e Rui Knopfli, todos que posteriormente se tornariam 
grandes escritores da literatura moçambicana. Muito embora tenha 
assinado como N. S. o seu primeiro poema intitulado “Canção fraterna”, 
foi publicado no jornal acima mencionado, em Moçambique, com o qual 
a escritora despontou no cenário cultural moçambicano aos 22 anos de 
idade. (SOUSA, 2014, p. 23-24). 

 

Com a morte do pai, Noémia de Sousa necessitou de começar a trabalhar 

aos 16 anos de idade, para ajudar no sustento da família. A sua dicção poética 

aproxima seu discurso poético às obras de Senghor e Césaire, dois dos maiores 

intelectuais da negritude por ela expor em suas poesias as lutas pela 

independência em uma terra colonizada. Como afirma Craveirinha, 

podemos sentir o hálito ardente da fogueira, quando lemos os versos 
desta escritora, o que mostra em sua literatura a evidência da 
moçambicanidade, ou seja, a valorização da sua nação em seus 
poemas. Ler Noêmia de Sousa é ler Moçambique. (2000, p.100 apud 
FREITAS, 2010, p.100). 

 

Noémia de Sousa tinha em mente que seus poemas fossem lidos através 

de textos avulsos, copiados pelos moçambicanos, ensinados na escola, por isso 

ela se negava a publicar livros. Para burlar a repressão, pois pregava 

abertamente o fim do colonialismo, inicialmente assinava seus poemas com N.S. 

e depois adotou o pseudônimo Vera Micaia. Entre os anos de 1951 e 1964 viveu 

em Lisboa e, em consequência da sua posição política de oposição ao Estado 

Novo teve de exilar-se em Paris. Noémia alegou que perdeu a inspiração para 

escrever por estar distante de sua terra, Moçambique.  

Grande parte da obra de Noémia de Sousa está dispersa por jornais e 

revistas, pela imprensa moçambicana e também estrangeira. Em 2001, a 

Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) publicou o livro Sangue 

Negro (2001), que reúne a poesia de Noémia de Sousa escrita entre 1948 e 

1951. A obra foi reeditada em 2011, pela editora Marimbique, novamente em 

Moçambique, o que inclui artigos de especialistas moçambicanos de literatura 

Francisco Noa, Fátima Mendonça e Nelson Saúte. A poesia de Noémia de Sousa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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organizada por Nelson Saúte está representada na antologia de poesia 

moçambicana Nunca mais é sábado. 

No ano de 2015 começou o desejo de editar o livro no Brasil, fato o qual se 

concretizou em 2016 pela equipe da Editora Kapulana, sediada em São Paulo. A 

reedição do livro reúne a poesia de Noémia de Sousa escrita entre 1948 a 2002, 

totalizando 46 poemas. A obra é dividida em: Apresentação, Prefácio, Notas 

finais, Mensagens para Noémia, Textos de edições anteriores e os seguintes 

capítulos: Nossa voz (6 poemas), Biografia (8 poemas), Munhuana 1951 (14 

poemas), Livro de João (6 poemas), Sangue negro (9 poemas) e Dispersos (3 

poemas).  

Nos anos de 1948, 1987 e 2002 a poeta escreveu um poema por ano. O 

período de maior efervecência da escritura de Noémia foi em 1949, ano em que a 

mesma escreveu 31 poemas, no ano de 1950 – 9 poemas e no ano de 1951 – 3 

poemas. O corpus utilizado incorpora os seguintes poemas recolhidos em 

Munhuana 1951: Negra além de Poema e A Billie Holiday, cantora, recolhidos na 

parte intitulada – Sangue negro.  

A poeta teve também acesso às leituras literárias oriundas da Europa e da 

América, em especial o Brasil. “Eu e meu irmão líamos aquelas coisas todas, 

Oliveira Martins, Eça de Queirós, Jorge Amado, escritores neorrealistas, 

Drummond que tiveram muita influência nos interesses que eu tive depois” 

(LABAN, 1998, p. 245 apud NOGUEIRA, 2014, p. 2). 

Noémia iniciou a publicação de seus poemas em jornais e teve grande 

influência dos movimentos literários originários da Europa e da América. 

    

A literatura neorrealista teve no Brasil e em Portugal motivações 
semelhantes, resgatando os valores do realismo e naturalismo do fim do 
século XIX com forte influência do modernismo, marxismo e da 
psicanálise freudiana. As semelhanças ocorrem porque tanto em 
Portugal com o Salazarismo e no Brasil com o Estado Novo, de Getúlio 
Vargas, os governos eram ditatoriais, consequentemente proibitivos. 
(NOGUEIRA, 2014, p. 11).  

  

O Neorrealismo, por nomear como temas fundamentais a luta de classes, 

questões socioeconômicas e suas implicações na e para a sociedade, ainda que 

esteja ligado a questões da literatura portuguesa, serviu de apoio para os jovens 

moçambicanos nos momentos iniciais de mobilização política. Além do 
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Neorrealismo, o modernismo brasileiro funcionou como amparo na atualização 

dos repertórios estéticos: 

Em especial, o modernismo brasileiro mobilizou os escritores 
moçambicanos, assim como os dos outros países africanos de língua 
oficial portuguesa. Um maior compromisso dos artistas com a renovação 
estética, a criação de uma forma de linguagem que rompe com o 
tradicional, transformando a forma como até então se escrevia, com a 
utilização do verso livre, a fala coloquial e a valorização do cotidiano 
formam elementos que motivaram a realização de uma escrita literária 
voltada para a situação vivida em Moçambique. (NOGUEIRA, 2014, p. 
12).   

 

No trabalho inicial da pesquisa, foi analisado o texto poético em si, tratando 

de questões fundamentais para o embasamento das interpretações do poema, 

sendo elas: pós-modernidade e negritude, a fim de se perceber as relações 

dialógicas entre as teorias e os poemas selecionados.  

Por questões teórico-metodológicas a presente pesquisa é de base 

qualitativo-interpretativa. Com referência à natureza das fontes utilizadas, a 

pesquisa é bibliográfica. Levando em conta o objetivo da pesquisa, o método 

selecionado é o da revisão bibliográfica, com seleção e análise de material 

bibliográfico. Respaldamos nossa análise nos seguintes teóricos: Bhabha (1998), 

Césaire (2010), Fanon (2008), Hall (2005), Munanga (2009), Spivak (2010).  

 O que despertou a atenção para as poesias de Noémia de Sousa foi 

justamente por sua forma, conteúdo e os diálogos entre textos e contextos. Sobre 

sua forma, sua poesia pode ser classificada como uma prosa, pois são poemas 

longos que expressam uma narrativa e, sobre o conteúdo ela usa como temática 

geral em seus poemas: política, libertação, resistência e raízes africanas.   

A literatura de Noémia de Sousa compreende a literatura engajada, a qual 

questiona a repressão sobre a mulher e também aborda o processo de 

independência de Moçambique, ou seja, é envolvido politicamente. Sobre este 

tipo de literatura Candido nos esclarece que 

a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. 
Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura 
proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de 
negação do estado das coisas predominante. (CANDIDO, 1995, p. 175).  

Para um melhor entendimento do leitor, a pesquisa está assim segmentada 

nas seguintes partes: Negritude e Literatura, Liberdade, Rupturas e Devastação. 

No capítulo da Negritude (movimento político de resistência identitária - cultural) 
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investigamos a presença deste movimento como um elemento do poético dentro 

de toda a dimensão dos poemas de Noémia de Sousa e, no capítulo Literatura, 

Liberdade, Rupturas e Devastação, realizamos a leitura crítica de três poemas 

enfocando outros traços da negritude.  
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2 NEGRITUDE 

2.1 Negritude, Noémia de Sousa e Resistências 

 A negritude funciona nos poemas de Noémia de Sousa como um motivo, 

um elemento do poético, sendo assim, é um aspecto dentro de toda a dimensão 

da poesia.  

É marcante a presença da negritude nas obras de poetas negros africanos, 

desde os tempos em que a temática se encontrava em construção - período entre 

as duas Guerras Mundiais. Não é diferente em Sangue Negro (2016) da 

moçambicana Noémia de Sousa, cujos poemas denominados: A Billie Holiday, 

cantora; Poema e Negra constituem objeto de investigação da presente pesquisa. 

Na sequência se relata o percurso desse movimento, seus antecedentes 

históricos e os principais desdobramentos que afetaram cruelmente os povos da 

África Negra e seus descendentes na diáspora. Com a negritude, que foi um 

movimento político de resistência identitária – cultural, os negros demonstraram 

resistência na luta contra o racismo e outras formas de subjugação étnico-raciais 

impostas pelos brancos, com seus sistemas de exploração socioeconômica, 

política e cultural.   

Importa, primeiramente, fazer algumas considerações sobre o ponto de 

vista histórico. O modo de produção escravista, antes de aprofundar o debate da 

negritude, uma vez que o referido modo precede um dos motivos que geraram os 

conflitos étnico-raciais, na relação do europeu com os povos africanos. Para 

tanto, convém compreender a definição de modo de produção. Segundo 

Mendonça (1983, p. 64), “por modo de produção, Marx se referia ao modo pelo 

qual se definia a propriedade dos meios de produção e as relações sociais entre 

os homens que resultavam de suas ligações com o processo de produção”. Por 

sua vez, meios de produção correspondem aos elementos necessários à 

realização do trabalho, isto é, instrumentos, equipamentos, matéria-prima, terra e 

outros recursos e infraestruturas.  

Podemos observar que o conceito do modo de produção serve como 

modelo de análise para compreender uma determinada realidade social. No 

argumento de Mendonça (1983), não existe consenso dos autores na 
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classificação dos tipos de modo de produção. No entanto, consideram-se cinco 

estágios: o modo de produção primitivo, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo 

e o socialismo. Para a presente pesquisa, o que interessa inicialmente é o modo 

de produção escravista. 

Foram dois momentos da história da civilização que ocorreram o modo de 

produção escravista: o clássico, que decorreu da exploração da comunidade 

primitiva; e o escravismo moderno, gerado pela corrida colonialista pré-capitalista, 

com a exploração do trabalho forçado e desumano, no qual o escravo era 

mercadoria.  

Nas civilizações agrícolas as relações de trabalho eram servis. Com o 

advento do comércio e o desenvolvimento da vida urbana, essa relação fora 

substituída pelo trabalho escravo. Nesse contexto, Ribeiro esclarece que 

dentro de algumas dessas sociedades de tecnologia avançada, os 
prisioneiros de guerra já não são sacrificados nos cerimoniais de 
antropologia ritual, mas apresados como trabalhadores cativos, surgindo, 
desse modo, o escravismo. A presença de escravos tomados a outros 
povos e despersonalizados para serem possuídos como instrumentos de 
produção afeta profundamente todo o modo de vida dessas sociedades 
que deixam de ser igualitárias ao mesmo tempo em que se transformam 
em comunidades multiétnicas, caracterizadas pela polarização de 
escravos em contraposição aos senhores e em competição com os 
trabalhadores livres. (RIBEIRO, 1972, p. 67 apud MENDONÇA, 1983, p.  
75-76).  
 

Abre-se aqui outra observação a fim de separar o entendimento entre o 

servo e o escravo. O primeiro pertence à terra, mas servia ao seu senhor. Embora 

explorado, não perdia a consideração humana. Enquanto os escravos se 

comparavam à mercadoria, portanto, desqualificados como seres humanos.  

Algo também observado pelos pesquisadores “é sobre a preguiça do 

negro” que se configura como a exploração do ser humano de maneira exaustiva, 

sem folga além de uma alimentação pobre em nutriente e escassa.  De acordo 

com Munanga (2009, p. 34), “[...] às vezes o negro trabalhava pouco. Mas isso 

não era preguiça, e sim resistência, rebelião diante do trabalho desumano, 

forçado e sem remuneração. Uma revolta passiva.” Tal estratégia contrariava a 

lógica do capital, que mesmo na fase pré-capitalista visava o lucro extraído do 

excedente produzido. Com enfoque nesse trabalho forçado imposto pelo patrão 

aos conterrâneos de Noémia de Sousa e também de ameaça, a poeta desabafa 

no poema Patrão, escrito na obra Sangue Negro (2016, p. 70). 
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[...] E tu bates-me, patrão meu! 
Bates-me... 
E o sangue alastra, e há-de ser mar... 
Patrão, cuidado, 
Que um mar de sangue pode afogar 
tudo...até a ti, meu patrão! 
Até a ti... 

 
O escravismo foi adotado para complementar os fins do colonialismo, que 

visava a exportação das riquezas produzidas pelos escravos para o comércio 

exterior, na sua maioria, para o mercado europeu. De acordo com Sodré (apud 

MENDONÇA, 1983, p. 77)3, 

tratava-se, essencialmente, de produzir excedentes, e grandes 
excedentes destinados ao consumo de outras áreas, e distantes, 
destinados ao mercado. A finalidade mercantil estava intrínseca na 
empresa colonial [...]. No sistema escravista, a força de trabalho faz 
parte do capital fixo e é renovada por um simples constrangimento físico, 
uma apropriação violenta da força de trabalho estrangeira e sua 
incorporação ao sistema colonial.    

Desse modo, a escravidão se constituiu meio imprescindível ao sistema 

mercantilista de colonização, e, nesse aspecto, a metrópole colonizadora se 

estabelecia, adotando políticas expansionistas/dominadoras e criando mecanismo 

de controle para manutenção e legitimação do sistema. As atenções desta política 

se voltaram para o continente africano. Conforme Novais: “[...] a opção pelo 

africano, em vez do indígena porque o tráfico negreiro abria o novo e importante 

setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era negócio 

interno da colônia” (NOVAIS, 1981, p. 101 apud MENDONÇA, 1983, p. 78).     

Os primeiros europeus desembarcaram no continente africano em meados 

do século XV. A África fragilizada no aspecto da defesa territorial - não possuía 

tecnologia e indústria de guerra, como eram desenvolvidas na Europa e, 

consequentemente, não pôde competir com o branco invasor. Tal fato favoreceu o 

tráfico dos escravos negros para o Novo Mundo (as Américas, descoberta no 

século XV), que se tornou uma necessidade econômica antes do aparecimento da 

máquina na Revolução Industrial. Inicialmente os europeus tinham desprezo pelos 

negros, apesar das riquezas que usurpavam dos mesmos.  

 

 

                                                           
3Mendonça (1983) não menciona o ano ou obra de Sodré em que se baseou.  
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Negro torna-se, então, sinônimo de ser primitivo, inferior, dotado de uma 
mentalidade pré-lógica. E, como o ser humano toma sempre o cuidado 
de justificar sua conduta, a condição social do negro no mundo moderno 
criará uma literatura descritiva dos seus pretendidos caracteres menores. 
O espírito de muitas gerações europeias foi progressivamente alterado. 
A opinião ocidental cristalizara-se e admitia de antemão a verdade 
revelada negro = humanidade inferior. À colonização apresentada como 
um dever, invocando a missão civilizadora do Ocidente, competia a 
responsabilidade de levar o africano ao nível de outros homens 
(MUNANGA, 2009, p. 24).  

Estava assegurado o processo de colonização rumo ao continente negro. A 

economia escravista mundial prosperou, em detrimento da exploração a que 

esteve submetida à África. Esse processo de colonização imposta fizeram dos 

territórios africanos colônias das metrópoles europeias, e nelas a existência de 

duas classes antagônicas e desiguais: a sociedade colonial e a sociedade 

colonizada. A dominação de origem metropolitana foi de ordem política, 

econômica e religiosa, como retrata Munanga (2009), ficando a cargo das 

missões cristãs a educação dos colonizados com a devida assimilação da cultura 

dominadora.  

A sociedade colonial teme a ruptura da ordem e do equilíbrio 
estabelecidos em seu favor. Para que isso não ocorra, encastela-se, 
intocável, explorando e pilhando a maioria negra, utilizando-se de 
mecanismos repressivos diretos (força bruta) e indiretos (preconceitos 
raciais e outros estereótipos) (MUNANGA, 2009, p. 25).  

Os africanos eram chamados de indígenas ou nativos, pelos 

administradores da colônia no qual estes acreditavam que aqueles possuíam uma 

humanidade inferior, sendo chamados de selvagens e também de animais. Até a 

religião dos africanos era chamada de animismo. 

[...] parte dos missionários mostrou-se até incapaz de aceitar que eles 
possuíssem uma religião e, quando isso aconteceu, chamaram-na de 
animismo, com o intuito de ressaltar que os negros botavam alma nas 
pedras, nas árvores e em todos os objetos animados e inanimados de 
seu meio ambiente (MUNANGA, 2009, p. 29).  

 Noémia de Sousa, no poema Nossa irmã lua, questiona essa imposição do 

mundo branco nos aspectos religiosos do povo negro (SOUSA, 2016, p. 28 - 29). 
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[...] Sim. Nós cantamos amorosamente 
a lua amiga que é nossa irmã.  
- Embora nos repitam que não,  
nós o sentimos, fundo, no coração... 
(que bem vemos  
que no seu largo rosto de leite há sorrisos brandos de doçura 
para nós, seus irmãos...) 
Só não compreendemos  
como é, sendo tão branca a lua nossa irmã,  
nos possa ser tão completamente cristã, 
se nós somos tão negros, tão negros, 
como a noite mais solitária e mais desoladamente escura... 
 

Em um outro poema, A mulher que ri à vida e à morte (SOUSA, 2016, p. 

138) a poeta enaltece os valores espirituais de sua moçambicanidade, porque não 

dizer de toda nação africana... 

Para lá daquela curva 
os espíritos ancestrais me esperam 
 
Breve, muito breve 
tomarei o meu lugar entre os antepassados 
 
[...] 
Oyo, oyo, vida! 
Para lá daquela curva  
Os espíritos ancestrais me esperam.  
 

Fica bastante claro que nessa relação entre colonizador e colonizado 

prevalecia a dicotomia paradigmática de superioridade e inferioridade. De acordo 

com Memmi 

[...] o colonizador nega ao colonizado o direito mais precioso reconhecido 
à maioria dos homens: a liberdade. As condições de vida, dadas ao 
colonizado pela colonização, não a levam em conta, nem mesmo a 
supõem. O colonizado não dispõe de saída alguma para deixar seu 
estado de infelicidade: nem jurídica (a naturalização) nem mística (a 
conversão religiosa): o colonizado não é livre de escolher-se colonizado 
ou não colonizado (MEMMI, 1977, p. 82). 

 

Para Munanga (2009, p. 27), “[...] tratava-se de um discurso monopolista, 

da razão, da virtude, da verdade, do ser, etc.”. Nesse sentido, Paul Broca associa 

os aspectos morfológicos do negro, com a seguinte argumentação:  
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[...] traços morfológicos, tais como o prognatismo, a cor da pele tendendo 
à escura e o cabelo crespo estariam frequentemente associados à 
inferioridade, enquanto a pele clara, o cabelo liso e o rosto ortognato 
seriam atributos comuns aos povos mais elevados da espécie humana. 
Jamais uma nação de pele escura, cabelo crespo e rosto prógnato 
chegaria espontaneamente à civilização. Pescoço, nariz, pernas, dedos 
e órgãos sexuais do negro foram analisados e considerados provas de 
sua diminuição intelectual, moral, social, política, etc. (COHEN, 1981 
apud MUNANGA, 2009, p. 33).4 

A dominação das metrópoles europeias no território africano foi tão 

devastadora e tirana que criou fronteiras artificiais, ou seja, demarcação 

impositiva de espaços multiétnicos e culturais, dividindo famílias inteiras e povos 

inimigos. Tais fronteiras foram contestadas, com geração de conflitos étnicos e 

religiosos.  Neste sentido, Bimwenyi- Kweshi (1977, p. 52 apud MUNANGA, 2009, 

p. 26), “traçamos linhas sobre mapas de regiões onde o homem branco nunca 

tinha pisado. Distribuímos montanhas, rios e lagos entre nós. Ficamos apenas 

atrapalhados por não sabermos onde ficavam essas montanhas, esses rios e 

esses lagos”. Contrariamente ao relato acima, o poema Quero conhecer-te África, 

da obra Sangue Negro (SOUSA, 2016, p.134) aponta outra preocupação.  

Eu quero conhecer-te melhor, 
minha África profunda e imortal... 
Quero descobrir-te para além 
do  mero e estafado azul 
do teu céu transparente e tropical, para além dos lugares  
comuns 
com que te disfarçam aqueles que não te amam 
e em ti veem apenas um degrau a mais para escalar! [...] 
 

Observa-se que a África Negra teve referências marginalizadas, e que 

neste processo de colonização foi palco de disputa dos países europeus entre si 

pelas riquezas exploradas e pela mão de obra escravizada. Todo este ambiente 

de disputa envolvendo o processo colonizador, impositivo, segregador, desumano 

e racista pelo qual passaram os negros africanos e seus descendentes propiciou 

o surgimento de revoltas. O momento foi fértil para os debates em torno da 

autoafirmação dos negros e, como consequência a formação do movimento da 

negritude.   

O movimento da negritude tem como principal representante Aimé Césaire 

e se caracterizou como movimento político determinante na luta contra o racismo 

e também de autoafirmação do ser negro, “[...] cristalizou-se como movimento 

                                                           
4Munanga (2009) não menciona a obra de Cohen em que se baseou.  
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político e estético específico na década dos anos 1930, pela ação conjunta dos 

intelectuais Aimé Césaire5, da Martinica, Léopold Sédar Senghor6, do Senegal, e 

Léon-Gontran Damas7.” (CESÁIRE, 2010, p. 9).   

Para Césaire (2010) a Revolução do Haiti (1791-1804) foi a grande 

precursora da negritude, dando resposta ao mundo ocidental, hegemônico e 

escravagista, em forma de revolta contra o capitalismo predador, expansionista e 

militarista do século XIX.   

O Haiti produz a primeira Revolução radical de essência antirracista, 
anticolonialista e anti-imperialista. Um desafio global à proposta 
monstruosa da desigualdade congênita entre as raças humanas e a 
superioridade natural de uma sobre a outra. Ela é o grande divisor de 
águas da modernidade, relativo à reivindicação fundamental dos direitos 
inerentes à condição humana. (CÉSAIRE, 2010, p. 11).   

 Césaire (2010) em sua obra escreve sobre a Revolução do Haiti que ali já 

anunciara a negritude como movimento radical, criando suas bases de luta social. 

A proposta converge para a ação transformadora, nascida, da experiência 

histórica dos negros, a partir da reação contra a condição dos africanos, seja no 

continente ou de seus descendentes na diáspora. Reforçando tal conteúdo, a 

poeta moçambicana retrata em sua obra com o poema Nossa Voz (SOUSA, 

2016, p. 26).  

Nossa voz ergueu-se consciente e bárbara 
sobre o branco egoísmo dos homens  
sobre a indiferença assassina de todos.  
Nossa voz molhada das cacimbadas do sertão 
nossa voz ardente como o sol das malangas 
nossa voz atabaque chamando 
nossa voz lança de Maguiguana 
nossa voz, irmão,  
nossa voz trespassou a atmosfera conformista da cidade 
e revolucionou-a 
arrastou-a como um ciclone de conhecimento [...].   
 

 No princípio, a negritude, antes de constituir um movimento de ação 

política antirracista, decorreu de eventos que subjugaram a raça nega, como o 

tráfico negreiro do século VIII ao XV, sendo agravados com a hegemonia dos 

centros ocidentais dominadores. A expansão além-mar dessas potências levou a 
                                                           
5Aimé Césaire nasceu em 1913 na Martinica, pequena ilha do Caribe governada pela França. 
Morreu em 2008, na sua ilha natal.  
6Léopold Sédar Senghor nasceu em 1906 no Senegal e foi seu Presidente de 1960 a 1980. 
Morreu em 2001, na França. 
7Léon-Gontran Damas nasceu na Guiana em 1912 e viveu nos Estados Unidos na última década 
de sua vida. Morreu em Washington, em 1978. 
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violência e a desumanização das relações socioeconômicas, impondo aos povos 

dominados a sujeição política, a perda da autonomia cultural e a escravização. 

Neste contexto, a modernidade propiciou a reflexão sobre cultura e identidade, e, 

destas reflexões surgiram às noções de raça e civilização, com argumentos 

teóricos e científicos. 

A negritude situa-se no terreno de um movimento de ideias e práticas 
que, assumindo a noção de raça, para desmitificá-la, visa derrotar o 
racismo. A negritude é a exigência ontológica do Ser Humano que fora 
transformado em “negro-animal”, “negro-vegetal”, “negro-coisa”, “negro-
sujeira”, “negro-fealdade”, “negro-sem-história” e, naturalmente, “negro-
sem-porvir”. (CÉSAIRE, 2010, p.21). 
 

 Os debates teóricos sobre a raça delimitaria geograficamente três espaços: 

A Europa branca, a Ásia amarela e a África negra. Estava, portanto, constituído 

os territórios raciais. Da compreensão de raça vem o termo racismo. A Revolução 

Industrial e mais tarde o capitalismo industrial deram consistência ideológica à 

questão e com isso Césaire (2010, p. 11) nos esclarece que: “[...] o Mundo Negro 

– principal alvo das agressões e depredações do expansionismo ocidental nunca 

escapou da noção de raça fora dos seus domínios, sem a sua participação e 

sempre contra ele [...].” Na definição de negritude, Césaire acrescenta que o 

termo é o reconhecimento das suas origens, de sua história e da sua cultura. E 

resume em três palavras: identidade, fidelidade e solidariedade.    

A identidade consiste em assumir plenamente, com orgulho, a condição 
de negro, em dizer, cabeça erguida: sou negro. A palavra foi despojada 
de tudo o que carregou no passado, como desprezo, transformando este 
último numa fonte de orgulho para o negro. A fidelidade repousa numa 
ligação com a terra-mãe, cuja herança deve, custe o que custar, 
demandar prioridade. A solidariedade é o sentimento que nos liga 
secretamente a todos os irmãos negros do mundo, que nos leva a ajudá-
los e a preservar nossa identidade comum. Césaire rejeita todas as 
máscaras brancas que o negro usava e faziam dele uma personalidade 
emprestada. (CÉSAIRE apud MUNANGA, 2009, p. 52-53).8 

Neste contexto do racismo, não se pode negar a importância do movimento 

panafricano, que antecedeu a negritude. Tinha como um dos slogans: “A África 

para os africanos”. Em Londres, no ano de 1900 foi realizada a Primeira 

Conferência Pan-Africana, com o ideal da emancipação da África, sendo esta fase 

se prolongado até 1925. De moderado o panafricanismo evoluiu para uma postura 

mais radical com a inauguração da Universal Negra Improvement Association: 

                                                           
8Munanga (2009) não menciona a obra de Césaire em que se baseou.  
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Associação Mundial para o Melhoramento da Condição dos Negros – (UNIA), 

tendo como líder Marcus Garvey (Jamaica). Garvey expõe que o negro também 

deve sentir orgulho de ser negro, assim como o branco de ser branco. Era, 

portanto, uma preocupação com a questão da identidade cultural, também 

presente em Noémia no poema Sangue negro (SOUSA, 2016, p. 130).  

[...] Mãe, minha Mãe África 
das canções escravas ao luar, 
não posso, não posso repudiar 
o sangue negro, o sangue bárbaro que me legaste... 
Porque em mim, em minha alma, em meus nervos,  
ele é mais forte que tudo,  
eu vivo, eu sofro, eu rio através dele, Mãe! 

 
Neste cenário, chega Césaire em Paris, no ano de 1931, com o propósito 

de continuar seus estudos superiores. Também neste período, Senghor, do 

Senegal, convive com Césaire, ambos constituíram seus ideais revolucionários se 

integrando às ações políticas contra o colonialismo europeu. Mais tarde outro 

idealista, Damas, da Guiana se congregou com Césaire e Senghor e fundaram a 

negritude.  

É certo que, no nascedouro, esse conceito privilegiou o poético e o 
literário. Eles eram, sobretudo, poetas. Mas, na medida em que eram 
também negros, transitavam no mundo onde a cor da pele, o fenótipo e a 
ascendência africana definiam e fixavam a subalternidade racial.Coube a 
Césaire a articulação, ao longo de três décadas de ação e de reflexão, 
da mais abrangente e radical definição conceitual e pragmática da 
negritude. (CÉSAIRE, 2010, p. 16).   

Em 1935, Césarie funda a revista O Estudante Negro juntamente com 

seus dois companheiros (Senghor e Damas). Esta iniciativa buscava promover a 

consciência dos negros, em relação a sua condição social. Em 1939, com a obra 

Caderno de um Retorno ao País Natal, um “poema manifesto” (CÉSAIRE, 2010, 

p. 18) consagra-se o movimento da negritude.  

[...] Minha negritude não é uma pedra, surdez 
arremessada contra o clamor do dia 
Minha negritude não é uma mancha de água morta 
sobre o olho morto da terra 
Minha negritude não é uma torre ou uma catedral 
Ela mergulha na carne vermelha do solo 
Ela mergulha na carne ardente do céu 
Ela rompe o desânimo opaco com a sua justa paciência [...]. (CÉSAIRE, 
1939 apud CÉSAIRE, 2010, p. 18). 9 

 

                                                           
9Césaire (2010) não menciona a sua obra em que se baseou.  



22 

 

O Caderno apresenta uma reivindicação de caráter coletivo tendo como 

base a luta contra o racismo, um protesto também relacionado ao literário e ao 

artístico, voltando-se para uma proposta política de revolução mundial. Os negros, 

“[...] haveriam que assumir a raça, voluntariamente, mas através de uma 

revalorização antirracista.” (CÉSAIRE, 2010, p. 19).  

Dos três líderes idealizadores do movimento negritude, um deles divergia 

nas escolhas e trajetórias políticas. Césaire e Damas eram radicais, enquanto 

Senghor preferia o caminho mais moderado, inclusive se beneficiava da cidadania 

francesa, chegando a ser presidente do seu país, Senegal, em 1960. Senghor 

defendia a coexistência pacífica entre colonizado e colonizador. Com isso, a 

negritude teve um caráter integracionista diferentemente do que pensavam 

Césaire e Damas. Para Césaire e Damas, “lutar contra a alienação cultural e 

racial consiste não em reclamar a mistura das duas raças e das duas culturas, 

mas o retorno às origens da raça e da civilização africana.” (CÉSAIRE, 2010, p. 

23).  

Nossa poeta, com o propósito de alimentar as origens de seu povo, 

desperta sutilmente no poema Canção Fraterna (SOUSA, 2016, p.63) o problema 

da assimilação cultural.  

[...] Porque a tua canção é sofrimento 
e a tua voz, sentimento 
e magia. 
Há nela a nostalgia 
da liberdade perdida, 
a morte das emoções proibidas, 
e a saudade de tudo que foi teu 
e  já não é [...].  
 

Nesse contexto ressalta-se a questão da perdição, do desenraizamento, da 

desterritorialização e da assimilação cultural, estratégia imposta pelos 

colonizadores em suas possessões africanas. De acordo com Memmi (1977, p. 

94): “[...] Uma vez que suporta a colonização, a única alternativa possível para o 

colonizado é a assimilação ou a petrificação.” De acordo com Munanga (2009), o 

africano aprende a língua do europeu/colonizador porque sua língua materna é 

classificada como inferior e sem poder para interferir na vida social. Quando os 

negros africanos aceitam a assimilação deixam até de falar sua própria língua.  
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L.S. Senghor, em nome da negritude, propõe-nos a francofonia, isto é, o 
fortalecimento e o desenvolvimento do francês como ideal e fundamento 
da nossa política e cultura. A negritude senghoriana manifesta assim 
abertamente sua verdadeira natureza: é a ideologia quase oficial do 
neocolonialismo, o cimento da prisão onde quer deixar-nos trincados e 
que devemos quebrar. (TOWA, 1971, p. 99-115 apud MUNANGA, 2009, 
p. 55).   

 

Defende Munanga (2009, p. 55), “ultrapassando os limites da literatura, a 

negritude aspira ao poder, anima a ação política e a luta pela independência. A 

criação poética torna-se engajamento, uma revolta contra a ordem colonial, o 

imperialismo e o racismo.” Noémia de Sousa grita mais uma vez, ainda na crítica 

contra o racismo, porém considerando que o mundo pode ser representado como 

“um tabuleiro de xadrez” reforçando o pensamento de Fanon no qual ele expressa 

o narcisismo na seguinte citação, “o branco está fechado na sua brancura. O 

negro na sua negrura (FANON, 2008, p. 27).” Nesses termos, se observa no 

trecho do poema Súplica. (SOUSA, 2016, p. 30). 

[...] Tirem-nos a terra em que nascemos, 
onde crescemos 
e onde descobrimos pela primeira vez 
que o mundo é assim: 
um tabuleiro de xadrez...[...]   
 

Outra comparação reside nos escritos de Césaire publicados na obra em O 

discurso sobre o colonialismo (1978), na qual considerou o racismo, o 

colonialismo e o nazismo equiparados.  

Quando ligo o rádio e ouço que, na América, os pretos são linchados, 
digo que nos mentiram: Hitler. Não morreu; quando ligo o rádio e escuto 
que judeus são insultados, desprezados, massacrados, digo que nos 
mentiram: Hitler não morreu; quando ligo enfim o rádio e ouço que na 
África o trabalho forçado está instituído, legalizado, digo que, na 
verdade, nos mentiram: Hitler não morreu (CÉSAIRE apud FANON, 
2008, p. 88).10 
 

A obra repercutiu na Europa trazendo para o fortalecimento do movimento 

da negritude dois inovadores teóricos negros panafricanistas: Cheikh Anta Diop 

(Senegal) e Frantz Fanon11, psiquiatra marticiniano. Fanon incorpora à negritude 

                                                           
10Conforme Fanon (2008, p. 88) citado de memória, Discours politiques, Fort-de-France, 
campanha eleitoral de 1945.  
11Frantz Fanon (1925-1961) lutou junto às forças de resistência no Norte da África e na Europa 
durante a Segunda Guerra Mundial. Formado em psiquiatria e filosofia na França. Tornou-se 
membro da Frente de Libertação Nacional da Argélia, entrando na lista de cidadãos procurados 
pela política em todo território francês. Fanon morreu de pneumonia nos Estados Unidos enquanto 
buscava tratamento para sua leucemia.  
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a temática psicanalítica além de também escrever e denunciar sobre a alienação 

do operário negro.   

O operário negro é duplamente alienado: pelo processo de exploração 
econômica, que partilha com todos os outros operários existentes, e pelo 
processo de alienação racial, que partilha exclusivamente com outros 
negros, operários ou não. A alienação racial afeta toda uma raça, 
independentemente da classe social de seus integrantes. Portanto, na 
realidade das relações sociais no mundo contemporâneo, existiam 
concretamente “dois bandos”, além de operários e burgueses: os negros 
e os brancos. (CÉSAIRE, 2010, p. 26).  

 Fanon estabelece como proposta de luta tirar o negro do universo do qual 

impuseram a ele. Que esta luta não inclui piedade aos antigos governantes. “Para 

nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra. 

Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz como aquele 

que prega o ódio ao branco.” (FANON, 2008, p. 26). Diz que muitos negros 

distorcem o modo de ver sua realidade, pois querem embranquecer a raça 

assimilando costumes e comportamentos do branco.  

A análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece 
evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita 
tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há 
complexo de inferioridade após um duplo processo: 

- inicialmente econômico; 

- em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa 
inferioridade (FANON, 2008, p. 28). .    

Fanon não foca a questão da alienação unilateralmente, ou seja, só da 

parte do negro mais também do branco e, desta alienação vem os preconceitos 

de ambas as partes que precisam ser banidos. Acredita que, “Quanto mais 

assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua 

selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será.” 

(FANON, 2008, p.34). Para ele, falar uma língua é assumir uma cultura. Nesse 

aspecto, em se tratando de língua materna, Fanon cita a argumentação de Leiris: 

Ainda hoje língua popular que todos conhecem mais ou menos, mais que 
só os analfabetos, com exceção do francês, falam, a língua crioula 
parece ser destinada ao tornar-se mais cedo ou mais tarde, uma 
sobrevivência, quando a instrução (embora seu progresso seja lento, 
entravado pelo número excessivamente restrito de estabelecimentos 
escolares, a penúltima em matéria de leitura pública e o nível 
frequentemente baixo demais da vida material) for amplamente difundida 



25 

 

nas classes deserdadas da população (LEIRIS apud FANON, 2008, p. 
41).12 

 

No aspecto linguístico de alguns poemas de Noémia de Sousa, a 

intencionalidade dela de preservar e enaltecer sua língua nativa parte de suas 

raízes, como se verificam nos poemas Zampungana (SOUSA, 2016, p.75), 

Bayete (SOUSA, 2016, p.128), Shimani (SOUSA, p.46) e Magaíça (SOUSA, 

2016, p.73), além de outros termos inseridos no texto poético. Em contraposição, 

os estudos de Fanon revelam que o negro se apropria da língua da metrópole 

como sinônimo de poder e quando se vê um médico, poeta ou professor negro, 

ou seja, profissões consideradas da alta sociedade é pronunciado o negro poeta 

(como no caso de Césaire), um professor negro, um médico negro como se a pele 

fosse determinante ou exceção para se ocupar determinado trabalho. Na verdade 

se trata de um dano psicológico, que mexe na autoestima do negro deixando 

claro o sentimento de inferioridade: 

O problema é saber se é possível ao negro superar seu sentimento de 
inferioridade, expulsar de sua vida o caráter compulsivo, tão semelhante 
ao comportamento fóbico. No negro existe uma exacerbação afetiva, 
uma raiva em se sentir pequeno, uma incapacidade de qualquer 
comunhão que o confina em um isolamento intolerável. (FANON, 2008, 
p. 59). 

Essa questão do complexo de inferioridade é também mencionado nos 

relacionamentos entre um “homem branco” e “a mulher de cor”, também estudado 

por Fanon, ele cita o neologismo da “menos-valia psicológica13, este sentimento 

de diminuição [...].” (FANON, 2008, p. 65). Em resumo, os estudos de Fanon 

impõem uma nova perspectiva na relação entre o branco e o negro, chamando a 

responsabilidade de todos para a construção de uma sociedade livre de 

preconceitos. Em outras palavras:  

[...] o negro não deve ser mais colocado diante deste dilema: branquear 
ou desaparecer, ele deve poder tomar consciência de uma nova 
possibilidade existir; ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por 
causa de sua cor, se encontro em seus sonhos a expressão de um 
desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será de dissuadi-
lo, aconselhando-o a “manter as distâncias”; ao contrário, meu objetivo 
será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher a ação 
(ou a passividade) a respeito da verdadeira origem do conflito; isto é, as 
estruturas sociais. (FANON, 2008, p. 95-96). 

 

                                                           
12Fanon (2008) não menciona o ano ou a obra de Leiris em que se baseou.  
13“Menos-valia”, neologismo, flerte com o conceito econômico de mais-valia, de Marx.  
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Quanto a Diop, ele redimensionou também o movimento negritude 

reestabelecendo a luta por um Estado Federal da África como anunciara Marcus 

Garvey. Além deste foco, Diop funda suas teses sobre o ponto de vista histórico-

científico, cuja obra Nação Negra e Cultura fora considerada “[...] o livro mais 

audacioso que um negro jamais escreveu.” (CÉSAIRE, 2010, p. 30). 

 Com os agravos estudos de Fanon (2008) e Diop que colocavam a questão 

do racismo além da luta de classes, Césaire emancipa-se da ideologia marxista e 

argumenta: “O que eu quero é que o marxismo e o comunismo sejam colocados 

ao serviço dos povos negros, e não os povos negros ao serviço do marxismo e do 

comunismo.” (CÉSAIRE, 2010, p. 32). 

 A descolonização trabalhada por Senghor, poeta convertido em presidente 

do Senegal em 1960, era uma trama neocolonial, alienante, oportunismo político 

em acordo com a França. A negritude foi reduzida a uma retórica estatizada, 

usada para consolidar o poder político de quem estava no comando das ex-

colônias, pincipalmente francesas ao longo do período de 1960 a 1980. 

 Neste ambiente controverso, Césaire e Damas, decepcionados 

silenciaram-se. Evidenciava-se a negritude de Senghor, inclusive dando 

impressão de que Césaire e Damas consentiram a estratégia de Senghor. Tal 

estratégia avançava na África e na diáspora e se consagrou como práxis social 

nas décadas de 1960 a 1970.   

No caso específico do Brasil, a negritude voltaria triunfal nos anos 1970, 
através de iniciativas política e culturais: a fundação do Movimento 
Negro Unificado Contra a Discriminação Racial e o surgimento do Bloco 
Afro Ilê Aiyê, com sua insistência sobre a beleza negra e o amor à África. 
Fertilizou o movimento rastafariano, no Caribe, com Count Osie and the 
Mystic Revelation (“Grounation”); inspirou o “jazz/poetry” do The Last 
Poets (“Jibaro”, “Wake Up. Niggers”), primeiro grupo de Rap surgido nos 
Estados Unidos, precursor do Hip Hop. A negritude cesariana estava 
estampada no rosto do Funk de James Brown (“I am Black and Pround”), 
no Afro-Beat de FelaKuti (“Yellow Fever”), no Reggae de Bob Marley 
(“Redemption Song”) e de Peter Tosh (“African”) (CÉSAIRE, 2010, p. 36-
37).14 
 

Mas a negritude foi perdendo seus líderes fundantes: Damas em 1978 e 

Diop em 1986. Restava ao movimento o pronunciamento do seu líder maior, 

Césaire, para redemarcar a linha que separava as duas propostas. Césaire 

menciona o processo da negritude e confirma suas convicções.  

                                                           
14Sobre o movimento da negritude nos EUA iremos nos deter na análise do poema de Noémia de 
Sousa: A Billie Holiday, cantora.  
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A negritude não é uma corrente estética passageira nem uma 
pretenciosa escola filosófica; muito menos ideologia ou religião. É, sim, 
uma forma de consciência oposta ao racismo; um posicionamento ético e 
moral global frente à racialização das relações humanas. Portanto, um 
jeito de ser, de pensar, de atuar e de se conceber frente à realidade 
concreta num mundo que, efetivamente, valora e hierarquiza as raças. 
(CÉSAIRE, 2010, p. 40).  

Munanga (2009) considera Du Bois, em virtude do seu engajamento na luta 

pelas origens negras, junto aos seus irmãos negros norte-americanos o pai da 

negritude.  

[...] Sem pregar a volta para a África dos negros americanos, defendia os 
direitos deles enquanto cidadãos da América e exortava os africanos a 
se libertarem em sua própria terra. Por ter defendido a volta às origens, 
Du Bois merece também o nome de pai da negritude. (MUNANGA, 2009, 
p.46). 

Du Bois (1868 - 1963) estudou nas Universidades de Fusk, Harward e 

Berlim e se tornou doutor em Filosofia. Como historiador exalta seu passado 

africano anunciando uma valorização da raça: “Sou negro e me glorifico deste 

nome; sou orgulhoso do sangue negro que corre em minhas veias [...]” (DU BOIS, 

1977, p. 140 apud MUNANGA, 2009, p. 46). 

 Tanto o movimento da negritude quando o panafricanismo não surgiram na 

África, mas na França e nos Estados Unidos respectivamente, por intelectuais 

negros e como sentimento de orgulho racial e conscientização do valor e riqueza 

cultural dos negros. Ativistas e poetas foram protagonistas. O período da 

efervecência desses e outros movimentos na Europa foram entre as duas guerras 

mundiais. Eram tempos de mudanças e motivos para o esplendor da cultura 

africana, porém, a negritude foi criticada por se limitar à literatura. Tal fato teve 

veracidade, pois seus protagonistas foram privilegiados africanos e americanos 

negros cujo saber maior foi a identificação com lendas e adversidades de grande 

parte da África. “Ao invés de optar pelo mundo do colonizador, eles escolhiam as 

imagens literárias da Mãe África, sacrificada pela colonização.” (CORRÊA; 

HOMEM, 1977, p. 115).   

A crítica de Corrêa e Homem parece ter respaldo no poema de Noémia que 

retoma as raízes africanas e enaltece a Mãe-África. Neste mesmo propósito, a 

moçambicana anuncia sua voz no poema Se me quiseres conhecer (SOUSA, 

2016, p. 40) que abrange o conceito de africanidade/identidade.  
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[...] Ah, essa sou eu: 
órbitas vazias do desespero de possuir a vida, 
boca rasgada em feridas de angústia, 
mãos enormes, espalmadas 
erguendo-se em jeito de quem implora  e ameaça, 
corpo tatuado de feridas visíveis e invisíveis  
pelos chicotes da escravatura... 
Torturada e magnífica, 
altiva e mística,  
África da cabeça aos pés,  
- ah, essa sou eu:[...]  
 

Nesses termos, a negritude como instrumento político de afirmação 

reforçou o nacionalismo, a necessidade de valorizar o negro e suas raízes, 

passando a ser expressão poética dos movimentos anti-colonialistas. A negritude 

era conhecida como uma forma de construção de uma sociedade sem nenhuma 

forma de opressão racial; um processo emancipatório do conjunto dos oprimidos.  

O que se tem como resultado da violência dada pela preocupação do 

branco europeu do mundo negro, numa disputa desigual em termos de força 

econômica, política e tecnológica, é a reação da África, através dos movimentos: 

panafricanismo e negritude, principalmente, que denunciaram o avanço da 

barbárie do colonizador e, se contrapondo a exploração capitalista. Como por 

exemplo podemos citar Noémia no poema Passe (SOUSA, 2016, p. 34): “A ti, que 

nos exiges um passe para podermos passear / pelos caminhos hostis da nossa 

terra,/ diremos quem somos, diremos quem somos [...].”  

É necessário que se faça algumas considerações sobre a negritude em 

três localidades que foram cenários do movimento citados na obra de Noémia: 

Brasil, Estados Unidos e Moçambique, terra natal da poetisa. No seu livro Sangue 

Negro (2016) retrata duas passagens pelo Brasil: o poema Samba, dedicado a 

Ricardo, lembrança da noite de 19/11/1949. O outro foi dedicado ao escritor 

baiano Jorge Amado. Extrai-se, portanto um trecho do poema Samba. (SOUSA, 

2016, p. 85-86): 

[...] Oh ritmos fraternos do samba, 
trazendo feitiço das macumbas, 
o cavo bater nas marimbas gemendo 
lamentos despedaçados de escravo, 
oh ritmos fraternos do samba quente da Baía! 
Pegando fogo no sangue inflamável dos mulatos 
fazendo gingar os quadris dengosos das mulheres, 
entornando sortilégios e loucura  
nas pernas bailarinas dos negros...[...]  
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Como se observa, o poema trata de ritmo, sensualidade e alegria típicos da 

África e também muito presentes na cultura brasileira, e como tal, parte da 

identidade dos descendentes do continente negro. Munanga (2009), naturalizado 

brasileiro, escreveu em sua obra conceitos e críticas relevantes ao tema da 

pesquisa. Discutiu também do movimento negro no Brasil. O autor da obra 

nasceu na República Democrática do Congo (antigo Zaire). Viveu uma história de 

luta e a experiência da diáspora. Segundo Gomes que apresentou a referida obra: 

“[...] a negritude e os processos de construção da identidade negra se fazem 

presente na própria biografia do autor.” (MUNANGA, 2009, p. 7).  

Munanga (2009) problematiza a questão da identidade negra com a 

seguinte afirmação:  

[...] não podemos confirmar a existência de uma comunidade identitária 
cultural entre grupos de negros que vivem em comunidades religiosas 
diferentes, por exemplo, os que vivem em comunidades de terreiros de 
candomblé, de evangélicos, ou de católicos, etc. em comparação com a 
comunidade negra militante, altamente politizada sobre a questão do 
racismo, ou com as comunidades remanescentes dos quilombos. 
(MUNANGA, 2009, p. 11).   

Também é exposto que a contribuição de uma identidade ou de uma 

personalidade coletiva tem com base três fatores: o histórico, o linguístico e o 

psicológico. Desses, o mais importante parece ser o aspecto histórico no qual é 

mencionado a consciência histórica nos terreiros do candomblé. 

Parece-me que a consciência histórica é mais forte nas comunidades de 
base religiosa, por exemplo, nos terreiros de candomblé, graças 
justamente aos mitos de origem ou de fundação conservados pela 
oralidade e atualizados através de ritos e outras práticas religiosas. A 
questão da busca ou da crise da identidade não se colocaria nesse 
contexto. (MUNANGA, 2009, p. 12-13).  

A faceta histórica também é recorrente na poesia de Noémia de Sousa, 

Poema a Jorge Amado (SOUSA, 2016, p.125) no qual ela enaltece os heróis e 

mitos brasileiros como Zumbi dos Palmares, Lampião, Luís Carlos Prestes, dentre 

outros mencionados abaixo. 

 

 

 



30 

 

[...] Não tenha receio, vem! 
Vem contar-nos mais uma vez 
tuas histórias maravilhosas, teus ABC‟s 
de heróis, de mártires, de santos, de poetas do povo! 
Senta-te entre nós 
e não deixes que pare a tua voz! 
Fala de todos e, cuidado!  
não fique ninguém esquecido: 
nem Zumbi dos Palmares, escravo fugido, 
lutando, com seus irmãos, pela liberdade; 
nem o negro Antônio Balduíno, 
alegre, solto, valente, sambeiro e brigão; 
nem Castro Alves, o nosso poeta amado; 
nem Luís Prestes, cavaleiro da esperança; 
nem o Negrinho do Pastoreio, 
nem os contos sem igual das terras do cacau 
- terra mártir em sangue adubada –  
essa terra que deu ao mundo a gente revoltada 
de Lucas Arvoredo e Lampião! [...]  
 

A língua também se configura com uma das bases da identidade, na qual é 

citada a perda da língua materna na diáspora.  

Quanto ao fator linguístico, não podemos dizer que a crise foi total, pois 
nos terreiros religiosos persiste uma linguagem esotérica que serve de 
comunicação entre os humanos e os deuses (orixás, inquices) que 
continua a ser um fator de identidade. Nas outras categorias foram 
criadas outras formas de linguagem ou de comunicação como estilos de 
cabelos, penteados e estilos musicais que são marcas de identidade. 
Algumas comunidades rurais negras isoladas teriam conservado 
estruturas linguísticas africanas enriquecidas com vocábulos e 
expressões de língua portuguesa (MUNANGA, 2009, p. 13).  

Já o fator psicológico se refere ao temperamento do negro e ao 

temperamento do branco e também se podemos considerá-lo como marca de sua 

identidade. De acordo com Munanga (1988, p. 143-146 apud MUNANGA, 2009, 

p. 14): “Como se percebe, o conceito de identidade recobre uma realidade muito 

mais complexa do que se pensa, englobando fatores históricos, psicológicos, 

linguísticos, culturais, político-ideológicos e raciais”. 

Sendo assim, a identidade permanece em transformação diariamente, 

sendo construída e desconstruída. A respeito da identidade, Hall expõe que 

a identidade, [...] preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior” – 
entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a 
“nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que 
internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, 
contribui para alinhar nossos sentimentos  subjetivos com os lugares 
objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, 
costura (ou, para usar uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à 
estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que 
eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e 
predizíveis. (HALL, 2005, p. 11-12). 
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A respeito do racismo, Munanga (2009) nos esclarece que 

Para ser racista, coloca-se como postulado fundamental a crença na 
existência de “raças” hierarquizadas dentro da espécie humana. De outro 
modo, no pensamento de uma pessoa racista existem raças superiores e 
raças inferiores. Em nome das chamadas raças, inúmeras atrocidades 
foram cometidas nesta humanidade: genocídio de milhões de índios nas 
Américas, eliminação sistemática de milhões de judeus e ciganos 
durante a Segunda Guerra Mundial. ...se cientificamente a realidade da 
raça é contestada, política e ideologicamente esse conceito é muito 
significativo, pois funciona como uma categoria de dominação e exclusão 
nas sociedades multirraciais contemporâneas observáveis. (MUNANGA, 
2009, p. 15).  

 O racismo infelizmente ainda permanece no Brasil, algumas vezes de 

modo explícito e outras vezes de modo velado, implícito. De acordo com 

Munanga (2009, p. 19): “Os que pensam que a situação do negro no Brasil é 

apenas uma questão econômica, e não racista, não fazem esforço para entender 

como as práticas racistas impedem ao negro o acesso na participação e na 

ascensão econômica”.  

De fato, não é menos comum a exclusão do negro no mercado de trabalho 

e em outras estruturas sociais da sociedade capitalista. O racismo é notório em 

um dos países mais ricos do planeta da contemporaneidade (E.U.A.). Neste, a 

luta dos negros teve como alvo os direitos civis, tendo como uma das maiores 

expressões o líder evangélico e negro Martin Luther King, assassinado em 1968.  

Sabe-se que a sociedade norte-americana teve a experiência do 

panafricanismo, como citado anteriormente, cujo movimento antecedeu a 

negritude. Em Noémia de Sousa, a dor do negro norte-americano é comparada ao 

do africano, quando ela fala sobre a cantora Billie Holiday15, destacando a sua 

canção, cantada em um inglês crioulo no qual Noémia chama a interlocutora Billie 

Holiday de irmã. Este poema é denominado A Billie Holliday, cantora. (SOUSA, 

2016, p. 123).  

[...] E então, 
tua voz, minha irmã americana 
veio do ar, do nada, nascida da própria escuridão... 
Estranha, profunda, quente, 
vazada em solidão [...].    
 

Quanto à negritude moçambicana, Noémia retrata a própria luta do seu 

povo, expressa nos versos de Sangue Negro (SOUSA, 2016). Porém, é relevante 

destacar que o processo de colonização da África se deu nos anos de 1950/60, 

                                                           
15O poema: A Billie Holiday, cantora, será analisado em outro capítulo.   
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exceto quando se trata das colônias portuguesas (Angola, Moçambique e Guiné-

Bissau), as quais levaram mais tempo sobre o domínio lusitano, só conquistando 

a independência nos anos de 1970. 

A respeito do movimento de independência de diversos países africanos foi 

denominado de “Segunda Guerra Fria” (Halliday, 1983 apud Mota16, 2011, 34) as 

revoluções ocorridas nas décadas de 1960/70. Nesse contexto histórico, Noémia 

de Sousa percorreu vários países africanos que lutavam por suas 

independências, ela era contra o colonialismo, entre os anos de 1951 e 1964 

morou em Lisboa e, por pertencer ao partido de oposição política ao Estado Novo, 

teve de exilar-se em Paris.  

[...] as lutas independentistas em Moçambique e Angola guardam várias 
semelhanças devido à sincronia do contexto histórico e à metrópole 
portuguesa. Outra característica importante que aproxima ambas as 
lutas é o modo como elas foram travadas também no campo ideológico, 
tendo a arte como suporte, antes mesmo de a luta armada efetivar-se 
nos territórios beligerantes: Noémia de Sousa e Agostinho Neto fizeram 
parte de grupos de intelectuais de influência marxista que, através de 
sua arte, pretenderam influir no mundo à sua volta, transformando-o. 
(MOTA, 2011, p. 35).  

No caso de Moçambique a submissão se prolongou por 470 anos (1505- 

1975), época em que Moçambique ainda era colônia de Portugal. Em Portugal e 

nas suas colônias estava acontecendo o sistema político denominado de 

Salazarismo que é uma das denominações para “Estado Novo” português o qual 

vigorou de 1933 a 1974. Destes 41 anos de sistema político, 35 anos foi 

comandado por Antônio de Oliveira Salazar (1889-1970). O Salazarismo acabou 

com o Liberalismo em Portugal e foi caracterizado como um sistema político 

autocrata e corporativista. Alguns historiadores também denominam este período 

de Segunda República Portuguesa. A designação de Estado Novo foi criada por 

razões propagandistas e ideológicas. O Salazarismo teve características próximas 

do governo de Getúlio Vargas, aqui no Brasil e de Juan Perón, na Argentina.  

 

 

 

                                                           
16Mota (2011) não menciona a obra de Halliday em que se baseou. 



33 

 

Angola e Moçambique assemelhavam-se, [...], às colônias de 
povoamento implantadas na África do Sul e na Rodésia do Sul. As 
diferenças com estes países deviam-se a certas insuficiências de ordem 
histórica: falta de investimentos, administração colonial de fraco 
desempenho e dependência econômica relativamente aos capitalistas 
britânicos. Em sua grande maioria, os colonos eram camponeses 
iletrados ou proletários desempregados, os quais não primavam por 
qualquer abertura colonial, nem tampouco pela sua tolerância em 
relação às outras raças. O seu estabelecimento nas colônias traduziu-se, 
por conseguinte, em um agravamento do racismo e da exploração da 
mão de obra africana. (MAZRUI; WONDJI, 2010, p. 315).  
 

Moçambique, por ser colônia de Portugal, também presenciou o 

Salazarismo ou Estado Novo. No país de Moçambique existem dois partidos 

políticos: a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a Resistência 

Nacional Moçambicana (RENAMO). A RENAMO é o partido de oposição apoiado 

pelos E.U.A. e a FRELIMO, criado em 1962, de orientação socialista, apoiada 

pela ex-URSS e também responsável pela luta de libertação nacional, a qual 

ocorreu em 25 de junho de 1975.  

Nos Estados de língua portuguesa de Angola e Moçambique, que 
conquistaram a independência através de longas guerras coloniais em 
que a resistência foi dominada por marxistas, seu marxismo – não 
importa a que tenha equivalido – levou os Estados Unidos (muitas vezes 
agindo de comum acordo com a África do Sul) e a União Soviética (às 
vezes atuando através de Cuba) a porem em prática seus antagonismos 
mútuos à custa de vidas africanas. (APPIAH, 1997, p. 233). 

 

Em 1978, a FRELIMO tornou-se um partido comunista, nomeado de 

Partido Frelimo e Samora Machel (militar moçambicano, líder revolucionário de 

inspiração socialista), foi nomeado presidente do país, em um regime de partido 

único até o seu falecimento, em 1986.  

Em Moçambique, o pós-guerra foi marcado por uma enérgica política 
dos portugueses, visando transformar este território em colônia de 
povoamento, à imagem da África do Sul e da Rodésia do Sul. Portugal 
não tinha, de forma alguma, a intenção de um dia conceder a 
independência às suas colônias e buscava integrá-las em uma complexa 
relação com a metrópole. [...] O pós-guerra consistiu, para Moçambique, 
um período de prosperidade sustentada, no curso da qual foram 
construídas estradas de ferro, estradas rodoviárias e barragens 
hidrelétricas [...]. (MAZRUI; WONDJI, 2010, p. 314).  

 

É relevante frisar que Portugal tinha interesse na exploração do petróleo 

mas, não tinha capital para este investimento, sendo assim contava com os 

bancos norte - americanos, interessados nos territórios africanos.  
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Inglaterra e Estados Unidos eram [...] os principais clientes da África 
portuguesa, excetuada a metrópole, embora os interesses norte-
americanos não se tenham tornado importantes senão com as primeiras 
tentativas de prospecção petrolífera (1948 em Moçambique, 1957 em 
Angola) e, sobretudo, com início das guerras de libertação em Angola e 
Moçambique. [...] somente neste momento (a partir dos anos 1960) que 
interveio a “modernização” rápida do domínio português. (MAZRUI; 
WONDJI, 2010, p. 354).  
 

Em 1990, o estado de Moçambique aprovou uma nova constituição, a qual 

transformou o antigo sistema político comunista em uma democracia multi - 

partidária. O Partido Frelimo permaneceu no poder, pois ganhou por 5 vezes as 

eleições legislativas e presidenciais nos seguintes anos: 1994, 1999, 2004, 2009 

e 2014. 

De acordo com a constituição atual de Moçambique, o seu regime político é 

do tipo presidencialista: o chefe de Estado é também chefe do governo. Desde 

1985 existe o cargo de Primeiro Ministro, o qual é responsável pela coordenação 

e, além deste poder também pode dirigir as sessões do Conselho de Ministros, 

caso o presidente esteja ausente. Desde sua independência até os dias atuais, 

Moçambique teve quatro presidentes. O presidente atual que também é 

empresário se chama Filipe Nyusi e iniciou seu mandato em 15.01. 2015.  

Na dicção poética de Noémia de Sousa, muitos poemas tratam diretamente 

de sua terra natal, Moçambique. Em Deixa passar o meu povo (SOUSA, 2016, 

p.48), destaca-se o trecho: 

Noite morna de Moçambique  
e sons longínquos de marimbas chego até mim 
- certos e constantes –  
vindo não sei de onde. 
Em minha casa de madeira e zinco 
abro e deixo-me embalar... 
Mas vozes da América remexem-me a alma e os nervos [...] 
 

Noémia também fala sobre sua moçambicanidade na tessitura poética 

denominada Se este poema fosse... o qual abrange também uma dimensão 

utópica (SOUSA, 2016, p. 56): 

[...] Ai meu sonho... 
Ai a minha terra moçambicana erguida 
com uma nova consciência, digna e amadurecida... 
A minha terra cortada em toda a sua extensão 
por todas essas realizações que a civilização 
inventam para tornar a vida humana mais feliz... [...]  
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Este capítulo foi composto pela história da colonização dos africanos, pelo 

movimento da negritude, pelo conceito de identidade/africanidade, passando 

superficialmente pelo movimento no Brasil, nos Estados Unidos e em 

Moçambique. Nessa trajetória, foram também inseridos os poemas de Noémia de 

Sousa além de outros poetas negros, utilizando sua arte como forma de 

manifestação do movimento. O movimento da negritude aparece como uma 

ideologia não passiva que compreendeu todo um passado histórico e impositivo 

sofrido pelos negros, tanto os africanos como os afrodescendentes. 

 Noémia de Sousa surge neste contexto valorizando sua negritude através 

de uma dicção forte e provocante na qual coloca o negro como protagonista da 

sua história, empoderado e detentor do lugar de que se fala. Por tudo isso, 

Sangue Negro (SOUSA, 2016), projeta o grito da negritude, refletido e refratado 

na forma poética, exaltando a emotividade e o radicalismo quando denuncia a 

história de dor, resistência e resiliência dos negros africanos durante o processo 

de colonização. A negritude é uma temática forte e explícita na obra de Noémia, 

assim como também no legado de outros autores negros da Literatura Africana, 

como foram aqui mencionados. A respeito da negritude, Munanga nos esclarece: 

Enquanto uma única pessoa continuar a ser caracterizada e discriminada 
pela cor da pele escura, enquanto uma única pessoa se obstinar, por 
causa da sua diferença, a lançar sobre outra pessoa um olhar 
globalizante que a desumaniza ou a desvaloriza, a negritude deverá ser 
o instrumento de combate para garantir a todos o mesmo direito 
fundamental de desenvolvimento, a dignidade humana e o respeito das 
culturas no mundo. A negritude fornece nesses tempos de globalização, 
um dos melhores antídotos contra as duas maneiras de se perder: por 
segregação cercada pelo particular e por diluição no universal 
(CÉSAIRE, 1987, p. 5-33 apud MUNANGA, 2009, p.21).   
 

Finalmente, a negritude como instrumento de luta política antirracista 

defensora da causa negra ainda perdura sendo disseminado também em formas 

de artes como: poema e música, os quais serão aprofundados no capítulo 

seguinte.  
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3 LITERATURA, LIBERDADE, RUPTURAS E DEVASTAÇÃO   

3.1 As vozes da liberdade e seu campo imagético  

Seguindo o pensamento de López (2013), Noémia utiliza em seus poemas 

uma voz com o caráter coletivo (a voz de todo o povo africano) e também 

feminista a qual foi determinada pelas vivências pessoais, desejos de revolta e 

esperança de mudança. Ainda de acordo com a autora do artigo em questão, a 

literatura da poeta sofre três marginalizações: “Em Noémia de Sousa cristalizam 

três das grandes exclusões que têm construído a cultura ocidental. Noémia é 

mulher (exclusão sexual), negra (exclusão racial) e moçambicana (exclusão 

colonial).” (LÓPEZ, 2013, p. 2). 

Inicialmente apresentaremos a análise do poema A Billie Holiday, cantora 

e, em seguida, as outras duas mencionadas anteriormente.  Iniciaremos com a 

exposição da obra Sangue Negro (SOUSA, 2016), posteriormente a exposição 

do poema, no qual apontaremos os diálogos no plano da intertextualidade (Billie 

Holiday e Os blues) e da intratextualidade e finalizaremos com a elucidação sobre 

a argumentação ou plano ideacional do poema. 

As poesias de Noémia de Sousa posicionam o negro como protagonista de 

sua história, o qual passa a desempenhar um papel emancipatório e libertador, 

como veremos ao ler os poemas de Sangue Negro (SOUSA, 2016). O título da 

obra Sangue Negro (SOUSA, 2016) é composto em seu campo imagético por 

duas cores: vermelho e preto. Na conjuntura da referida pesquisa, a cor preta 

resgata e anuncia a questão da negritude e o sangue nos remete a cor vermelha. 

Sobre esta cor, buscamos o verbete no Dicionário de Símbolos para nos ajudar.  

A cor vermelha indica paixão, energia e excitação. De acordo com 

CHEVALIER e GHEERBRANT, temos a cor vermelha como: 

Universalmente considerado como o símbolo fundamental do princípio 
de vida, com sua força, seu poder e seu brilho, o vermelho, cor de fogo e 
de sangue. [...]. O vermelho - escuro, [...], é noturno, fêmea, secreto e, 
em última análise, centrípeto; representa não a expressão, mas o 
mistério da vida. [...] alerta, detém, incita à vigilância e, no limite, inquieta 
[...]. [...] o poder de fascinação da cor vermelha, que leva em si, 
intimamente ligados, os dois mais profundos impulsos humanos: ação e 
paixão, libertação e opressão [...]. É também a cor do sangue, da vida, 
da beleza e da riqueza; é a cor da união [...]. Cor da vida, é também a da 
imortalidade [...] (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2016, 944 e 946).   
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O livro de Noémia de Sousa intitulado Sangue Negro (SOUSA, 2016) 

apresenta em sua totalidade 46 poemas escritos durante três anos (de 1948 a 

1951). Uma condensação poética é observada devido ao curto espaço de tempo 

das produções de Noémia. Nossa poeta, de acordo com Leite (2012, p. 92): “[...] 

antecede no entanto a maioria dos poetas moçambicanos na abordagem de 

temas ligados à exaltação dos valores africanos, espírito de fraternidade,  

consciência coletiva e denúncia colonial”.  

A temática geral das poesias de Noémia de Sousa compreende “política”, 

“libertação”, “resistência”, “raízes africanas”, dentre outros menos recorrentes 

presentes em poemas os quais apresentam o eu lírico geralmente no plural, 

coletivizando-o e gritando pelas independências africanas a partir da palavra. 

Vemos a formação de um discurso de resistência e descobrimos as 
possibilidades de ensinar a resistência, à medida que os próprios súditos 
descolonizados escrevem, agora, como sujeitos de uma literatura 
própria. O simples gesto de escrever para e sobre si mesmo – há aqui 
paralelos fascinantes com a história da literatura afro - americana – tem 
uma profunda significação política. (APPIAH, 1997, p. 88). 

 

Percebemos também o uso de vocábulos repetidos demasiadas vezes os 

quais compreendem: “Mãe - África”, “Mãe”, “África”, “terra”, “mãe-terra”, “irmã (s)/ 

irmãzinha”, “irmão (s)/ irmãozinho”, “vida e palavras correlatas”, “nosso e palavras 

correlatas” e “esperança”. As expressões denominadas anteriormente são 

consideradas palavras-chaves de sua obra.  

 

A BILLIE HOLIDAY, CANTORA 

Era de noite e no quarto aprisionado em escuridão 

apenas o luar entrara, sorrateiramente, 

e fora derramar-se no chão. 

Solidão. Solidão. Solidão. 

E então, 

tua voz, minha irmã americana, 

veio do ar, do nada nascida da própria escuridão... 

Estranha, profunda, quente, 

vazada em solidão. 
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E começava assim a canção: 

“Into each heart some rain must fall...” 

Começava assim 

e era só melancolia 

do princípio ao fim, 

como se teus dias fossem sem sol 

e a tua alma aí, sem alegria... 

 

Tua voz irmã, no seu trágico sentimentalismo, 

descendo e subindo, 

chorando para logo, ainda trémula, começar rindo, 

cantando no teu arrastado inglês crioulo 

esses singulares “blues”, dum fatalismo 

rácico que faz doer 

tua voz, não sei porque estranha magia, 

arrastou para longe a minha solidão... 

 

No quarto às escuras, eu já não estava só! 

Com a tua voz, irmã americana, veio 

todo o meu povo escravizado sem dó 

por esse mundo fora, vivendo no medo, no receio 

de tudo e de todos... 

O meu povo ajudando a erguer impérios 

e a ser excluído na vitória... 

A viver, segregado, uma vida inglória, 

de proscrito, de criminoso... 

 

O meu povo transportando para a música, para a poesia, 

os seus complexos, a sua tristeza inata, a sua insatisfação... 

 

Billie Holiday, minha irmã americana, 

continua cantando sempre, no teu jeito magoado 
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os “blues” eternos do nosso povo desgraçado... 

Continua cantando, cantando, sempre cantando, 

até que a humanidade egoísta ouça em ti a nossa voz, 

 

e se volte enfim para nós, 

mas com olhos de fraternidade e compreensão! 

 

24/05/1949  

Os três poemas que fazem parte do corpus foram escritos no ano de 1949, 

ano em que Moçambique ainda era colônia de Portugal.  

Em linhas gerais, o poema A Billie Holiday, cantora procura denunciar a 

angústia do povo, conterrâneo da poetisa - Noémia de Sousa - negros africanos, 

que historicamente foram subjugados, agredidos e dominados pelo processo de 

colonização.  

Mesmo depois de uma brutal história colonial e de quase duas décadas 
de contínua resistência armada, a descolonização da África portuguesa, 
em meados dos anos 70, deixou atrás de si uma elite que redigiu as leis 
e a literatura africanas em português. (APPIAH, 1997, p. 20). 
 

O poema em questão trata de uma forma geral sobre a identidade africana, 

a capacidade de resiliência e a resistência do povo africano. Ele apresenta 42 

versos livres que são também chamados de versos irregulares, oito estrofes e, 

destas temos dois dísticos e duas quintilhas. Estes tipos de versos promovem ao 

poema certa musicalidade e ritmo e também são característicos da Escola 

Literária Modernista e Pós-Modernista, por não seguir um padrão, por ser 

contrários às formas poéticas consideradas tradicionais, clássicas. O verso livre 

foi uma forma de liberdade estética do ocidente; presente na época de Noémia de 

Sousa. Há uma apropriação de uma forma estética de vanguarda utilizada nas 

tessituras poéticas de Noémia, a qual foi usada para denunciar a violência racial.   

Como Noémia de Sousa se expressa, se expõe, se manifesta, se revolta 

na língua imposta pelo colonizador: a Língua Portuguesa, a qual foi forçada a 

assimilar, seria uma forma irônica de se expressar e fazer seu grito ecoar no qual 

também demonstra conhecer outras culturas, como a norte-americana. De acordo 

com Appiah, segue a citação abaixo:  
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[...] Assim, o problema não está apenas, ou não tanto, nas línguas 
inglesa, francesa ou portuguesa, mas na imposição cultural que cada 
uma delas representa. O ensino colonial, em suma, produziu uma 
geração imersa na literatura dos colonizadores, uma literatura que 
amiúde refletia e transmitia a visão imperialista. (APPIAH, 1997, p. 87). 

 
Assim, podemos depreender sobre a poesia:  

A poesia situa-se no campo do controle do sensível, no campo da 
precisão da imprecisão. A questão da poesia é esta: dizer coisas 
imprecisas de modo preciso. As artes criam modelos para a 
sensibilidade e para o pensamento analógico. Uma poesia nova, 
inovadora, original, cria modelos novos para a sensibilidade: ajuda a criar 
uma sensibilidade nova (PIGNATARI, 2005, p.53).  

O poema A Billie Holiday, cantora, em seu início apresenta cores tristes e 

sombrias que nos remetem à escuridão, solidão e sofrimento. O plano ideacional 

presente no poema defende a liberdade e expõe o clamor dos negros em busca 

desta liberdade, desta emancipação. No final do poema, especificamente na 

oitava e última estrofe surge a cor verde, a qual sugere esperança, liberdade, 

saúde e vitalidade. A cor verde representa: “mediador entre o calor e o frio, o alto 

e o baixo [...] é uma cor tranquilizadora, refrescante, humana. [...] O verde é o 

despertar das águas primordiais, o verde é o despertar da vida.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2016: 938 – 939).  

A primeira estrofe  

Era de noite e no quarto aprisionado em escuridão 
apenas o luar entrara, sorrateiramente, 
e fora derramar-se no chão. 
Solidão. Solidão. Solidão. 
E então, 
tua voz, minha irmã americana, 
veio do ar, do nada nascida da própria escuridão... 
Estranha, profunda, quente, 
vazada em solidão. 
 

e a última estrofe 
 

e se volte enfim para nós, 
mas com olhos de fraternidade e compreensão! 

 

é como se o eu poético saísse do quarto escuro como se tivesse tendo um 

pesadelo ou dias muito ruins e acordasse, despertasse, despertasse para a vida, 

para um novo dia, para dias bastantes ensolarados.  

Outra observação feita foi em relação ao tema do poema: A Billie Holiday, 

cantora, o mesmo lembra a estrutura de uma carta, ou seja, pode-se depreender 

que o poema tem uma estrutura epistolar. Por Noémia de Sousa nos remeter a 
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Billie Holiday, podemos depreender uma intertextualidade com a esta cantora, 

pois o poema foi endereçado a Billie Holiday. O nome desta cantora e do título 

deste poema nos remete ao seguinte questionamento: Quem foi Billie Holiday? 

Segue uma breve biografia sobre ela e, no final, elaboramos pontes entre estas 

duas mulheres emblemáticas.  

 Eleanora Fagan Gough, conhecida como Billie Holiday nasceu em sete de 

abril de 1915, em Baltimore. Também conhecida por Lady Day, é por muitos 

considerada a maior de todas as cantoras de jazz. 

 Lady Day foi filha de pais adolescentes, seu pai: Charles Fagan e sua mãe: 

Sadie Fagan tinham quinze e treze anos respectivamente quando Bille nasceu.  

Segundo Eleanora Fagan Gough (1956, p. 8): “Mamãe e papai não passavam de 

duas crianças quando se casaram.” Sua mãe trabalhou como doméstica e foi 

demitida quando os patrões descobriram que ela estava grávida. Seu pai era 

guitarrista, começou a excursionar com a banda e abandonou a família. 

 Billie Holiday sempre teve uma relação de proximidade com a música, 

cantava o tempo todo e sempre que sabia de algum lugar no qual pudesse ir e 

ouvir música, ela ia. Um fato interessante presente na autobiografia de Billie era 

que ela não fazia favores de graça, sempre cobrava pelo menos cinco ou dez 

centavos, exceto para Alice Dean, proprietária de um cabaré na esquina de casa, 

no qual Billie levava recados, lavava as bacias e as toalhas de Alice e as garotas. 

“Quando chegava a hora de me pagar, costumava dizer que ela podia guardar o 

dinheiro se me deixasse ficar na sua sala de visitas ouvindo Louis Armstrong e 

Bessie Smith em sua vitrola.” (HOLIDAY, 1956, p. 12-13).  

Uma vitrola era uma coisa difícil naqueles dias e não havia muitas salas 
que tinham uma, exceto a de Alice. Passei horas maravilhosas ali, 
ouvindo Louis e Bessie. Lembro – me da gravação de “West End Blues”, 
de Louis, e de como ela me deixava ligadona. Era a primeira vez que 
ouvia alguém cantar sem usar nenhuma palavra. Não sabia que ele 
cantava qualquer coisa que lhe vinha a cabeça sempre que esquecia a 
letra. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba e o resto tinha muito significado para mim – 
tanto quanto algumas das outras palavras que eu nem sempre entendia. 
Mas o significado costumava mudar dependendo de como me sentisse. 
Às vezes o disco me deixava tão triste que eu chorava 
desesperadamente. Noutras, o mesmo maldito disco me fazia tão feliz 
que esquecia o quanto daquele dinheiro suado estava me custando a 
audição na sala de estar. (HOLIDAY, 1956, p. 13).  

 

Menina norte - americana e pobre, Billie foi violentada sexualmente quando 

tinha apenas dez anos de idade. Neste dia, sua mãe tinha ido ao cabeleireiro e, 
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quando Billie chegou em casa, o Sr. Dick (seu vizinho) disse que a sua mãe tinha 

pedido que a levasse para a casa de uma outra pessoa e que a encontraria lá. 

Esta outra casa era distante alguns quarteirões.   

Comecei a chutar e a gritar como uma louca. Assim que fiz isso, a 
mulher da casa apareceu e tentou segurar minha cabeça e meus braços 
junto da cama para que o homem conseguisse o que queria. Eu lhes dei 
um bom trabalho chutando, arranhando e gritando sem parar. De 
repente, quando eu estava prendendo a respiração, ouvi alguém mais 
que gritava e me chamava. A próxima coisa que vi foi minha mãe e um 
policial arrombando a porta. Nunca esquecerei aquela noite. Mesmo que 
seja uma prostituta, ninguém quer ser estuprada. Uma puta pode passar 
o dia inteiro provocando as pessoas e nem por isso quer que algum 
malandro a estupre. É a pior coisa que pode acontecer a uma mulher. E 
estava acontecendo comigo justo quando eu tinha apenas dez anos. 
(HOLIDAY, 1956, p. 17 - 18).  

  

 Depois de ter sido violentada sexualmente, ter ficado presa por dois dias, o 

criminoso por cinco anos, Billie foi condenada a uma instituição católica. Passou 

um tempo na instituição católica, saindo voltou para a casa de sua prima Ida e 

depois se mudaram (Billie e a mãe) para o Harlem. Aos doze anos de idade Billie 

lavava o chão de prostíbulos e, aos quatorze anos caiu na prostituição.  

Mas eu não tinha o principal para ser uma autêntica prostituta. Em 
primeiro lugar, e coberta de razão, tinha pavor de sexo. Primeiro 
acontecera aquele caso com o sr. Dick. Depois quando tinha doze anos, 
um trumpetista de uma orquestra negra me deflorou no chão da sala da 
casa de minha avó. Tinha sido brutal o suficiente para que eu me 
mantivesse afastada de homens durante um bom tempo. Lembro-me de 
ter sofrido tantas dores que achava que ia morrer. Corri para minha mãe, 
tirei minhas roupas ensanguentadas e atirei-as no chão com nojo. 
(HOLIDAY, 1956, p. 26).   

 

Depois de um tempo, saiu da prostituição e decidiu também que não 

voltaria a ser doméstica. Sua mãe estava muito doente e Billie foi atrás de 

emprego. Chegando em um bar mentiu dizendo que era uma dançarina e foi uma 

verdadeira catástrofe. Penalizado, o pianista perguntou-lhe se ela sabia cantar e 

Billie não somente cantou como saiu do bar com um emprego fixo. Sua vida como 

cantora começou em 1930 e, além de uma cantora de sucesso, se tornou também 

artista de rádio e cinema nas horas vagas. De acordo com Wagner (1990, p. 90): 

“[...] o seu canto profundo se alimentava diariamente das afrontas de que era 

vítima que a marcaram mais do que a qualquer outra, afrontas devido à sua raça, 

ao seu sexo ou à droga”. 
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Os garotos viviam me perguntando de onde aparecera meu estilo e 
como ele se desenvolvera, e coisas assim. O que poderia dizer para 
eles? Se você aprende uma canção e ela tem algo a ver com você, não 
há nada a desenvolver. Você simplesmente sente isso e, quando canta, 
as outras pessoas sentem algo também. Para mim, não tem nada a ver 
com trabalho, arranjo ou ensaio. Me dê uma canção que eu possa sentir, 
e ela não me dará trabalho algum. Existem algumas poucas canções que 
eu sinto tanto, que nem consigo cantá-las, mas isso já é outra coisa. 
(HOLIDAY, 1956, p. 41- 42).  
 

Billie começou a fazer sucesso com sua passagem pelo Café Society com 

a canção Strange Fruit, a qual se tornou seu protesto pessoal e também por se 

lembrar da morte de seu pai. A música Strange Fruit é uma música de protesto e 

luta contra o racismo, pois diz respeito ao linchamento de negros acusados de 

algum crime ou não. O linchamento era uma espécie de ritual aceito nos EUA. A 

“fruta estranha” do título da canção se refere ao corpo dos negros que eram 

linchados e enforcados nas árvores nas quais ficavam sangrando e balançando 

ao vento.  

Depois de algum tempo a canção pegou e as pessoas começaram a 
pedi-la. A versão que gravei para a Commodore tornou-se meu disco 
mais vendido. Acho que ela ainda me deprime toda vez que a canto. Me 
lembra como meu pai morreu. Mas tenho de continuar a cantá-la, não só 
porque as pessoas pedem, mas porque vinte anos depois da morte de 
papai, as coisas que o mataram continuam acontecendo no Sul. 
(HOLIDAY, 1956, p. 87 - 88). 
 

Apesar do sucesso, em 1940 Billie sucumbiu ao álcool e às drogas, 

chegando até a perder sua própria voz.   

Tive problemas com o vício durante quinze anos, entrando e saindo. Eu 
pegava um tempo e depois largava. [...]. Me encrenquei nas duas vezes 
em que tentei largar. Gastei uma pequena fortuna com a droga. Desisti e 
fiquei limpa; já tive as minhas recaídas e foi a maior luta para ficar 
careta. (HOLIDAY, 1956, p. 87).  
 

Pouco antes de sua morte por overdose de drogas, Billie Holiday publicou 

sua autobiografia em 1956, Lady Sings the Blues.  

A leitura da sua autobiografia, [...] trata-se acima de tudo de um 
verdadeiro documento sobre o jazz, um testemunho do que pode ser o 
racismo vivido no quotidiano, o drama, enfim, de uma degradação 
assumida por alguém que estava tão consumido pelo amor como pela 
vida. (WAGNER, 1990, p. 89).  

 

Esta autobiografia originou um filme, em 1972, tendo Diana Ross no papel 

principal. O nome do filme é Lady Sings The Blues e o título no Brasil – O 

Ocaso de uma Estrela. Antes de sua morte, a porta do quarto do hospital estava 
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sendo vigiada por dois investigadores federais. Billie Holiday faleceu em Nova 

York aos 44 anos no dia 17 de julho de 1959.  

Em outro momento da presente pesquisa mencionamos sobre a biografia 

de Noémia de Sousa. Billie Holiday além de ter sido uma das mais comoventes 

cantoras de sua época, foi uma das primeiras negras a cantar com uma banda de 

brancos, em uma época de segregação racial nos Estados Unidos (anos 1930). A 

poeta (Noémia de Sousa) e a cantora a quem o poema foi endereçado (Billie 

Holiday) possuem histórias relativamente parecidas: são mulheres, negras e 

extemporâneas. 

Tanto Billie Holiday quanto Noémia de Sousa denunciam o preconceito e o 

desgosto dos negros sendo uma através da poesia e a outra através da música, 

representando vozes da liberdade. Acreditamos que o mais relevante para nós é 

que tanto na canção como no poema ambas não ficam somente na aflição pela 

amargura, no martírio contínuo, elas perpassam essa questão da seguinte 

maneira: denunciam o tormento dos negros e também tentam vencer esta 

angústia, pois, finalizam, encerram suas canções e poemas com uma esperança. 

Ambas utilizam a palavra como arte, denúncia e combate. 

 
Dentre todos os aspectos da poesia de combate, o que mais se destaca, 
e escandaliza, é a sua natureza radicalmente subversiva. Creio residir aí 
a fonte da paixão que leva, muitas vezes de forma apriorística, à sua 
negação ou aceitação, com evidente minimização de qualquer senso 
crítico. O processo de luta armada constitui ato supremo de rebeldia do 
dominado – varrer pela força das armas a opressão. A consciência de 
estar agindo com a história – com a própria história recuperada – é algo 
constante na produção poética do período, configurando-se, assim, a 
plena subversão: mostra-se possível derrotar o colonizador e, mais 
ainda, mostra-se possível arrancar-lhe seu instrumento mais terrível – a 
palavra, mais que isso, a palavra sacralizada na poesia- e usá-lo contra 
ele de modo drástico, acutilante. (SOUZA; SILVA, 1996, p. 118 - 119).   

 

Na análise da poesia detectamos também outra intertextualidade, pois o 

poema em questão compreende um gênero musical conhecido como blues. O 

blues é um gênero musical originado por afro - americanos no século XIX no sul 

dos Estados Unidos, sendo uma de suas origens mais evidentes o mercado de 

trabalho dos negros. O primeiro navio negreiro que chegou à América do Norte 

era holandês e aportou na Virgínia, em 1619. Ainda na época de colônia, a 

população negra começou a aumentar com a cultura intensiva do tabaco e arroz. 

Porém, foi com a cultura do algodão que impulsionou o aumento da população 
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negra. Nas plantações, os escravos eram encorajados a cantar para incrementar 

o rendimento. Estes cantos eram bastante simples a fim de serem gravados de 

maneira rápida na memória. Segundo Wagner (1990, p. 30): “[...] estas melodias, 

por vezes repetitivas, baseiam-se a maior parte das vezes na estrutura de um 

diálogo entre um solista e um coro”. 

 Em 1860, na véspera da Guerra de Secessão eram cerca de milhões de 

negros e mulatos residentes nos Estados Unidos. Deste povo africano, submetido 

a um intenso processo de aculturação e resistência cultural se originou o blues. 

Podemos dizer que a música está para os africanos assim como os africanos 

estão para a música. Sobre esta relação do africano com a música, Muggiati 

(1979) defende que o africano sempre usou a música como uma função 

estritamente comunitária de arte. Ainda de acordo com Muggiati (1979, p. 21- 22): 

“[...] o blues, no início de uma forma essencialmente vocal, iria desembocar no 

jazz, quando chegou a ser adaptado para os instrumentos europeus”. 

 O blues se originou de uma rebeldia dos negros de aderir à tonalidade 

europeia, este canto inicial foi trazido de uma longa travessia e submetido a 

mudanças, aderindo algumas formas e modificando outras. Sobre a estrutura do 

blues, de acordo com Hobsbawm (1990, p. 106 - 107): “o blues em sua forma 

original, é, essencialmente, uma música acompanhada [...], na longa tradição 

africana de canto e resposta”. 

 Em sua forma, o blues é expressionista, podendo ser improvisado de forma 

pessoal ou coletiva, composto exclusivamente por frases diretas com um 

predomínio de verbos. Sobre estes cantos, Hobsbawm nos esclarece que 

[...] a autopiedade e o sentimentalismo não são blues. Ao contrário. A 
sua afirmação fundamental é que homens e mulheres têm de viver a vida 
como ela é ou se não conseguirem, devem morrer. Eles riem e choram 
porque são humanos, mas sabem que isso não adianta. Nada adianta, a 
menos que eles queiram se ajudar. (HOBSBAWM, 1990, p. 170-171).   
 

O blues é uma música do folclore negro norte-americano, originária do 

spiritual, em tom menor e geralmente de caráter melancólico e andamento 

moderado. Por fazer parte de sua cultura, o blues comove principalmente o 

africano e todos seus descendentes.  

A forma do blues é caracterizada pelo padrão de chamada e resposta. De 

acordo com o dicionário Collins, a palavra em inglês é sinônimo do adjetivo azul. 

Ainda no mesmo dicionário, apresenta outros significados tais como: a blue 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chamada_e_resposta
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movie: um filme pornográfico. Out of the blue: do nada ou to feel blue: estar triste. 

Sendo assim, este tipo de canção nos remete a algo melancólico, triste e ruim. 

Sobre o blues, Gilroy nos esclarece sobre as histórias de amor que este tipo de 

canção abrange. 

[...] As histórias de amor que elas abrangem são um lugar no qual o 
vernáculo negro tem sido capaz de preservar e cultivar tanto a relação 
distintiva com a presença da morte que deriva da escravidão como um 
estado ontológico correlato que desejo chamar de condição do ser em 
estado de dor. Ser em estado de dor abrange tanto um registro radical e 
personalizado do tempo como uma compreensão diacrônica da 
linguagem. (GILROY, 2001, p. 379). 
 

Como foi estudado anteriormente, outros estudiosos também se 

debruçaram no poema: A Billie Holiday, cantora. Sendo assim, de acordo com 

Sousa 

Assim como fez Noémia de Sousa na poesia, Billie Holiday também 
expressa nas letras de suas canções o protesto contra o preconceito 
racial e as desigualdades sofridas pelos irmãos negros americanos e sua 
opinião e sentimentos a respeito da sociedade racista estadunidense. 
Surgido dentro de uma realidade dura, de exploração e maus tratos, os 
cânticos, inicialmente eram lamentos entoados nas lavouras e 
plantações sendo uma forma de aliviar as dores desses sofrimentos, 
acabaram por se transformar em músicas que serviam não só para 
expressar dores, mas também alegrias. Posteriormente essa 
manifestação artístico-cultural se tornou um meio de sobrevivência e 
autoafirmação de uma raça. A canção citada no poema fala de queixa, 
lamento como é próprio do blues, mas também há a esperança de 
mudança de uma situação causadora de muita dor. A música diz: “Deve 
chover na vida de cada um, mas na minha chove muito mais. Caem 
lágrimas de alguns corações, mas um dia o sol vai brilhar. Alguns podem 
perder o blues dos seus corações, mas quando penso em você há um 
recomeço.” (SOUSA, 2014, p. 99-100).  
 

Uma marca bastante conhecida na dicção de Noémia de Sousa é a 

presença das reticências e dos adjetivos, se configurando como forma de 

prolongamento da imagem do poema lido.  

Observamos também que o poema em sua completude é dialogado 

através do eu poético com Billie Holiday no qual podemos ampliar este discurso e 

afirmar que Noémia está conversando com Billie: uma pergunta e resposta, algo 

característico do blues. Elas se comunicam através de dois tipos de artes: o 

poema e a música e, chega um momento do poema em que ocorre uma fusão 

destas vozes, vozes da liberdade, que será mencionado em um momento 

posterior. O que também é característico do blues e faz parte do poema são as 

frases diretas e o predomínio dos verbos.  
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De acordo com Wagner (1990, p. 32): “[...] o blues é primeiro que tudo um 

grito [...] e primeiro que tudo a expressão do povo negro dos Estados Unidos.” 

Noémia de Sousa e Billie Holiday gritaram, gritaram pelos negros dispersos pelo 

mundo todo no qual o blues remete e resgata as vozes de terras distantes, as 

terras africanas. De acordo com Gilroy (2001, p. 90): “[...] a música negra é, com 

muita frequência, o principal símbolo da autenticidade racial”. 

Sobre os modos verbais existe o predomínio do indicativo, o qual 

representa uma certeza, uma declaração. Enquanto que o subjuntivo e o 

imperativo não aparecem nenhuma vez. O subjuntivo indica dúvida, suposição, 

hipótese e Noémia escreve com convicção, certeza. O imperativo não aparece 

também, pois Noémia sugere não ordenação e sim se faz presente através do 

seu verbo, o qual, na maioria das vezes é um verbo gritado. Ela expõe, se revolta, 

discute a condição do(a) negro(a), porém sem querer uma vingança, pagar na 

mesma moeda. Ela não deixa de seguir a questão da humanidade, pelo menos 

neste poema. Na obra Sangue Negro (2016), dentre todos os poemas o único 

que fala sobre vingança é o poema intitulado: Patrão (SOUSA, 2016, p. 72) 

dedicado ao Saúl Sende.  

[...] E tu bates-me, patrão meu! 
Bates-me 
E o sangue alastra, e há – de ser mar... 
Patrão, cuidado, 
Que um mar de sangue pode afogar 
tudo... até a ti, meu patrão! 
Até a ti... 

 

No poema em questão – A Billie Holiday, cantora, predomina os adjetivos e 

as locuções adjetivas os quais reforçam a ideia de solidão, os sentimentos 

difíceis, a situação do negro de uma maneira geral como uma forma de 

prolongamento deste sofrimento, desta solidão e também do período de guerra. 

Tais como: “quarto aprisionado”, “voz estranha”, “profunda”, “quente”, “vazada em 

solidão”, “dias sem sol”, “alma sem alegria”, “povo escravizado sem dó”, 

“excluído”, “segregado”, “desgraçado", “vida inglória”, “de proscrito, de criminoso, 

dentre outros. A poesia de Noémia que foi composta quando o país estava em 

guerra (poesia de combate), exprime não somente os anseios desse eu poético, 

mas de todos os oprimidos.  
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 Os poemas de Noémia e as músicas de Billie promovem uma tempestade 

de pensamentos repletos de reflexões, ambas são artistas: uma na arte de 

escrever e a outra na arte de cantar. Segundo Merquior (2013, p. 230): “O artista 

não consegue devolver ao mundo uma imagem simétrica, uma cópia adequada, 

um reflexo sem reflexão”. A poesia e a música compreendem tipos de arte que 

foram usados como forma de luta.  

Daremos continuidade ao poema agora em suas respectivas estrofes. Na 

primeira estrofe temos: 

Era de noite e no quarto aprisionado em escuridão 
apenas o luar entrara, sorrateiramente, 
e fora derramar-se no chão. 
Solidão. Solidão. Solidão. 

 

O eu poético feminino encontra-se sozinha de noite e fechada no quarto, 

enclausurada, lhe servindo de companhia apenas o luar. A palavra solidão é 

rimada com escuridão (1º verso) e chão (3º verso) e, além disso, a dicção de 

Noémia de Sousa é inovadora por escrever a palavra solidão três vezes, com o 

objetivo de mostrar o quanto intensa é essa solidão ao invés de simplesmente 

escrever: Estou me sentindo muito sozinha. O eu lírico se apresenta 

completamente solitário. Acreditamos que uma das partes principais e/ou núcleo 

de tensão do poema seja esta estrofe, pois a palavra Solidão se repete três vezes 

e, mais ainda com o destaque da letra maiúscula.  

 Segundo excerto:  

E então, 
tua voz, minha irmã americana, 
veio do ar, do nada nascida da própria escuridão... 
Estranha, profunda, quente, 
vazada em solidão. 

 

No segundo excerto, o eu lírico passa a ter como companhia a voz da 

americana Billie Holiday (os africanos acreditam que vivem em uma grande 

irmandade, ou seja, os seus amigos são considerados como entes da família, são 

considerados irmãos, de mesmo sangue. Um africano têm vários irmãos, pais e 

mães). Apesar de se expressarem em línguas de países diferentes (uma de 

Moçambique e a outra dos Estados Unidos), ambas são mulheres, irmãs, negras 
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e cantam a mesma solidão e desesperança almejando por dias melhores, dias 

esperançosos.  

O eu poético se refere à Billie que foi uma pessoa solitária (filha de pais 

adolescentes, violentada sexualmente, internada numa casa de correção, lavou 

chão de prostíbulos, se prostituiu, chegou a ingerir drogas, dentre outros). 

Também pode-se observar a questão da resistência (a voz de Billie veio do ar, do 

nada nascida da própria escuridão...). A voz de Billie Holiday quebra todo este 

silêncio e o isolamento do eu poético. A resistência é observada de maneira 

dupla: a resistência de Billie por cantar e a do eu lírico por escutar sua música. 

Billie foi apresentada à música desde o seu nascimento (seu pai era músico), a 

música fazia parte de sua vida. Ficamos por aqui, refletindo: como seria a vida de 

Billie sem o blues?   

No terceiro fragmento:  

E começava assim a canção: 
“Into each heart some rain must fall...” 
Começava assim 
e era só melancolia 
do princípio ao fim, 
como se teus dias fossem sem sol 
e a tua alma aí, sem alegria... 

 

No terceiro fragmento é escrito o início de uma canção em inglês: “Into 

each some rain must fall...” que, traduzido significa: “Em cada coração alguma 

chuva deve cair...”. Fala sobre uma vida com tristeza, com pesar (como se teus 

dias fossem sem sol e a tua alma aí, sem alegria). Este poema representa a 

apresentação do motivo triste da canção que está sendo escutada. A canção foi 

traduzida e segue.  
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Em cada vida alguma chuva vai cair 
 
Em cada vida alguma chuva vai cair 
Mas muita chuva está caindo sobre a minha 
Em cada coração algumas lágrimas vão cair 
Mas algum dia o sol há de brilhar 
 
Alguns podem perder a tristeza em seus corações 
Mas quando eu penso em você, outra neblina começa 
Em cada vida alguma chuva vai cair 
Mas muita chuva está caindo sobre a minha 
 
Em cada vida alguma chuva vai cair 
Mas muita, muita chuva está caindo sobre a minha 
Em cada coração algumas lágrimas vão cair 
Mas algum dia o sol há de brilhar 
 
Alguns podem perder a tristeza em seus corações 
Mas quando eu penso em você, outra neblina começa 
Em cada vida alguma chuva vai cair 
Mas muita chuva está caindo sobre a minha 
 
Em toda e qualquer vida alguma chuva há de cair 
Mas muito disso tudo está caindo sobre a minha 
E em cada coração alguma lágrima há de cair 
E eu sei que algum dia o sol haverá de brilhar 
 
Alguns podem perder a tristeza em seus corações 
Mas quando eu penso em você, outra neblina começa 
Em cada vida alguma chuva vai cair 
Mas muita chuva está caindo sobre a minha.17 
 

 A letra da canção pode ser duplamente interpretada como sendo uma 

metáfora em relação à situação da África e também a vida amorosa de Billie, em 

que se podem perder as esperanças de melhorias, mas há a possibilidade de 

mudança, não se pode escolher o passado, mas o presente sim.  

No quarto trecho do poema temos:  

Tua voz irmã, no seu trágico sentimentalismo, 
descendo e subindo, 
chorando para logo, ainda trémula, começar rindo, 
cantando no teu arrastado inglês crioulo 
esses singulares “blues”, dum fatalismo 
rácico que faz doer 
tua voz, não sei porque estranha magia, 
arrastou para longe a minha solidão... 

 

No quarto trecho do poema, observamos o uso da imagem de parentesco como 

se a dor pertencesse a ambas reforçada pelos pronomes possessivos da 
                                                           
17 Canção traduzida por Jorge Witt de Mendonça Junior,mestre em Estudos da Linguagem e 
graduado em Língua Inglesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  



51 

 

primeira, segunda e terceira pessoa do singular - Tua, seu, tua, teu e minha. No 

poema a voz de Billie Holiday é descrita como sendo por ora chorada e por ora 

entusiasmada, com bastante alegria em um inglês crioulo. A voz de Billie traz 

palavras ligadas à raça (fatalismo rácico e o arrastado inglês crioulo). O inglês 

crioulo não é qualquer tipo de inglês, o crioulo retoma as raízes africanas.  

[...] as culturas atávicas tendem a criolizar-se, isto é, a questionar ou a 
defender de forma frequentemente dramática como na ex-Iugoslávia, no 
Líbano, etc – o estatuto da identidade como raiz única. Porque de fato é 
disso que se trata: de uma concepção sublime e mortal que os povos da 
Europa e as culturas ocidentais veicularam no mundo; ou seja, toda 
identidade é uma identidade de raiz única e exclui o outro. Essa visão da 
identidade se opõe à noção hoje “real”, nas culturas compósitas, da 
identidade como fator e como resultado de uma crioulização, ou seja, da 
identidade como rizoma, da identidade não mais como raiz indo ao 
encontro de outras raízes. (GLISSANT, 2005, p. 27).  
 

Billie Holiday canta de uma forma singular (“esses singulares blues”). A 

palavra fatalismo que, segundo a filosofia significa: doutrina ou atitude segundo a 

qual o curso da vida humana está previamente fixado (“... dum fatalismo rácico 

que faz doer...”). Nessa estrofe, observamos o sofrimento que a raça negra 

passou e infelizmente ainda passa. Também observamos que esse fatalismo, por 

ser algo fixo, é como se a raça negra estivesse fadada ao sofrimento por toda 

vida. Apesar das dores, a voz de Billie Holiday a faz companhia: “tua voz, [...], 

arrastou para longe minha solidão [...]”. Acreditamos que os versos 21 e 22 pode 

ser um dos centros do poema. As diferenças e semelhanças se unem na letra da 

música. Na voz de Billie Holiday estão ligados à raça – “cantando no teu arrastado 

inglês crioulo e fatalismo rácico”.  

Na quinta passagem do poema.  

No quarto às escuras, eu já não estava só! 
Com a tua voz, irmã americana, veio 
todo o meu povo escravizado sem dó 
por esse mundo fora, vivendo no medo, no receio 
de tudo e de todos... 
O meu povo ajudando a erguer impérios 
e a ser excluído na vitória... 
A viver, segregado, uma vida inglória, 
de proscrito, de criminoso [...] 

 

Na quinta passagem do poema, a voz lírica estava em companhia da 

americana Billie e do povo africano escravizado. Com a voz de Billie Holiday, ela 

recorda os seus antepassados, a escravidão africana. Houve uma grande reunião 
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entre a poeta, a cantora, o povo escravizado, subalternizado, segregado, obrigado 

a erguer impérios e não ter direito a eles, relegados a uma vida inglória. De 

acordo com Gilroy (2001, p. 354): “[...] A escravidão é a sede da vitimização negra 

e, portanto, do pretendido apagamento da tradição”. 

Esta parte do poema também menciona a diáspora, esta migração forçada 

de seu lugar de pertencimento tendo como finalidade a escravidão mercantilizada. 

Sobre este fenômeno sociocultural e histórico, Gilroy nos esclarece que:  

[...] a diáspora é um conceito que ativamente perturba a mecânica 
cultural e histórica do pertencimento. Uma vez que a simples sequência 
dos laços explicativos entre lugar, posição e consciência é rompida, o 
poder fundamental do território para determinar a identidade pode 
também ser rompido. (GILROY, 2001, p.18). 

 

Esse povo é do eu lírico e a tristeza e a insatisfação pertence a ambas, 

cada qual com sua dor. Ambas não estavam a sós porque uma tinha a outra, uma 

podia contar com a solidariedade da outra, apesar de cada uma ter a sua dor e a 

sua solidão. Há o povo que a poeta se refere, escravizado, subalternizado, que 

constrói impérios e não tem direito a eles. Appiah (1997, p. 122): “[...] a identidade 

africana é, em parte, o produto de um olhar europeu”.  

Segundo Hall , existem 3 concepções de identidade, a saber: 

a) Sujeito do Iluminismo 
b) Sujeito sociológico e 
c) Sujeito pós-moderno  
 
O sujeito do Iluminismo estava baseado em um indivíduo totalmente 
centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e 
de ação e era usualmente descrito como masculino. Nessa concepção, o 
sujeito era considerado essencialmente o mesmo por toda sua vida. 
Já no sujeito sociológico a identidade do sujeito era formada na interação 
entre o eu e a sociedade, esta é a concepção segundo G.H. Mead e C.H. 
Cooley e os interacionistas simbólicos. (HALL, 1992, p.10 - 11).  

 

O sujeito pós-moderno é fragmentado e composto não de uma única, mas 

de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas 

conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente, a 

identidade do sujeito pós-moderno é definida historicamente, e não 

biologicamente.  

Na sexta estrofe temos:  

O meu povo transportando para a música, para a poesia, 
os seus complexos, a sua tristeza inata, a sua insatisfação... 
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Nesta estrofe está presente a resistência, o poder do povo africano em transportar 

para a música e para a poesia os seus pesares, sua capacidade de resiliência. 

“Os seus complexos, a sua tristeza inata, a sua insatisfação [..]”. foram 

transformados em poesia e música, duas formas de superação não passivas.  

Vemos a formação de um discurso de resistência e descobrimos as 
possibilidades de ensinar a resistência, à medida que os próprios súditos 
descolonizados escrevem, agora, como sujeitos de uma literatura 
própria. O simples gesto de escrever para e sobre si mesmo - há aqui 
paralelos fascinantes com a história da literatura afro - americana – tem 
uma profunda significação política. (APPIAH, 1997, p. 88). 

 

No sétimo excerto temos:  

Billie Holiday, minha irmã americana, 
continua cantando sempre, no teu jeito magoado 
os “blues” eternos do nosso povo desgraçado... 
Continua cantando, cantando, sempre cantando, 
até que a humanidade egoísta ouça em ti a nossa voz, 

 

 No sétimo excerto temos a presença da americana – Billie Holiday, que 

continua e tem de continuar cantando as desgraças e mágoas do povo africano, 

tanto é que o verbo é repetido quatro vezes. O verbo conjugado no gerúndio 

reforça a resistência, a duração dessa resistência e também como uma forma de 

poder, resistência a fim de que a humanidade possa escutar as suas vozes: de 

Billie Holiday e de Noémia de Sousa (vozes de resistência): “[...] até que a 

humanidade egoísta ouça em ti a nossa voz”. A voz deve continuar cantando as 

mágoas e os blues eternos do nosso povo desgraçado até que a humanidade 

egoísta ouça nela a voz desse povo oprimido e compreenda sua mensagem. 

Também notamos uma relação de intimidade através do pronome possessivo 

minha e o substantivo irmã, os quais evidenciam uma ideia de parentesco. Neste 

excerto, podemos falar sobre o que Bhabha nos esclarece sobre o discurso. 

Tal é, segundo creio, o momento do discurso colonial. É uma forma de 
discurso crucial para a ligação de uma série de diferenças e 
discriminações que embasam as práticas discursivas e políticas da 
hierarquização racial e cultural. (BHABHA, 1998, p. 107).  
 

No poema, o verbo mais recorrente é o verbo cantando, o qual foi repetido 

quatro vezes. A grande maioria dos verbos está no gerúndio, descendo, subindo, 

chorando, rindo, cantando, ajudando, transportando. Os verbos que estão no 
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gerúndio podem fazer uma intertextualidade com o prolongamento do tormento 

dos negros e também como uma forma de tornar do presente uma continuidade, 

ou seja, a ação do verbo continua se repetindo, acontecendo, demonstrando 

resistência.  

Noémia utiliza a palavra noite no poema com os dois sentidos: o das 

trevas, dos pensamentos negativos, da tortura e o da preparação do dia, no qual 

as coisas vão melhorando, brotará a luz da vida. A canção de Billie Holiday a 

ajuda a sair das trevas presentes durante a noite e alcançar a luz, a tranquilidade, 

os dias melhores. Inicialmente o eu poético se encontra só, a canção de Billie 

nasceu da escuridão e era bem melancólica do princípio ao fim e, aos poucos a 

voz de Billie surge e arrasta para longe a solidão do eu-lírico e, especificamente 

no verso 40 ocorre a fusão das duas vozes da liberdade e da resistência: “até que 

a humanidade egoísta ouça em ti a nossa voz.”  

“A humanidade egoísta” pode escutar as músicas de Holiday, e, é por isso 

que a poeta pede que ela cante sobre o povo africano, não digno de pena ou 

vitimização, “mas com olhos de fraternidade e compreensão”. 

Na sétima estrofe pode-se depreender um diálogo entre Noémia de Sousa 

e Billie Holiday. No verso 39 “continua cantando, cantando, sempre cantando”, 

pois ela utiliza o verbo cantando três vezes. Sendo assim, observou-se o canto de 

Billie Holiday ecoando na eternidade, de uma forma a clamar, invocar pelos 

antepassados e as vidas futuras.  

No oitavo fragmento do poema: 

e se volte enfim para nós, 
mas com olhos de fraternidade e compreensão! 
 

 Neste encerramento é observado um conselho e também um momento de 

relaxamento dessa tensão, exposta durante todo o poema.  

Para Marjoire Perloff, esse relaxamento da tensão na poesia pós-
moderna distingue-se como um movimento para além do domínio do 
lírico no modernismo, aquela forma poética “em que o falante isolado 
(seja ou não o poeta), localizado numa paisagem específica, medita ou 
rumina sobre algum aspecto de sua relação com o mundo exterior, 
chegando por fim a alguma sorte de epifania, um momento de percepção 
com que o poema se encerra (CONNOR, 2000, p.101).  
 

 Ao término desta análise, comprova-se que o poema apresentado 
configura a dor dos africanos porém, Noémia de Sousa não retrata somente o 
sofrimento do povo africano, ela vai além dessa angústia, nos trazendo uma 
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esperança, uma expectativa de mudança, de dias melhores que está presente no 
poema. Observa-se a questão da solidariedade no poema no seguinte trecho:  

e se volte enfim para nós, 
mas com olhos de fraternidade e compreensão! 

 

Nesta parte, temos a presença da esperança, de dias melhores, dias sem 

guerra, dias sem tristeza voltado para os negros, os africanos e as mulheres. A 

canção não engloba apenas o negro norte - americano, mas também o africano e 

todos os seus descendentes.  

Na oitava estrofe, ocorre uma fusão das duas vozes: a voz de Billie Holiday 

através de sua música e a voz de Noémia de Sousa através de sua escrita, tal 

fusão é observada devido o pronome pessoal do caso reto: nós. Ela retoma a voz 

de Billie Holiday, se insere e também insere todo o seu povo africano, ou seja, 

acontece a coletivização do eu poético a qual foi mencionada pela maioria dos 

autores e autoras no capítulo intitulado Presenças Iniciais de Noémia de Sousa, a 

exemplo de Anselmo Peres Alós (2011).  

Em relação aos personagens deste poema identificamos três: Billie 

Holiday, a cantora norte - americana que canta seu blues que comove o eu 

poético que está em um quarto escuro e sozinho. Há o povo do eu lírico 

escravizado, que constrói impérios e não tem direito a eles. Finalizando, temos 

uma humanidade egoísta que pode escutar a voz de Billie, mas com olhos de 

fraternidade e compreensão.  

 O processo das máscaras brancas presentes no colonialismo inseriu a 

máscara da: colonização = civilização. Porém, esta máscara foi revertida e 

desmascarada por outra segundo Césaire (1978, p. 25), “colonização = 

coisificação”. Tal pensamento põe de maneira bastante direta e clara o processo 

devastador de dominação e apropriação cultural inerente ao processo de 

colonização. Ainda de acordo com Césaire, 

[...] eu falo de sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas 
espezinhadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, de 
religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de 
extraordinárias possibilidades suprimidas (CÉSAIRE, 1978, p. 25). 

 

 No primeiro uso do verbete blues, o mesmo aparece em seu sentido do 

dicionário, ou seja, é um tipo de música. Enquanto que o segundo blues não 
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engloba apenas o negro norte – americano, mas também o africano e todos os 

seus descendentes.  

 O poema também apresenta algumas rimas, a saber: 

a) escuriDÃO, chÃO, soliDÃO (1ª estrofe); 

b) escuriDÃO, soliDÃO (2ª estrofe); 

c) assIM, fIM (3ª estrofe); 

d) subINDO, rINDO (4ª estrofe); 

e) sÓ, dÓ (5ª estrofe); 

f) magoADO, desgraçADO (7ª estrofe); 

g) vOZ, nÓS (8ª estrofe).  

Na tessitura poética apresentada predomina de uma forma equilibrada a 

fanopeia e a melopeia. De acordo com Pound (1995), a fanopeia por apresentar 

imagens, comparações e metáforas e a melopeia pelo poema possuir certa 

musicalidade. Também observamos a introdução (na 1ª estrofe), o 

desenvolvimento (da 2ª à 5ª estrofe) e a conclusão (6ª, 7ª e 8ª estrofe). No poema 

estudado, observamos duas palavras utilizadas como anáforas e se localizando 

no final das estrofes, são elas: escuridão e solidão. Outras duas palavras que se 

repetem, porém não são consideradas anáforas são: irmã e povo, ambas 

repetidas quatro vezes. Os períodos presentes são curtos e longos, 

predominando os períodos longos.  

Este foi um blues moçambicano que a poeta Noémia de Sousa endereçou 

a sua irmã e cantora Billie Holiday.  

A tessitura poética analisada foi o primeiro poema que eu conheci da 

moçambicana Noémia de Sousa. Me aproximei lexicalmente e emocionalmente 

pelo poema. Me encantei pela sua densidade, pelos usos dos substantivos, dos 

adjetivos, das reticências, dentre outros. Os substantivos e adjetivos fazem com 

que os amantes e leitores de poemas possam ir idealizando uma imagem e as 

reticências promovem um prolongamento do discurso, da fala do eu poético.  

O poema, por ser muito bem construído, captura o leitor instantaneamente 

para dentro dele, este processo podemos exemplificar como quando a aranha 

tece a teia e, através dela, captura algum alimento. O leitor imerso neste poema 

procura compreendê-lo e, neste caminhar também precisa encontrar algo que 
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sustente seu entendimento. É preciso saber quem foi a poeta Noémia de Sousa, 

quem foi Billie Holiday e o que significa um trecho em inglês presente no poema: 

Into each heart some rain must fall... 

 

3.2 A rosa foi demolida, depredada, estilhaçada e renasceu 

A composição em foco cujo nome é Poema (2016, p.122) ressignifica a 

temática relativa ao movimento da negritude, ao processo devastador da 

colonização e, na interpretação a ser assumida, ao posicionamento feminista que 

amalgama África e a representação da mulher.   

Noémia de Sousa é uma das mulheres pioneiras da poesia moçambicana. 

A respeito das mulheres, Perrot (2005, p. 364) menciona: “A história das mulheres 

escreve-se inicialmente sobre o modo da exceção: exceção das pioneiras que 

quebram o silêncio [...]”. De acordo com Ferreira (1977, p. 73 apud Gomes 2011, 

p. 30): “Orlando Mendes e Noémia de Sousa são considerados pioneiros da 

moderna poesia moçambicana”.  

Carla Maria Ferreira Sousa (2014) considera que a presença da mulher nos 

poemas de Noémia de Sousa aparece nas reivindicações, na mobilização e no 

desenvolvimento do espírito coletivo na conquista da liberdade. Na interpretação 

assumida neste trabalho, a dicção poética de Noémia assume uma força 

destacada, é uma poesia gritada. Traz em si um compromisso de denúncia da 

realidade social moçambicana, atendendo a uma convocação político-ideológica, 

que também teve como alicerce a própria biografia de Noémia.  

De acordo com o pensamento de Perrot (2008, p. 151): “De todas as 

fronteiras, a da política foi, em todos os países, a mais difícil de transpor. Como a 

política é o centro da decisão e do poder era considerada o apanágio e negócio 

dos homens”. Sendo assim, Noémia de Sousa também ultrapassou a fronteira 

política por ser poeta e também jornalista internacional.   
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Poema 
 
Bates-me e ameaças-me, 
agora que levantei minha cabeça esclarecida  
e gritei: “Basta!” 
 
Armas-me grades e queres crucificar-me 
Agora que rasguei a venda cor de rosa 
E gritei: “Basta!” 
 
Condenas-me à escuridão eterna 
Agora que minha alma de África se iluminou 
E descobriu o ludíbrio... 
E gritei, mil vezes gritei: “Basta!” 
 
Ó carrasco de olhos tortos, 
De dentes afiados de antropófago, 
E brutas mãos de orango: 
Vem com o teu cassetete e tuas ameaças, 
Fecha-me em tuas grades e crucifixa-me, 
Traz teus instrumentos de tortura 
E amputa-me os membros, um a um... 
Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna... 
- que eu, mais do que nunca, 
dos limos da alma, 
me erguerei lúcida, bramindo contra tudo: 
Basta! Basta! Basta! 
 

A tessitura poética em análise é composta por vinte e dois versos livres. 

Estes foram assim distribuídos: dois tercetos (primeira e segunda estrofes), uma 

quadra (terceira estrofe) e uma estrofe irregular (composta por doze versos).  

Em Poema, a linguagem continua marcada pela coloquialidade, linguagem 

muito presente em poetas Modernos e/ou Pós-Modernos. Mais uma vez, observa-

se o estabelecimento de um diálogo-denúncia. Neste caso, entre o eu poético e 

os colonizadores, num recorte em que quem enuncia é o eu poético, que 

representa todo o povo africano e, em específico, as mulheres moçambicanas. 

Noémia insere a mulher no discurso poético, valorizando-a, convidando-a para a 

luta diária contra as exclusões. Em Noémia de Sousa o individual é sempre 

coletivo.  

As mulheres que foram silenciadas não tinham espaço para falar nem por 

elas mesmas nem pelos outros. Este silenciamento foi algo imposto pelo 

colonizador, caracterizando-se como um dos mecanismos de exclusão.  Noémia 

de Sousa muda a ordem do jogo e subverte tal situação dando voz ao eu poético 

feminino.  
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[...] não se pode esquecer que, ademais de seu empenho em denunciar, 
através de sua poesia, os abusos do regime colonialista português na 
África, Noémia concede voz a um sujeito lírico declinado no feminino, de 
maneira a desvelar a desumanidade do sistema econômico e político 
então vigente. Em inúmeros de seus poemas, a mulher moçambicana é 
convocada a tomar seu espaço na mobilização coletiva, com vistas a 
conquistar não apenas a sua liberdade pessoal, mas também para 
conquistar a liberdade coletiva, traduzida no repúdio ao colonialismo e na 
busca pela soberania nacional. (ALÓS, 2011, p. 69). 

Podemos visualizar, logo na primeira estrofe, a situação de opressão 

sofrida e a postura de enfrentamento. “Bates-me e ameaças-me,/ agora que 

levantei minha cabeça esclarecida/ e gritei: „Basta‟”.  A postura de libertação 

dessa voz não se apresenta apenas no plano semântico mas atua no plano 

sonoro através da paronomásia “BATes-me/ BAsTa”. A aproximação sonora entre 

o verbo de tortura e o grito de liberdade abriga um choque semântico no plano 

dos significados, causando uma tensão estruturante entre som e sentido, base de 

polissemia e ambiguidade. 

 Desta vez, a mulher colonizada tem direito a voz, relata um 

posicionamento de ruptura da condição de subalternizada. Condição do eu 

poético enquanto mulher e nação África. Perrot descreve a postura das mulheres 

subalternizadas. 

[...] Sua postura normal é a escuta, a espera, o guardar as palavras no 
fundo de si mesmas. Aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se e 
calar-se. Pois este silêncio, imposto pela ordem simbólica, não é 
somente o silêncio da fala, mas também o da expressão, gestual ou 
escriturária. (PERROT, 2005, p. 10).  

 Observamos que o eu poético demonstra que passou por brigas e sofreu 

ameaças e que a partir de agora com a cabeça esclarecida, não aceita esta 

situação de subserviência. Sendo esclarecida, não é mais pueril, inocente. Sua 

atitude muda, seu universo se amplia.  

Podemos ler a voz poética como sendo de uma mulher que não aceita a 

situação em que se encontra e externaliza esta insatisfação no dizer e gritei: 

“Basta!”. De acordo com Freitas (2010), em Poema, o eu poético assume uma 

adjetivação feminina que lembra o pássaro Fênix, que representa algo que 

renasce da morte, da destruição, das cinzas, porém renasce bem mais forte. 

Parte do quarto trecho do poema:  

me erguerei lúcida, bramindo contra tudo: 
Basta! Basta! Basta! 
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  A metáfora da fênix também é utilizada também para representar uma 

identidade africana que está se formando, apartada da colônia Portugal, liberta 

das condições impostas ao colonizado.  

[...] O grau de conscientização em relação à liberdade é muito alto, não 
há mais medo, não há mais lágrimas para chorar pelo leite derramado. 
Agora é hora de dar um basta à toda submissão anterior em relação ao 
sistema colonial. É preciso purificar a alma, olhar para dentro de si e 
buscar no fundo da alma o que escurecido pela dor, pela angústia, pela 
melancolia. O eu-poético, neste poema, é muito mais escancarado em 
relação à sua opinião frente aos colonizadores, que aparece caricaturado 
como um carrasco de olhos tortos, de dentes afiados de antropófago e 
brutas mãos de orango. O eu-poético se identifica com Noémia, pois 
assume uma adjetivação feminina (...me erguerei lúcida...) que muito 
lembra o pássaro Fênix que ressurge das cinzas. Bela metáfora de uma 
identidade que está começando a se formar. (FREITAS, 2010, p. 11).   
 

Em Poema, o sentimento de insatisfação e o posicionamento de luta não 

são somente falados, são gritados. Esta expressão de dor é pelos africanos que 

passam pelo processo de colonização e, em específico, pelas mulheres 

moçambicanas. O corpo dos africanos está sendo subjugado e, em específico, o 

corpo da mulher africana. Sobre este assunto o pensamento de Perrot é muito 

pertinente.  

O corpo está no centro de toda relação de poder. Mas o corpo das 
mulheres é o centro, de maneira imediata e específica. Sua aparência, 
sua beleza, suas formas, suas roupas, seus gestos, sua maneira de 
andar, de olhar, de falar e de rir (provocante, o riso não cai bem às 
mulheres, prefere-se que elas fiquem com as lágrimas) são o objeto de 
perpétua suspeita. Suspeita que visa o seu sexo, vulcão da terra. 
Enclausurá-las seria a melhor solução; em um espaço fechado e 
controlado, ou no mínimo sob um véu que mascara sua chama 
incendiária. Toda mulher em liberdade é um perigo e, ao mesmo tempo, 
está em perigo, legitimando o outro. Se algo de mau lhe acontece, ela 
está recebendo apenas aquilo que merece. (PERROT, 2005, p. 447).  
 

Em Poema esta referência ao corpo em si se faz presente em parte da 

estrofe quatro: “Traz teus instrumentos de tortura/ E amputa-me os membros, um 

a um.../ Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna...” A estrofe 

quatro ainda torna visível a relação do dominador e do dominado, o dominado 

pode ser relacionado com o corpo feminino e/ou com a própria África. A 

reconstrução identitária e o fortalecimento do individual que cerca o coletivo 

enfrenta o dominador (colonizador) o qual é representado, no plano imagético, por 

uma figura de monstro e de monstruosidades:  
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Ó carrasco de olhos tortos, 
De dentes afiados de antropófago, 
E brutas mãos de orango: 
Vem com o teu cassetete e tuas ameaças, 
Fecha-me em tuas grades e crucifixa-me, 
Traz teus instrumentos de tortura 
E amputa-me os membros, um a um... 
Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna... 

 

Sousa (2014) nos esclarece que o grau de conscientização do eu-poético é 

muito alto, não há mais medo, nem aceitação, ou seja, não há mais a fase 

embrionária. Depois de todos os esclarecimentos, escancara-se a descoberta, 

não permitindo mais nenhum tipo de engano frente aos colonizadores, que 

aparecem no poema com uma representação desumanizada.  

 Há escolhas formais em Poema que apontam uma mudança de postura 

frente à situação vivida. Há uma predominância, ao longo do poema, do uso de 

verbos conjugados ora no presente e ora no pretérito perfeito no modo indicativo. 

O uso temporal dos verbos (presente e pretérito) mostra mudança de 

posicionamento, de realidade, decorrente do choque cultural entre os 

colonizadores e os colonizados.  

Quanto à segunda estrofe: “Armas-me grades e queres crucificar-me/ 

Agora que rasguei a venda cor de rosa/ E gritei: “Basta!” Observamos a ação 

passada, totalmente finalizada, de rasgar a venda cor de rosa. A menção à cor 

rosa pode ser uma interpretação ligada à mulher, de que ela não será nunca mais 

inocente, pueril, e sim, será perspicaz. A mudança de atitude está sendo 

reforçada pela diferenciação no uso dos tempos verbais. O tempo passado 

marcando a opressão e o presente de libertação.  

Como dito anteriormente, observamos, nesta estrofe, a libertação da 

mulher cuja inocência é representada pela expressão venda cor de rosa. 

Considerando esta expressão, focalizamos primeiro o verbete cor, que de acordo 

com o Dicionário de Símbolos (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2016, p. 277), 

aplicado ao continente africano, representa: “[...] um símbolo igualmente religioso, 

carregado de sentido e de poder. As diferentes cores são outros tantos meios de 

chegar ao conhecimento do outro e de agir sobre ele”. Nesta perspectiva, as 

cores são relacionadas a sentidos, a funções sociais, a valores sociais, por 

exemplo.   
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Sobre o substantivo rosa, que também pode representar o feminino, o 

Dicionário de Símbolos apresenta a seguinte delimitação: “[...] serve de referência 

à beleza da Mãe divina. Designa uma perfeição acabada, uma realização sem 

defeito. [...] ela simboliza a taça de vida, a alma, o coração, o amor. [...] A rosa 

tornou-se um símbolo do amor e mais ainda do dom do amor, do amor puro [...]” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2016, p. 788 - 789). Ainda de acordo com o 

Dicionário de Símbolos o verbete venda significa: “Símbolo de cegueira quando a 

venda está colocada sobre os olhos [...] A venda de tela fina (véu) das religiosas 

significa a cegueira que elas devem ter diante do mundo [...].” (2016, p. 935), além 

de confirmar a presença da cor rosa relacionada à mulher.  

Na terceira estrofe: “Condenas-me à escuridão eterna/ Agora que minha 

alma de África se iluminou/ E descobriu o ludíbrio [...] / E gritei, mil vezes gritei: 

Basta!” a mulher e/ou África é condenada à escuridão eterna pelos colonizadores, 

esta escuridão eterna é retomada no verso “esvazia-me os olhos e condena-me à 

escuridão eterna [...]” da quarta estrofe. Neste recorte, o eu lírico relaciona a 

escuridão ao sentido da opressão sofrida, da morte social e da coisificação do 

ser.  

Tal condenação, imposta pelos colonizadores às mulheres africanas e à 

própria África, não se prolongará mais, pois a voz poética iluminou-se, 

conscientizou-se: “minha alma de África se iluminou” (presente na terceira 

estrofe). O eu lírico individual feminino e coletivo África encontra-se pleno da 

africanidade.  

O eu poemático alcança a liberdade após ter descoberto o engano, a farsa: 

E “descobriu o ludíbrio” (presente na terceira estrofe). Sendo assim, a voz 

empoderada brada: “E gritei, mil vezes gritei: Basta!”. O grito intenso, reforçado 

pelas repetições da forma verbal gritei ao longo do poema, continua repercutindo, 

como um eco: “mil vezes gritei” (terceira estrofe). De acordo como Dicionário de 

Símbolos (2016, p. 478 - 479) remete-se a “grito”: “[...] qualquer coisa de maléfico 

e de paralisante. [...] Arma persuasiva ou dissuasiva, o grito salva ou aniquila”. No 

caso de Poema, o grito salva o eu poético feminino e a própria África. O poema 

retrata o momento principal em que o colonizador é enfrentado pelo colonizado.  
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No quarto trecho do poema:  

Ó carrasco de olhos tortos, 
De dentes afiados de antropófago, 
E brutas mãos de orango: 
Vem com o teu cassetete e tuas ameaças, 
Fecha-me em tuas grades e crucifixa-me, 
Traz teus instrumentos de tortura 
E amputa-me os membros, um a um... 
Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna... 
- que eu, mais do que nunca, 
dos limos da alma, 
me erguerei lúcida, bramindo contra tudo: 
Basta! Basta! Basta! 

 

que a mulher e/ou África não se encontra(m) mais subjugada(s), marginalizada(s) 

e nem inferiorizada(s), estando livre(s) da subjugação, da tortura, das correntes; 

correntes estas concretas e abstratas. De acordo com Hall (2003, p. 123): “O que 

importa são as rupturas significativas – em que velhas correntes de pensamento 

são rompidas [...]”. Neste poema a máscara branca está sendo desfeita, deixando 

de sufocar o eu poético feminino e a própria África.  

Marcas da língua, como o uso de formas pronominais relativas à primeira 

pessoa do singular (reportando-se a Noémia de Sousa), a expressão venda cor 

de rosa (presente na 2ª estrofe) e a forma adjetiva no feminino singular lúcida 

suscitam a possibilidade de configurar um eu poético que representa a mulher em 

um posicionamento feminista e, concomitantemente, representa a própria África. 

O verso oito, “Agora que minha alma de África se iluminou”, mostra este 

imbricamento e também um empoderamento do eu poético feminino.   

Também é relevante destacar, ainda na quarta estrofe, o uso do verbo 

“crucifixar”, que se encontra na forma “crucifixa-me”, ressaltando mais uma 

situação de impotência do eu poético. No plano imagético, a crucificação remete a 

uma impossibilidade de mudança.  

Na mesma estrofe, ocorre a reversão a toda situação de violência na qual o 

eu poético está envolvido. Do ponto de vista da forma, o mecanismo da língua 

escrita utilizado, responsável pela sinalização da ruptura, é o uso do travessão, 

que remete neste caso a própria voz do indivíduo. Este indivíduo também reforça 

seu posicionamento de ruptura pelo uso das expressões adverbiais: “mais do que 

nunca” e “dos limos da alma” relacionadas à forma verbal, atrelada a pronominal 

de primeira pessoa do singular, “me erguerei”.  
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A expressão no verso vinte “dos limos da alma” reforça a capacidade de 

resiliência do povo africano, povo este tão sofrido pelo devastador processo de 

colonização. O termo alma “[...] evoca um poder invisível [...] sempre invisível, 

manifestando-se somente através de seus atos. Por seu poder misterioso, sugere 

uma força supranatural, um espírito, um centro energético.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2016, p. 31). Sendo assim, da parte mais profunda do ser, dos 

seus últimos resquícios, “dos limos da alma” ressurge a fênix.  

No verso vinte e um “me erguerei lúcida, bramindo contra tudo” o eu 

poético mostra-se em uma posição de enfrentamento de uma realidade adversa. 

O enfrentamento transcorre de maneira lúcida, sem dúvida alguma, com 

convicção do que está realizando. A forma verbal “erguerei” sugere que o evento 

será realizado em um momento previsível, considerando que se encontra no 

futuro do presente do indicativo.  

No mesmo verso, seguindo a forma verbal erguerei, há o uso da forma 

verbal no gerúndio “bramindo”. Tal forma representa uma ação em curso, 

contínua, cujo significado verbal aponta para um posicionamento de repúdio, 

reforçado inclusive pelo uso da preposição “contra”, que segue. O alvo do repúdio 

é expresso pela forma pronominal indefinida “tudo”. O conjunto desses elementos 

linguísticos aponta para a superação do eu poemático.  

A forma verbal “basta” configura-se o estribilho em Poema. É uma forma 

flexionada no imperativo afirmativo que remete a uma ordenação e, no caso 

também, com o uso do ponto de exclamação atrelado, configura-se ainda como 

uma interjeição por demonstrar forte emoção. O “Basta!” aparece sinalizando a 

não aceitação da situação de coisificação e de subalternidade em que o eu 

poético encontra-se. Do posicionamento do enfrentamento, há o renascimento 

para um mundo novo, no qual não se viverá nunca mais na condição de 

colonizado, e de subserviente.  

O “Basta” representa a tomada de voz pelo eu poético. O grito de “Basta” 

expõe o próprio despertar do ser feminino e pode-se depreender, pela tessitura 

poética, o mesmo despertar relacionado à coletividade – África.  

A repetição de “Basta! Basta! Basta!”, no último verso, propaga-se como um 

eco. Acreditamos que as mulheres e todo o povo africano gritam por viver muito 

tempo silenciado, principalmente as mulheres, as mais subjugadas.   
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O poema é uma resposta ao processo cruel e massacrante da colonização e 

expressa a desejosa recuperação da identidade e da voz de África. Sobre esta 

busca da identidade, Memmi (1977, p. 41) esclarece que “ora, por múltiplas 

razões, históricas, sociológicas e psicológicas, a luta dos colonizados pela sua 

libertação assumiu acentuado aspecto nacional e nacionalista”. 

Em relação à análise morfológica do poema, observamos que predominam os 

verbos de ação, tais como: levantar, gritar, rasgar, querer, armar, crucifixar. 

Flexionados na primeira pessoa do singular, remete ao eu poético. A forma verbal 

mais recorrente é “gritei”, utilizada pela voz poética para externalizar uma situação 

não favorável: a colonização e a subalternidade. 

O predomínio de verbos de ação em Poema traz um dinamismo ao texto 

poético e, por os verbos encontrarem-se em sua maioria flexionados na primeira 

pessoa do singular, eles fortalecem a voz do eu poético.  

Em Poema, o jogo entre os tempos verbais presente e pretérito perfeito do 

indicativo expõe um presente sofrido, doloroso e adverso que nunca mais será 

revivido. O uso do pretérito perfeito remete a eventos de sofrimento superados 

pelo eu poético. Esse jogo faz sentido considerando o presente um tempo não 

marcado (pode ser reportado ao presente, ao passado e ao futuro) e o pretérito 

perfeito, por sua vez, como aplicado a eventos já concluídos, remete a uma 

certeza. Em Poema, o pretérito perfeito e o futuro do pretérito do indicativo são 

convergentes por apontarem eventos de superação.  

Em relação ao interlocutor, as formas verbais ora estão na segunda pessoa 

ora na terceira pessoa do singular, ambas remetendo ao colonizador, em um 

contexto micro e, em um contexto macro, o algoz/dominador. Nas três primeiras 

estrofes o eu poético refere-se ao seu interlocutor como tu e, na quarta e última 

estrofe, utiliza a forma verbal na terceira pessoa do singular, pois aparece em 

Poema uma descrição que personaliza o interlocutor como “um monstro”:  

Em Poema, Noémia de Sousa também apresenta arranjos de palavras 

substantivas (nomes) e adjetivas (qualificadores) na composição poética para 

provocar no leitor a delineação de um plano imagético desde o início até o término 

do poema: “cabeça esclarecida”, “venda cor de rosa”, “escuridão eterna”, “alma de 

África”, “carrasco de olhos tortos”, “dentes afiados de antropófago”, dentre outros.  
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A literatura da poeta moçambicana promove uma reflexão sobre a realidade 

do país e a situação da mulher à época em que Poema foi escrito. Noémia, 

através de sua tessitura poética, procura expor e preencher os espaços vazios 

promovidos pela falta de liberdade social da mulher e da comunidade em geral. A 

ausência de liberdade de expressão evidencia-se em seus poemas também pelo 

uso linguístico das reticências que podem evidenciar a manutenção e a 

progressão do já dito. Em Poema as reticências estão presentes nos versos “E 

descobriu o ludíbrio [...], E amputa-me os membros, um a um [...], Esvazia-me os 

olhos e condena-me à escuridão eterna [...] O esquecido e submerso, na maioria 

das vezes, velados pelas máscaras brancas as quais representam o discurso 

hegemônico que vigora atualmente”.   

 

3.3 Negra: as máscaras brancas de uma deformação cultural  

O movimento da negritude é um movimento político e estético caracterizado 

pela luta contra o racismo e pela luta da autoafirmação do negro. Esta luta 

decorre da deformação cultural sofrida pelos negros discriminados, da subjugação 

social pela qual passam e, deste tormento, decorre esta manifestação como 

forma de resistência. Como Césaire (2010) menciona é um movimento 

antirracista, anticolonialista e anti-imperialista, por isto luta contra a desigualdade 

entre as raças e luta contra o entendimento de que uma raça possa se sobrepor a 

outra. Definindo o movimento da negritude, Césaire elenca três palavras: 

identidade, fidelidade e solidariedade.  

O poema intitulado Negra retoma o nome da obra de Noémia de Sousa 

Sangue Negro (SOUSA, 2016), reassume o movimento da negritude e descreve 

o processo de colonização sofrido pelos africanos, especificamente os 

moçambicanos. Sobre o processo de colonização, Memmi (1977, p. 33) nos 

esclarece que: “[...] o fato colonial não é uma pura ideia: conjunto de situações 

vividas, recusá-lo é ou subtrair-se fisicamente a essas situações ou permanecer e 

lutar a fim de transformá-las”. O eu poético presente na poesia de Noémia de 

Sousa reconhece estar nesta situação de subjugação e se posiciona na luta, 

objetivando assim transformar a realidade social.  

O poema Negra é caracterizado por ser uma elegia que compreende uma 

composição destinada a exprimir tristeza ou sentimentos melancólicos. O poema 
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se utiliza da linguagem coloquial. Utiliza um tipo de mecanismo linguístico mais 

frequente nos poemas Modernos e/ou Pós-Modernos, neste caso, via 

estabelecimento de um diálogo entre o eu poético, que contempla em si também 

o povo africano, e o outro que no caso são os próprios africanos, que contempla 

em si o eu poético também, discorrendo sobre alguém/algo que, no poema em 

questão, são os colonizadores e a colonização.  

Negra 

Gentes estranhas com seus olhos cheios doutros mundos 

Quiseram cantar teus encantos 

Para elas só de mistérios profundos, 

De delírios e feitiçarias... 

Teus encantos profundos de África. 

Mas não puderam. 

Em seus formais e rendilhados cantos, 

ausentes de emoção e sinceridade, 

quedaste-te longuíqua, inatingível, 

virgem de contatos mais fundos. 

E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual, 

jarra etrusca, exotismo tropical, 

demência, atração, crueldade, 

animalidade, magia... 

e não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. 

Em seus formais cantos rendilhados 

Foste tudo, negra... 

menos tu. 

 

E ainda bem. 

Ainda bem que nos deixaram a nós, 

do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, 

sofrimento, 

a glória única e sentida de te cantar 

com emoção verdadeira e radical, 

a glória comovida de te cantar, toda amassada, 

moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: MÃE. 

 

25/07/1949 
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O poema em questão apresenta vinte e seis versos livres, distribuídos em 

quatro estrofes sendo a primeira estrofe uma quintilha, a segunda uma décima, a 

terceira um terceto e a quarta uma oitava.  

Na primeira estrofe observamos que o eu poético, o povo africano, 

apresenta seu ponto de vista sobre o colonizador, o povo de Portugal, o outro 

mundo. Pereira (2010) em sua análise sobre Negra aborda a questão de um eu 

que se propaga a um nós, agregando indivíduos do mesmo grupo, os 

colonizados.  

Pereira (2010) também percebe o referente em foco - sobre o qual se 

aborda - na estrofe em destaque abaixo. Revela-se uma oposição entre olhares: o 

olhar do colonizador e o do colonizado, o do eu poético e do nós – o olhar do 

africano por ele mesmo.  

Gentes estranhas com seus olhos cheios doutrosmundos 
Quiseram cantar teus encantos 
Para elas só de mistérios profundos, 
De delírios e feitiçarias... 
Teus encantos profundos de África. 

 

O colonizado denomina o colonizador de gentes estranhas. Estes são 

considerados estrangeiros e de acordo com Memmi (1977, p. 25), estrangeiro 

reporta-se a um indivíduo  

[...] chegado a um país pelos acasos da história, conseguiu não apenas 
um lugarmas tomar o do habitante, e outorgar-se privilégios 
surpreendentes em detrimento dos que a eles tinham direito. E isso, não 
em virtude das leis locais, que legitima de certo modo a desigualdade 
pela tradição,mas ao subverter as normas vigentes, substituindo-as 
pelas suas (MEMMI, 1977: p. 25).  

 
Em um primeiro momento tem-se a visão do estrangeiro como alguém que 

potencialmente irá sofrer a pressão da convivência com o diferente, no entanto, a 

visão de Memmi sobre o estrangeiro é a do indivíduo que chega para dominar o 

lugar a que não pertence, assim como para dominar os nativos da localidade.  

Ainda considerando a estrofe focalizada, observamos que os portugueses 

quiseram cantar os encantos do povo africano, no entanto, para eles, os 

colonizadores, tais encantos, embora sejam de “mistérios profundos”, são de 

“delírios e feitiçarias”. Ao invés de ter um enaltecimento da cultura do outro, 
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observamos uma redução, uma diminuição, uma minoração. Os colonizadores 

quiseram contar a história dos colonizados para os próprios colonizados. Nesta 

estrofe há algo de contraditório, e mais do que isto, de impossível realização, 

porque não há como contar a história do outro quando não há qualquer tipo de 

respeito. O recorte faz remissão às manifestações culturais e religiosas dos 

africanos. Neste trecho os colonizadores quiseram colocar as Máscaras Negras, 

porém, não foi possível por possuírem as Peles Brancas, uma visão de mundo 

bem diferenciada.   

Noémia de Sousa em uma de suas poesias expõe que o mundo pode ser 

representado por uma divisão clara entre brancos e negros como um tabuleiro de 

xadrez, expressão presente no poema Súplica (SOUSA, 2016, p. 30): 

[...] Tirem-nos a terra em que nascemos, 
onde crescemos 
e onde descobrimos pela primeira vez 
que o mundo é assim: 
um tabuleiro de xadrez...[...]   
 

Fanon expressa o mesmo pensamento sobre a divisão brancos e negros 

com a seguinte citação “o branco está fechado na sua brancura. O negro na sua 

negrura (FANON, 2008, p. 27)”. 

Ainda na primeira estrofe, a forma doutros significa o outro, o diferente, o 

que não se iguala. No caso da expressão “doutros mundos” se refere aos 

colonizadores, expressão que deixa clara a segregação social existente, a 

oposição entre o “nós” - os africanos - e os “outros” - os colonizadores. Ainda 

sobre o termo “doutros”, podemos entender que sinaliza uma forma extraestética, 

pois sinaliza a alteridade do sujeito poético. A escolha da preposição “de” 

aglutinada ao pronome indefinido “outros”, resultando em “doutros, causa um 

efeito de maior distanciamento.  

A poeta Noémia de Sousa apresenta alteridade em relação aos seus 

descendentes e também em relação aos colonizadores. Sobre a questão da 

alteridade podemos trazer à discussão o pensamento de Hall (2005), Paz (1993) 

e Rosário (2010). De acordo com a concepção de Hall, a identidade na 

concepção sociológica é preenchida como sendo nós mesmos, nossa concepção 

interna e o mundo exterior, no qual estamos inseridos. Desta forma, somos 

constituídos por “nós próprios” e pelos outros, “parte de nós”.  
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Dentro desta perspectiva, Noémia de Sousa em seu poema Negra sustenta 

a memória viva do povo africano, mais especificamente a do povo moçambicano, 

visto ela ser parte deste grupo. Mas não se limita a ele. Logo, ela parte de si para 

refletir o povo africano e parte dele para se refletir, ou seja, há o individual e o 

coletivo se intercambiando. Sendo assim, ela vivencia a alteridade através de seu 

poema.   

A poesia é a Memória feita imagem e esta convertida em voz. A outra 
voz não é a voz do além túmulo: é a do homem que está dormindo no 
fundo de cada homem. Tem mil anos e tem nossa idade e ainda não 
nasce. É nosso avô, nosso irmão e nosso bisneto (PAZ, 1993: p. 144-
145). 
 

Ainda sobre o processo da alteridade, Rosário (2010) menciona que como 

seres gregários coisa alguma transcorre na existência do ser humano que não 

esteja infiltrado de uma forma inerente à natureza semiótica do sujeito.  

O Homem é permanentemente compelido a adaptar-se em cada 
momento da sua história às duas vertentes da sua própria natureza: a 
singularidade e a colectividade, que compõem a sua essência – o de ser 
individual e social, simultaneamente. (ROSÁRIO, 2010: p.10). 

 

Na segunda estrofe, observamos que os dominadores não tiveram sucesso 

em suas intenções de representar e/ou apresentar o povo africano. Em retomada 

ao dito presente na primeira estrofe “Quiseram cantar teus encantos”, é 

anunciado, na sequência, o insucesso: “Mas não puderam”. Os cantos dos 

portugueses ainda são caracterizados como “ausentes de emoção e sinceridade”, 

logo os cantos dos portugueses não representam a África. O eu poético, ao se 

referir às produções portuguesas sobre a cultura africana, como “formais e de 

rendilhados cantos”, identifica o canto dos portugueses como superficial em 

“ausentes de emoção e sinceridade.”  
Mas não puderam. 
Em seus formais e rendilhados cantos, 
ausentes de emoção e sinceridade, 
quedaste-te longuíqua, inatingível, 
virgem de contatos mais fundos. 
E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual, 
jarra etrusca, exotismo tropical, 
demência, atração, crueldade, 
animalidade, magia... 
e não sabemos quantas outras palavrasvistosas e vazias. 
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Neste excerto, a África se mostra em paralisia, vista de forma reforçada 

pela presença da forma verbal “quedaste-te”, e também passa a ser qualificada 

como “longínqua, inatingível, virgem de contatos mais fundos”, dada a 

incapacidade de identificação, pois para o eu poético o português não tem 

capacidade para se aproximar da África e muito menos de compreender seus 

habitantes, por não possuir alteridade. Desta forma, é aplicada uma sequência de 

palavras qualificadoras que criam um plano de imagem do olhar colonizador sobre 

o povo africano: “esfinge de ébano, amante sensual, jarra etrusca, exotismo 

tropical, demência, atração, crueldade, animalidade, magia... e não sabemos 

quantas outras palavras vistosas e vazias”. As reticências nesta parte do poema 

mostram um prolongamento dos qualificadores distanciados da autoimagem dos 

negros e também demonstrando existir inúmeras Máscaras Brancas. Esta visão é 

reforçada por Sousa (2014) que chama a atenção para a poesia de combate de 

Noémia de Sousa à coisificação do homem negro via imaginário falseado do 

europeu.    

Ainda na segunda estrofe há novamente a exotização do povo africano, a 

coisificação dos negros como objeto sexual, ornamento, como algo figurativo, sem 

voz. Por outro lado, quando é vista uma certa manifestação, ela se mostra sempre 

de maneira depreciativa como “demência”, “atração”, “crueldade”, “animalidade”, 

“magia”. As imagens criadas pelos colonizadores, ao invés de exaltar a África e o 

povo africano, denotam preconceito. O preconceito é um mecanismo repressivo 

indireto de controle social de acordo com Munanga (2009).  

Para Noémia de Sousa esta exotização do africano acontece devido ao 

olhar do colonizador sobre o povo colonizado, porém em seus poemas ela exalta 

o seu povo, o povo africano.  

Em seus formais cantos rendilhados 
Foste tudo, negra... 
menos tu. 

 

Nesta terceira estrofe, o sujeito poético dialoga com a África, a que chama 

de negra. O verso “em seus formais cantos rendilhados traz à lembrança os 

versos em seus formais e rendilhados cantos, ausentes de emoção e 

sinceridade.” (SOUSA, 2016, p. 65). O trazer à lembrança reforça a tentativa dos 
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colonizadores de representar a cultura dos africanos, e seu insucesso, pois não 

alcançam a essência da cultura africana, sendo superficiais e não genuínos.  

Este posicionamento, esta falta de capacidade de representar a essência 

da cultura dos africanos acontece devido ao danoso e massacrante processo de 

colonização. Tal processo é também mencionado por Memmi (1977, p. 28).  

O país é ritmado pelas suas festas tradicionais, mesmo religiosas, e não 
pelas dos habitantes; o feriado semanal é o do seu país de origem, é a 
bandeira de sua nação que flutua sobre os monumentos, é sua língua 
materna que permite as comunicações sociais; mesmo seu traje, sua 
pronúncia, suas maneiras acabam por impor-se à imitação do 
colonizado. O colonizador participa de um mundo superior, do qual não 
pode deixar de recolher automaticamente os privilégios. 

 

No verso “foste tudo, negra [...]” temos a presença das reticências, algo 

característico da dicção de Noémia de Sousa. As reticências podem ser vistas 

como espaço de retomada de todos os qualificadores anteriormente aplicados ao 

povo africano. Em relação à semântica, a negra África foi representada pelos 

portugueses por uma imagem distanciada da sua própria autoimagem sendo tudo 

que a denominaram, não teve participação, não teve voz, encontra-se paralisada 

nos versos “foste tudo, negra... menos tu.” A palavra tudo entra em oposição à 

palavra menos. Neste caso, ser tudo para o colonizador é ser menos para os 

colonizados, na relação de poder inerente ao processo de colonização. Ainda 

segundo Memmi (1977) esclarece que a relação entre o colonizador e o 

colonizado se configura como destruidora e criadora, ambos são desfigurados. O 

colonizador é caracterizado como opressor, parcial, mau cidadão, preocupado 

com seus próprios privilégios e o colonizado como oprimido, partido e esmagado 

no seu desenvolvimento.  

E ainda bem. 
Ainda bem que nos deixaram a nós, 
do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, 
sofrimento, 
a glória única e sentida de te cantar 
com emoção verdadeira e radical, 
a glória comovida de te cantar, toda amassada, 
moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: MÃE. 
 

Na quarta e última estrofe, os portugueses colonizadores, dada sua 

incapacidade, acabam por deixar a África se autorrepresentar, promovendo uma 

sensação de alívio no sujeito poético: “ainda bem que nos deixaram a nós.” Neste 

verso destaca-se a locução adverbial “ainda bem”. Novamente nossa poeta se 
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utiliza do eu lírico coletivo, algo bastante presente em suas poesias. “Ainda bem 

que nos deixaram a nós”. Este nós tem condições de autorrepresentar, visto que 

seu referente reporta-se a indivíduos “do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, 

alma, sofrimento”. O eu poético elenca vários termos representativos do povo 

africano, sendo alguns deles antecedidos pelo pronome adjetivo “mesmo(s)”. No 

entanto, mesmo quando esta forma deixa de ser registrada, ela continua ecoando 

nos qualificadores subsequentes – sendo a figura de linguagem elipse que causa 

este efeito. Esta imagem identitária continua ecoando como uma forma de 

representação dos africanos por eles mesmos.   

Há celebração de todos os africanos (do momento atual e também do 

passado); a poeta mais uma vez retoma o eu - coletivo, como no poema 

anteriormente analisado A Billie Holiday, cantora, em que por diversas vezes o 

sujeito poético realiza esta retomada com as expressões “todo o meu povo”, “o 

meu povo”, “nosso povo”, “nossa voz”, “nós”. 

Na estrofe também está presente “a glória única e sentida de te cantar com 

emoção verdadeira e radical”, aqui está presente a emoção genuína dos próprios 

africanos, inclusive representada por eles mesmos, que cantam suas próprias 

músicas, cantam a si mesmos, orientados por um sentimento verdadeiro, 

genuíno. O canto aparece como resistência, como irmandade espiritual. De 

acordo com Hall (2006), a cultura popular negra é constituída a partir de dois 

sentidos simultâneos, sendo talvez mais revolucionário do que se pensa. Nesta 

cultura, em relação à etnografia não existem formas legítimas.  

Todas essas formas são sempre o produto de sincronizações parciais, 
de engajamentos que atravessam fronteiras culturais, de confluências de 
mais de uma tradição cultural, de negociações entre posições 
dominantes e subalternas, de estratégias subterrâneas de recodificação 
e transcodificação, de significação crítica e do ato de significar a partir de 
materiais preexistentes. [...] Assim, elas devem ser sempre ouvidas não 
simplesmente como recuperação de um diálogo perdido que carrega 
indicações para a produção de novas músicas (porque não a volta para o 
antigo de um modo simples), mas como o que elas são – adaptações 
conformadas aos espaços mistos, contraditórios e híbridos da cultura 
popular. (HALL, 2006, p. 325).  

 

Sendo assim, podemos depreender conforme as ideias de Hall 

mencionadas anteriormente que a música africana permaneceu com o passar dos 

anos e também se tornou híbrida. Noémia de Sousa fala em seus poemas sobre a 
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música como: “um canto paralelo de sobrevivência à dor e à morte, de 

resistência.” (SCHMIDT, 2011: 24).  

Este canto glorioso retoma, retrata, mostra a mãe África, a mãe religiosa. 

Apesar de MÃE ser uma palavra pequena está em destaque em relação às outras 

palavras do poema, está colocada em caixa alta. A palavra MÃE acaba por se 

tornar grande, relevante, em relação às outras palavras presentes no poema. Esta 

MÃE sofre muito, encontra-se deformada devido ao danoso processo de 

colonização. Esta MÃE África está “toda amassada, moldada, vazada.” Freitas 

(2010) entende que os poemas de Noémia de Sousa versam sobre as raízes 

africanas, que neles há o enaltecimento da Mãe África. Ainda segundo Freitas, 

Noémia almeja que o povo avance unido em direção a um futuro, porém sem 

fazer a incitação da desumanização, ou seja, sem desmerecer o outro, ainda que 

este outro seja o estrangeiro, o opressor.  

Lembramos ainda que este poema para Pereira (2010), escrito em 1949, 

revela um avanço para a época ainda que a subjetividade do eu poético esteja em 

formação por ainda assumir a visão do discurso androcêntrico, no que diz respeito 

à correspondência do feminino ao materno.  

Ainda em relação ao nome MÃE, de acordo com o Dicionário de Símbolos, 

esta palavra representa: “[...] a segurança do abrigo, do calor, da ternura e da 

alimentação [...]” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2016, p. 580).  Neste sentido, a 

África como MÃE é vista como pátria em que há a segurança, o abrigo, o amor, a 

proteção. É o lugar materno. Enquanto o arquétipo mãe para Jung (2013, p. 98) é  

[...] a exacerbação do instinto materno, refere-se àquela imagem da mãe 
que tem sido louvada e cantada em todos os tempos e em todas as 
línguas.Trata-se daquele amor materno que pertence às recordações 
mais comoventes e inesquecíveis da idade adulta e representa a raiz 
secreta de todo vir a ser e de toda transformação, o regresso ao lar, o 
descanso e o fundamento originário, silencioso, de todo início e fim. [...] 
uma doadora de vida alegre e incansável [...]. Mãe é amor materno, é a 
minha vivência e o meu segredo. [...] portadora causal da vivência que 
encerra ela mesma e a mim, toda humanidade e até mesmo toda criatura 
viva, que é e desaparece, da vivência da vida de que somos os filhos? 
No entanto, sempre o fizemos e sempre continuaremos a fazê-lo. Aquele 
que o sabe e é sensível não pode mais sobrecarregar com o peso 
enorme de significados, responsabilidades e missão no céu e na terra a 
criatura fraca e falível, digna de amor, de consideração, de 
compreensão, de perdão que foi nossa mãe. Ele sabe que a mãe é 
portadora daquela imagem inata em nós da mater natura e da mater 
spiritualis.  
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Segundo o pensamento de Sousa (2014), Noémia retoma as raízes 

africanas ao enaltecer a Mãe África. A mulher representada pelo eu poético 

aparece em seus protestos e apelos sociais, e no estímulo à liberdade coletiva.  

Gomes (2011), por sua vez, menciona que a imagem de Mãe para Noémia 

simboliza a África, parte feminina e materna; MÃE representando o corpo do 

continente africano.   

Como pode ser visto em outros poemas de Noémia de Sousa, percebe-se 

neste também um formato do gênero narrativo em que podemos aplicar a 

seguinte segmentação: 1ª estrofe (introdução), 2ª e 3ª estrofes (desenvolvimento) 

e 4ª estrofe (conclusão).  

Sobre a parte semântica e a sonoridade do poema, este poema revela a 

relação entre dominadores versus dominados em que o colonizador pretende 

representar o colonizado, impondo o seu poder ao povo africano, e, em seguida, 

há a possibilidade do próprio povo se autorrepresentar, ainda que de maneira 

limitada.  

Pela música se caracterizar como algo inerente ao povo africano, ela 

também é representada nos poemas de Noémia de Sousa como, por exemplo, no 

poema Súplica e no poema A Billie Holiday, cantora (analisado anteriormente). A 

canção africana além de ser algo típico da cultura do africano também é utilizada 

como instrumento de resistência, a exemplo do posicionamento revelado na 

última estrofe do verso abaixo recortado do poema Súplica (2016, p. 30) 

Tirem-nos a luz do sol que nos aquece,  
a lua lírica do xingombela 
nas noites mulatas 
da selva moçambicana 
(essa lua que nos semeou no coração 
a poesia que encontramos na vida) 
tirem-nos a palhota – humilde cubata 
onde vivemos e amamos,  
tirem-nos a machamba que nos dá o pão, 
tirem-nos o calor de lume 
(que nos é quase tudo) 
- mas não nos tirem a música!  
 

Retornando ao poema Negra, as palavras que mais apareceram no poema 

foram estas: cantar (v.2, v. 23 e v.25) - três vezes; encantos (v. 2 e v. 5), cantos 

(v. 7 e v. 16), formais (v.7 e v. 16), rendilhados (v. 7 e v.16) e glória (v. 23 e v. 25), 

os quais apareceram duas vezes. Destas palavras repetidas são anáforas: 

formais (aparecerem no meio dos versos) e glória (aparecem no início dos 
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versos). A palavra mais repetida é o verbo cantar o qual ecoa os termos cantos e 

encantos tanto quanto se faz ecoar nestes termos também. Mais uma vez, 

coocorre a música no poema como forma de representação da cultura africana. O 

poema Negra é caracterizado por ser uma elegia, nele, a música aparece com 

sentido de pesar por um lado e de resistência por outro.   

Em relação à classificação das palavras quanto à morfologia, observamos 

a presença massiva de substantivos e adjetivos. A grande maioria dos 

substantivos compreende gentes, olhos, encantos, África, cantos, negra, sangue, 

nervos, carne, alma, sofrimento, glória, emoção, sílaba e MÃE; termos que 

indicam particularização de uma situação sofrida pelos negros africanos – a 

colonização. A respeito do processo massacrante e cruel denominado de 

colonização, Rosário (2010, p. 23-24) nos expõe que Moçambique 

[...] é um estado que se constitui a partir de uma territorialização colonial, 
por isso, aquilo que hoje chamamos, de uma forma difusa, de sociedade 
moçambicana, resulta de um processo de formação, forçado e 
amalgamado, de um conjunto de grupos sociais que tinham a sua 
constituição enquanto que tais, já naturalmente formados, havia já 
muitos anos. Se considerarmos que para qualquer grupo social se 
identificar como tal, necessita de uma referência histórica (historicidade) 
comum e uma referência geográfica (geograficidade) comum, nós 
teremos que ir à história e à geografia que o colonialismo nos impôs, 
para começarmos a construir as nossas referências comuns. E a análise 
da constituição da cadeia de comando, no caso, deve ser vista nesta 
perspectiva.  

 

Ainda sobre as escolhas lexicais, uma das características da dicção de 

Noémia de Sousa é a sequência constituída por nomes e qualificadores, a 

exemplo de: “gentes + estranhas + com seus olhos cheios doutros mundos” (dois 

qualificadores para o mesmo nome gentes). Em “olhos cheios doutros mundos” 

há sequência olhos + cheios doutros mundos. Os adjetivos e as locuções 

adjetivas presentes redimensionam os substantivos e, no poema, indica qualidade 

(ou defeito), o modo de ser, o aspecto ou aparência e o estado dos nomes 

mencionados. Por meio dos adjetivos ou locuções adjetivas conseguimos 

vislumbrar e projetar um cenário, uma história, uma imagem. 

As formas verbais e as locuções verbais presentes no poema são: 

quiseram cantar, puderam, quedaste-te, mascararam, sabemos, foste e cantar. 

Em sua maioria, estas formas são classificadas como verbos de ação e, de 

acordo com o sentido do texto poético apresentado, estes verbos demonstram 
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dinamismo. Sobre o tempo verbal, a maioria das formas se apresenta no modo 

temporal pretérito perfeito do indicativo: quiseram cantar, puderam, quedaste-te, 

marcararam e foste; que indica uma certeza de uma ação totalmente concluída.   

O poema também registra uma forma verbal no presente do indicativo (não 

sabemos quantas outras) e outra no infinitivo (cantar), que apontam para um 

evento ainda em aberto, ou seja, remetem ao presente, ao passado e ao futuro. 

Observamos que a maioria dos verbos se refere a terceira pessoa do plural, pois 

se trata de um poema voltado para a questão da colonização. O sujeito poético 

também aparece uma vez classificado como primeira pessoa do plural, uma 

marca característica da poesia de Noémia de Sousa: a coletivização do eu 

poético.  

A coletivização do eu poético é também citada por Pereira (2010) no qual a 

poesia de Noémia de Sousa trata em algumas de suas temáticas sobre a questão 

da identidade nacional invocando o coletivo. Sousa (2014) também nos expõe 

que o eu lírico pensa no plural, não é solitário e, de acordo com Mota (2011) os 

poemas da poeta são qualificados por almejarem uma alforria que envolve o 

público, o comunitário, o grupal. A poeta assume a voz do seu povo, a voz da 

África oprimida.  

As reticências são uma marca da dicção do sujeito poético e estão 

presentes nos versos quatro: “de delírios e feitiçarias..., quatorze: animalidade, 

magia...e dezessete: foste tudo, negra [...]”, suscitando uma repetição de um dizer 

na mesma linha abordada; um contínuo de uma conversa; um diálogo entre os 

versos. O que demonstra que o poema está em harmonia, as estrofes se ligam 

umas as outras. A presença das reticências provoca uma forma de 

prolongamento da voz do sujeito poético, de um canto, de um contínuo.  

Como figura de oposição temos presente a antítese nos seguintes versos: 

“ausentes de emoção e sinceridade” (v.8) e “com emoção verdadeira e radical” 

(v.24). Nestes versos temos a visão da África pelo próprio português e a visão da 

África pelo próprio africano. Os olhares dos portugueses em direção à África são 

“ausentes de emoção e sinceridade” por não ser algo genuíno, verdadeiro e a 

África na visão do próprio africano é caracterizada por algo com “emoção 

verdadeira e radical”, algo verdadeiro, com emoção. De acordo com Memmi 

(1977) as relações entre a metrópole/colonizadores e a colônia/colonizados 
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ocorrem através de duas formas: de suas relações financeiras e sociais, por isto 

não se tem o envolvimento verdadeiro e com emoção. A respeito deste momento 

danoso e cruel da história da África que é o processo de colonização, Rosário 

(2010, p. 78) menciona: 

a África viveu pois, na sua história mais recente, dois momentos de 
genocídio humano, económico, social e cultural, através do tráfico de 
escravos e depois com a implantação do colonialismo e a 
desestruturação das comunidades através dos fenómenos de 
assimilação, aculturação ou mesmo repressão. 

  
 

Também no poema Negra observa-se que o português colonizador olha 

para a africana colonizada de uma maneira exótica com o uso das “Máscaras 

Brancas” e “te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual, jarra etrusca, 

exotismo tropical, demência, atração, crueldade, animalidade, magia [...]” (v. 11, 

12, 13 e 14). O olhar do colonizador do outro mundo direciona a mulher 

moçambicana somente para a imagem negativa, deturpada e pejorativa. 

Enquanto que ocorre o oposto na poesia de Noémia de Sousa porque o eu 

poético não agride a imagem da mulher e sim rompe e desagrega esta imagem 

desfavorável. A Negra cantada pela poesia de Noémia de Sousa é algo sublime 

pois, a mulher é caracterizada como sendo MÃE que representa a luz, a 

imensidão. Segundo Dantas (2011, p. 30),  

os significados das imagens são variados e em relação a mulher 
moçambicana todos eles acabam apontando para o contexto sexual. 
Idealizam a mulher somente para o sexo: a amante, a prostituta, o objeto 
sexual exótico, o pecado, a imoralidade e etc. O objetivo dessa 
observação não é afirmar que a mulher moçambicana tenha ou não seus 
atributos sexuais, ou que desperte ou não desejo e lascívia nos homens 
brancos, mas o de mostrar que essa imagem puramente sexual não é o 
seu único atributo. Contudo, essa imagem sexual e apelativa criou o 
estereótipo de que a mulher moçambicana, africana em geral, possui 
unicamente essa reputação, desconsiderando assim seus valores como 
mãe, mulher e trabalhadora. (DANTAS, 2011, p. 30).  

Ainda sobre a questão feminina, Pereira (2010) nos relata em sua pesquisa 

que a mulher passou por um processo de tripla colonização os quais foram: a 

colonização da metrópole, do sistema patriarcal e pelo processo de colonização 

estrangeira, que tinha como objetivo impor o poderio dos países europeus para o 

resto do mundo.  

No primeiro verso da segunda estrofe “mas não puderam”, encontramos a 

elipse do verbo cantar (que já faz parte da locução verbal quiseram cantar – no 
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segundo verso da primeira estrofe) e da sequência nominal “teus encantos 

profundos de África” (que se encontra no quinto verso da primeira estrofe). 

Acreditamos que a elipse seja deste último verso, e não de teus encantos do 

segundo verso, por mostrar uma maior clareza em relação à sequência retomada 

que é Teus encantos (profundos de África).   

O poema Negra resgata o processo massacrante, cruel e danoso da 

colonização pela qual passou o povo africano e cujos malefícios perduram. O 

poema reflete a questão do espaço, dos limites de um povo em choque cultural 

com outros povos por infindáveis anos. Reflete tanto o autoconhecimento do povo 

africano, via voz do eu poético, quanto à imposição cultural do outro. Tal 

imposição cultural favorece a resistência das identidades africanas, bem 

representada na seguinte estrofe: 

E ainda bem. 
Ainda bem que nos deixaram a nós, 
do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, 
sofrimento, 
a glória única e sentida de te cantar 
com emoção verdadeira e radical, 
a glória comovida de te cantar, toda amassada, 
moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: MÃE. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a leitura da obra Sangue Negro (2016) em específico os poemas, 

Negra, Poema e A Billie Holiday, cantora, em diálogo com aspectos da negritude, 

chamou - nos a atenção o fato de a poesia de Noémia de Sousa refletir e refratar, 

em nossa perspectiva, duas das grandes exclusões sociais: racial e cultural, 

pontos também debatidos por López (2013).  

O nosso despertar para as poesias de Noémia de Sousa foi desencadeado 

pelo conteúdo, pela forma e também pelos diálogos entre textos e contextos.  

A obra Sangue Negro (2016) insere-se no contexto em que os negros 

lutam contra formas de subjugação étnico-racial impostas pelos brancos. Os 

poetas negros africanos, em suas obras, têm como traço marcante a temática da 

negritude, cujo principal representante é Césaire, que tanto é poeta quanto teórico 

da negritude. Esse movimento foi criado por intelectuais negros, na França, com o 

objetivo de promover o orgulho racial e a conscientização do valor e da riqueza 

cultural. Muitos dos protagonistas são poetas, assim como Noémia. A negritude 

passa a ser instrumento político de afirmação do nacionalismo, da valorização do 

negro e de suas raízes.  

Os poemas de Noémia de Sousa refletem uma tensão que é gritada e este 

grito reflete a tensão presente entre os colonizadores e os colonizados e, mais do 

que somente a tensão, também está presente a resistência. Na interpretação 

assumida nesta pesquisa, a poética de Noémia traz em si um compromisso de 

denúncia da realidade social moçambicana, atendendo a uma convocação 

político-ideológica, que também teve como alicerce a própria biografia de Noémia.  

Em consultas sobre análises anteriores a respeito de nosso corpus 

observamos que nenhuma das pesquisas lidas fizeram a análise dos poemas por 

completo, e sim, apenas um recorte dos mesmos. Nossa pesquisa teve como 

objetivo analisar os três poemas anteriormente mencionados na íntegra.  

A poeta Noémia de Sousa apresenta alteridade em relação aos seus 

descendentes e também em relação aos colonizadores, sendo assim o eu 

poemático é de caráter coletivo. Os três poemas que fazem parte do corpus foram 

escritos no ano de 1949, ano em que Moçambique ainda era colônia de Portugal 
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e este período se sucedeu por 470 anos (1505 - 1975). Nestes, a linguagem é 

marcada pela coloquialidade (linguagem preferencial de poetas Modernos e/ou 

Pós-Modernos) na qual é observada o estabelecimento de um diálogo. O discurso 

apresentado é marcado por uma relação de permanente diálogo e interpelação 

entre o eu poético e o leitor virtual idealizado pela poeta.  

Também percebemos como marcas presentes nos poemas de Noémia de 

Sousa o fato de que reiteradas vezes ela faz referência a arquétipos de viés 

universalista como: a Mãe-África assim como também a presença das reticências 

e dos adjetivos, se configurando como forma de prolongamento da imagem do 

poema lido.  

O poema, A Billie Holiday, cantora, configura a dor dos africanos, e, vai 

além quando propõe em sua tessitura poética uma esperança de mudança, de 

dias melhores. Este poema se configura como um blues moçambicano 

endereçado a Billie Holiday. O blues é um tipo de música caracterizada como um 

diálogo, acompanhada de canto e resposta. Em uma estrofe do poema ocorre 

uma fusão destas duas vozes: a de Billie e a de Noémia, vozes estas que clamam 

por liberdade, justiça e equidade.  

Identificamos a presença dos seguintes personagens neste poema: Billie 

Holiday (a cantora norte-americana), o eu poético (que está em um quarto escuro 

e sozinho), o povo do eu lírico escravizado e a humanidade egoísta.  

O processo de colonização inseriu a máscara branca da: colonização = 

civilização. Porém, tal máscara branca foi desmascarada por outra de acordo com 

Césaire (1978, p.25): “colonização = coisificação”. Esta reflexão expõe de forma 

direta o cruel e devastador processo de colonização.   

Fiquei bastante emocionada após a primeira leitura do poema A Billie 

Holiday, cantora, o que se repetiu algumas vezes em momentos posteriores. Este 

blues moçambicano que Noémia de Sousa criou através de sua arte foi 

endereçado para Billie Holiday, uma outra artista, artista do canto. Estas mulheres 

foram mulheres de guerra, de luta, pioneiras e que serviram e servem como 

exemplo para outras pessoas e, principalmente as pessoas que foram 

inferiorizadas ou que sofreram alguma vez na vida.  

Ao término do poema pude compreender melhor porque me senti também 

tão envolvida emocionalmente falando: porque aquele poema começou a fazer 
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parte de mim quando me identifiquei, por resgatar um dos nossos antecedentes 

(os negros africanos) e também porque eu faço parte da humanidade a qual 

Noémia de Sousa menciona no último excerto do poema. Sendo assim, posso me 

considerar uma privilegiada por Noémia também ter escrito este poema para mim, 

ou, melhor escrevendo, para nós.  

O poema cujos nomes são: Poema e Negra, além de resgatar a temática 

relativa ao movimento da negritude e ao processo devastador da colonização 

também remete ao posicionamento feminista que mistura África e mulher.   

O diálogo presente em Poema acontece entre o eu poético e os 

colonizadores, num recorte em que quem enuncia é o eu poético, que representa 

todo o povo africano e, em específico, as mulheres moçambicanas. 

Observamos que o eu poético demonstra que passou por brigas, sofreu 

ameaças e não admite mais esta situação de subserviência. Sendo esclarecida, 

não é mais pueril, seu universo se amplia. O sentimento de insatisfação e o 

posicionamento de luta não são somente falados, são gritados. Este grito é pelos 

africanos que passam pelo processo de colonização e, em específico, pelas 

mulheres moçambicanas.  

Sobre o eu - poético, depois de todos os esclarecimentos, nenhum tipo de 

engano é permitido frente aos colonizadores, que aparecem no poema com uma 

representação desumanizada.  

 Observamos a ação passada, totalmente finalizada, de rasgar a venda cor 

de rosa. Esta mulher nunca mais será inocente, e sim, será perspicaz. A mudança 

de atitude também está presente no uso dos tempos verbais. O tempo passado 

marcando a opressão e o presente de libertação. O eu poemático não é mais 

ingênuo e nem cego, já se encontra sagaz sobre o processo danoso e cruel da 

colonização.  

Do posicionamento do enfrentamento, há o renascimento para um mundo 

novo, como uma fênix, no qual não se viverá nunca mais na condição de 

colonizado. A fênix representa algo que renasce das cinzas, porém renasce bem 

mais forte. O Basta representa a tomada de voz pelo eu poético. O grito expõe o 

próprio despertar do ser feminino e pode-se depreender o mesmo despertar 

relacionado à coletividade – África. Neste poema a máscara branca está sendo 

desfeita, deixando de sufocar o eu poético feminino e a própria África.  
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Este poema para mim é de uma fortaleza por eu ser mulher e ter ciência da 

situação de pobreza, de marginalização, de subalternização, de violência, dentre 

outros que vitimam as mulheres por todo o mundo. Não vivenciei de perto o 

sofrimento das mulheres moçambicanas, mas, tendo acesso às tessituras 

poéticas de Noémia de Sousa e por ser mulher podemos sentir e sentir muito, 

pois, estas mulheres lutaram e continuam lutando para sobreviver nas sociedades 

apesar de suas almas serem estupradas diariamente.  

O poema denominado Negra retoma o nome da obra de Noémia de Sousa, 

resgata o movimento da negritude e descreve o processo de colonização sofrido 

pelos africanos. O diálogo presente nesta composição poética compreende o eu 

poético e o povo africano, os quais contemplam um ao outro.   

Os colonizadores quiseram contar a história dos colonizados para os 

próprios colonizados, porém, ao invés de ter um enaltecimento da cultura do outro 

houve uma minoração. Neste poema há algo de contraditório, pois, não há como 

contar a história do outro quando não há qualquer tipo de respeito. Neste poema 

os colonizadores quiseram colocar as “Máscaras Negras”, porém, não foi possível 

por possuírem as “Peles Brancas”, uma visão de mundo bem diferenciada.   

Neste poema há novamente a exotização do povo africano e a coisificação 

dos negros como objeto sexual. As imagens criadas pelos colonizadores, ao invés 

de exaltar a África e o seu povo, denotam preconceito. O preconceito é um 

mecanismo repressivo indireto de controle social de acordo com Munanga (2009). 

A falta de capacidade de representar a essência da cultura dos africanos 

acontece devido ao danoso e massacrante processo de colonização.  

O poema retoma, retrata, mostra a mãe África, a mãe religiosa. Apesar de 

MÃE ser uma palavra pequena está em destaque em relação às outras palavras 

do poema, se torna grande, relevante. Esta MÃE África sofre muito, encontra-se 

deformada devido ao danoso processo de colonização.  

Ainda no poema observa-se que o português colonizador olha para a 

africana colonizada de uma maneira exótica com o uso das “Máscaras Brancas”. 

O olhar do colonizador direciona a mulher moçambicana somente para a imagem 

negativa, deturpada e pejorativa. A negra cantada pela poesia de Noémia de 

Sousa é algo sublime, pois, a mulher é caracterizada como sendo MÃE que 

representa a luz, a imensidão.  
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O poema Negra reflete a questão do espaço e dos limites de um povo em 

choque cultural com outros povos. Reflete tanto o autoconhecimento do povo 

africano, via voz do eu poético, quanto à imposição cultural do outro. Tal 

imposição cultural favorece a resistência da própria identidade africana. 

A literatura nos promove dialogicidade com a obra e também com a 

sociedade na qual estamos inseridos. Sendo assim, é relevante problematizar 

aqui o diferente de nós, não de maneira preconceituosa, pois, o diferente de nós, 

mas que não deixa de ser nós é o outro, uma continuação do eu, uma extensão 

do eu.  

A pesquisa não finaliza aqui, os questionamentos permanecem assim 

como o eco da voz de Noémia, de Billie Holiday e de todos que, alguma vez e de 

alguma forma, são alvo de marginalização. Questionamos sobre o direito de 

escrever sobre os africanos, em específico sobre as mulheres moçambicanas, 

tendo em vista que as tessituras poéticas escritas por Noémia de Sousa abrem 

feridas de uma história que não fomos protagonistas e muito menos coadjuvantes, 

mas sentimos, e como sentimos.  

A linguagem poética utilizada por Noémia de Sousa tece um discurso no 

qual os marginalizados, em específico os moçambicanos, afirmam sua identidade, 

posicionando-se como centro de um discurso que almeja permanentemente a 

mudança de sua condição subalterna e que busca equidade dentro da sociedade 

atual. Noémia de Sousa, com sua voz reflexiva, emotiva, provocante e gritada, 

redimensiona o contexto literário e social de seu país.  

Por falar em grito, vem à memória Billie Holiday e os blues. A forma 

musical blues é um grito. Este grito presente no blues pode se justificar pelos dias 

atuais e trovejantes de hoje? Em seguida me vem outro questionamento e vários 

surgem quase sempre que me deparo com a rica e sedutora poesia de Noémia de 

Sousa. O que seria de Noémia sem a sua poesia? O que seria de Billie sem a sua 

música? O que seria de nós sem a literatura?  

É extremamente relevante enfatizar que não há nada de definitivo na 

referida pesquisa, tendo em vista que a própria literatura não é uma ciência exata. 

Partimos da teoria de Bhabha (1998), Césaire (2010), Fanon (2008), Hall (2005), 

Munanga (2009), Spivak (2010), dentre outros não menos relevantes, ressaltando 

e resultando que novas ideias estão sendo diariamente refeitas. Promovemos o 
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debate de algumas ideias as quais estão passíveis de contestação e, destas 

podem surgir também outros debates.  
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APÊNDICE A - POEMAS 

 

A Billie Holiday, cantora 

Era de noite e no quarto aprisionado em escuridão 

apenas o luar entrara, sorrateiramente, 

e fora derramar-se no chão. 

Solidão. Solidão. Solidão. 

 

E então, 

tua voz, minha irmã americana, 

veio do ar, do nada nascida da própria escuridão... 

Estranha, profunda, quente, 

vazada em solidão. 

 

E começava assim a canção: 

“Into each heart some rain must fall...” 

Começava assim 

e era só melancolia 

do princípio ao fim, 

como se teus dias fossem sem sol 

e a tua alma aí, sem alegria... 

 

Tua voz irmã, no seu trágico sentimentalismo, 

descendo e subindo, 

chorando para logo, ainda trémula, começar rindo, 

cantando no teu arrastado inglês crioulo 

esses singulares “blues”, dum fatalismo 

rácico que faz doer 

tua voz, não sei porque estranha magia, 

arrastou para longe a minha solidão... 
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No quarto às escuras, eu já não estava só! 

Com a tua voz, irmã americana, veio 

todo o meu povo escravizado sem dó 

por esse mundo fora, vivendo no medo, no receio 

de tudo e de todos... 

O meu povo ajudando a erguer impérios 

e a ser excluído na vitória... 

A viver, segregado, uma vida inglória, 

de proscrito, de criminoso... 

 

O meu povo transportando para a música, para a poesia, 

os seus complexos, a sua tristeza inata, a sua insatisfação... 

 

Billie Holiday, minha irmã americana, 

continua cantando sempre, no teu jeito magoado 

os “blues” eternos do nosso povo desgraçado... 

Continua cantando, cantando, sempre cantando, 

até que a humanidade egoísta ouça em ti a nossa voz, 

 

e se volte enfim para nós, 

mas com olhos de fraternidade e compreensão! 

 

24/05/1949 
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Negra 

Gentes estranhas com seus olhos cheios doutros mundos 

Quiseram cantar teus encantos 

Para elas só de mistérios profundos, 

De delírios e feitiçarias... 

Teus encantos profundos de África. 

 

Mas não puderam. 

Em seus formais e rendilhados cantos, 

ausentes de emoção e sinceridade, 

quedaste-te longuíqua, inatingível, 

virgem de contatos mais fundos. 

E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual, 

jarra etrusca, exotismo tropical, 

demência, atração, crueldade, 

animalidade, magia... 

e não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. 

 

Em seus formais cantos rendilhados 

Foste tudo, negra... 

menos tu. 

 

E ainda bem. 

Ainda bem que nos deixaram a nós, 

do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, 

sofrimento, 

a glória única e sentida de te cantar 

com emoção verdadeira e radical, 

a glória comovida de te cantar, toda amassada, 

moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: MÃE. 

 

25/07/1949 
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Poema 

Bates-me e ameaças-me, 

agora que levantei minha cabeça esclarecida  

e gritei: “Basta!” 

 

Armas-me grades e queres crucificar-me 

Agora que rasguei a venda cor de rosa 

E gritei: “Basta!” 

 

Condenas-me à escuridão eterna 

Agora que minha alma de África se iluminou 

E descobriu o ludíbrio... 

E gritei, mil vezes gritei: “Basta!” 

 

Ó carrasco de olhos tortos, 

De dentes afiados de antropófago, 

E brutas mãos de orango: 

Vem com o teu cassetete e tuas ameaças, 

Fecha-me em tuas grades e crucifixa-me, 

Traz teus instrumentos de tortura 

E amputa-me os membros, um a um... 

Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna... 

- que eu, mais do que nunca, 

dos limos da alma, 

me erguerei lúcida, bramindo contra tudo: 

Basta! Basta! Basta! 

 

20/10/1949 

 


