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Para Simone Caputo Gomes e Corsino Fortes, 
raízes de um poilão muito real que aproxima  

os dois lados do Atlântico. 
 
 
 

Em São Paulo, onde moro, há um bairro chamado Itaim-Bibi, localizado 
na região sul da cidade. Entre a Av. dos Bandeirantes e a Av. Santo Amaro, 
cruza uma ruazinha curta, plana, calçada de pedras e tão arborizada que mais 
parece uma alameda. O nome da rua? Cabo Verde.  

Mas, no Brasil, Cabo Verde não é só nome de rua. É também de cidade. 
Localizada no sul do Estado de Minas Gerais, Cabo Verde possui cerca de 13 
mil habitantes, destaca-se pela produção cafeeira e é banhada, entre outros, 
por um rio homônimo. Duas versões explicam a origem do nome do município: 
a primeira está atrelada a um cabo de enxada deixado pelos garimpeiros à 
beira do Ribeirão Assunção e que, passados alguns dias, brotou; a segunda, 
por sua vez, parece mais crível do ponto de vista histórico, afirmando que o 
nome teria sido dado pelos irmãos Veríssimo de Carvalho, desbravadores da 
região, porque o local se assemelhava às Ilhas de Cabo Verde, terra natal 
deles.  

Esta curiosidade toponímica não passou despercebida a Evel Rocha, 
escritor cabo-verdiano da Ilha do Sal, autor de Estátuas de Sal (2003) e 
Marginais (2010), obras que, no Brasil, muito interesse têm despertado nos 
estudiosos das literaturas africanas de língua portuguesa, em especial da cabo-
verdiana. No conto “Vasco e Nereida” (ainda inédito, a ser publicado numa 
antologia sobre as relações entre Cabo Verde e Brasil que Simone Caputo 
Gomes e eu estamos organizando), o encontro entre uma cabo-verdiana e uma 
cabo-verdense é marcado por uma deliciosa descoberta que, mais tarde, 
resultaria numa bela amizade: 

 
Nereida entrou na secretaria e numa efusiva saudação 
conseguiu atrair a atenção de todos. Preencheu a ficha de 
ingresso e, enquanto esperava a sua vez, escutava a conversa 

                                                           
1 Pós-doutoranda na Universidade de São Paulo (USP), com bolsa da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e supervisão da Profa. Doutora Simone Caputo 
Gomes para o desenvolvimento do projeto “Travessias atlânticas: a literatura de Cabo Verde lê 
o Brasil”. E-mail: erica.antunes@gmail.com. 
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entre uma estudante e a balconista. Então, você é natural de 
onde?, perguntou a balconista. Sou de Cabo Verde, respondeu 
a moça. Nereida achou curiosa a resposta da estudante e se 
meteu logo na conversa, Que bom! Mais uma cabo-verdiana na 
área, disse ela com um sorriso alardeado. A jovem estudante 
tinha a pele bem escura, o cabelo liso, natural, e um corpo 
esbelto com tudo na medida certa. Por alguns segundos, 
entreolharam-se surpreendidas até que a moça lhe disse, Não 
se diz cabo-verdiana mas, sim, cabo-verdense! Risos. Após 
uma alegre discussão, as duas vieram a descobrir que ambas 
eram naturais de Cabo Verde mas de países diferentes. 
Nereida nasceu nas Ilhas de Cabo Verde, o arquipélago do 
Atlântico, a terra de morabeza, na costa ocidental da África e 
Letícia nascera na cidade de Cabo Verde, a terra dos cafezais, 
cravada no Estado de Minas Gerais. Deste encontro nasceria 
uma grande amizade. Descobriram que os dois lugares, 
embora diferentes, tinham algo em comum: o Município de 
Cabo Verde do Brasil tinha sido fundado por um missionário 
vindo das ilhas atlânticas! Ficou a promessa de que as 
próximas férias seriam passadas na cidade encantada de 
Nossa Senhora de Assunção. A cabo-verdense quis saber 
como era a vida nas ilhas perdidas no oceano; se havia feras e 
macacos, coisas de mandingas e candomblés, mas logo 
percebeu que a república de Cabo Verde era um “pequeno 
Brasil” fundado pelos portugueses no meio do mar. 
 

Aproveitando o mote deste último trecho retirado do conto de Evel 
Rocha, lembro que o compositor Pedro Rodrigues, na letra “Carnaval de São 
Vicente”, consagrada na voz de Cesária Évora, afirma que “São Vicente é um 
brazilin”. Na verdade, como bem chamou a atenção o ex-Embaixador do Brasil 
em Cabo Verde, Vitor Paim Gobato, durante uma conversa mantida com o 
Embaixador e historiador cabo-verdiano Daniel António Pereira, “o Brasil é, 
bem antes, um pedação de Cabo Verde” (PEREIRA, 2011, p. 30).  

No dia 02 de junho de 2010, o Exmo. Sr. Primeiro Ministro de Cabo 
Verde, José Maria Neves, durante a cerimônia de entrega do Diploma de 
Patrimônio Histórico Mundial à Ribeira Grande (atual Cidade Velha), corroborou 
a ideia do Embaixador brasileiro ao lembrar a necessidade de analisar, 
historicamente, a relação entre os países, de forma que “o Brasil é que é um 
grande Cabo Verde”.  
 Feita a mudança de paradigma, volto a ressaltar a ideia de reciprocidade 
como ponto de apoio e equilíbrio no já sólido processo de identificação entre 
Cabo Verde e Brasil. Se, há pouco, eu me referia à toponímia brasileira, valho-
me agora de mais alguns exemplos para comprovar o quanto nossos países 
estão irmanados: no campo da agricultura, a cana sacarina, originária de Cabo 
Verde, teve muito boa aceitação no Brasil, do mesmo modo que o milho 
brasileiro se adaptou perfeitamente ao solo cabo-verdiano (cf. PEREIRA, 2011, 
p. 28-29). No traçado geográfico da cidade da Praia, por sua vez, encontramos 
a Zona do Brasil nas proximidades da Assembleia Nacional, na Achada de 
Santo António, e também o Mercado de Sucupira, onde são comercializados os 
mais diversos produtos, como alimentos, vestimentas e artesanatos, e que tem 
seu nome abstraído da fictícia cidade em que se ambientava a novela O bem 
amado, de Dias Gomes.  
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  As telenovelas brasileiras são motes para vários textos literários cabo-
verdianos, entre os quais destaco as crônicas de Fátima Bettencourt, em que são 
citadas, por exemplo, Rainha da sucata2, Felicidade3, Tenda dos milagres4, 
Kananga do Japão5, Pedra sobre pedra6 e Xica da Silva7. Também Vadinho 
Velhinho, na crônica “Sobre as telenovelas”, focaliza divertidas cenas decorrentes 
da novela brasileira Roque Santeiro, mas nem por isso deixa de dar o seu toque 
crítico a respeito do tema: 
 

Em Cabo Verde pode-se afirmar que o único programa 
verdadeiramente nacional é a telenovela brasileira. As crianças 
vão às portas das repartições da TVEC e gritam, a plenos 
pulmões, que não querem desenhos animados, que em lugar 
destes se acrescente mais um capítulo telenovelesco. É todos 
os dias a mesma cena. Oxalá não saiam à rua com slogans os 
putos! [...] 
No Brasil, à hora da telenovela, com todo o mundo em arroubos, 
é que está havendo o maior número de roubos. Aqui, em Cabo 
Verde, à hora da telenovela os ladrões não saem à rua por nada 
deste mundo. Aliás, é nesta hora que os mais espertos vão às 
casas dos larápios recuperar, nas calmas, as suas coisas 
(VELHINHO, 2001, p. 11-13). 
 

 Mas voltando a seguir uma linha que poderia chamar de “topográfica”, a 
literatura cabo-verdiana, em prosa e em verso, tem feito, ao longo do tempo, 
referências a várias regiões e cidades brasileiras, como, por exemplo, Recife, 
Olinda, Maceió8, Salvador9, Jequitinhonha10, São Paulo11 e seu interior12, Porto 
Seguro13, Amazonas14, Petrópolis15, Gramado16, Curitiba17, Fortaleza18, sem 
falar no Rio de Janeiro19, que, com seus pontos turísticos20, é a mais aludida 
entre todas. 
                                                           
2 Na crônica “Como é mesmo?” (2001, p. 166-167). 
3 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 376). 
4 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 377). 
5 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 377). 
6 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 377). 
7 Na crônica “Artista sofre...” (2008, p. 68). 
8 As três cidades no poema “O caminho do futuro” (2008, p. 345-346), de José Maria Neves, e 
a primeira, no poema “O que sonha um aeroporto vazio às cinco e tal da manhã (1995, p. 33-
34), de Jorge Carlos Fonseca. 
9 No poema “Carnaval em Salvador” (2008, p. 147), de Margarida Fontes; na crônica “Forças 
ocultas” (2008, p. 159), de Fátima Bettencourt. 
10 No poema “Banana passa” (2007, p. 34), de Filinto Elísio. 
11 Na parte 4 do poema “V. Das terras” (2001, p. 56), de Filinto Elísio; no poema “Não ao 
silêncio, à morte prematura e ao afagado notariado. O tempo é a nossa espada, os cérebros 
frescos e as mãos solteiras as nossas esporas” (1995, p. 52-64), de Jorge Carlos Fonseca; na 
crônica “Viajar” (2001, p. 394), de Fátima Bettencourt. 
12 Na crônica “Anos dourados” (2008, p. 294-295), de Fátima Bettencourt. 
13 Na parte 9 do poema “V. Das terras” (2001, p. 61), de Filinto Elísio. 
14 No poema “America America” (1998, p. 97-102), de Mário Fonseca; no conto Viagens e 
histórias do ‘Sony Boy’” (2007, p. 62-64), de Osvaldo Azevedo. 
15 Na crônica “Identidade” (2001, p. 63), de Fátima Bettencourt. 
16 Na crônica “Estado de grace” (2001, p. 579), de Fátima Bettencourt. 
17 Na crônica “Efeméride” (2008, p. 164), de Fátima Bettencourt. 
18 Na crônica “Ir e voltar” (2008, p. 369-370), de Fátima Bettencourt. 
19 Nos poemas “Viagens” (1956, p. 39-40), “Carta para Manuel Bandeira” (1956, p. 53-54) e “Carnaval 
do Rio de Janeiro” (1993, p. 51), de Jorge Barbosa; no poema “Rapsódia da Ponta-de-Praia (1991, p. 
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 Considero também um “alumbramento”21 a quantidade de textos cabo-
verdianos que invocam a Pasárgada, lugar ideal e imaginário de Manuel 
Bandeira. Entre os autores que se valeram dessa imagem em seus poemas, 
destaco os seguintes: Osvaldo Alcântara (seis poemas22), Filinto Elísio23, 
António de Névada24, Arménio Vieira25, José António Lopes26, Nzé di Sant’y 
Águ27, Mário Lima28, Ovídio Martins29, Yolanda Morazzo30 e Danny Spínola31. 
 A Estrela da Manhã é outra imagem de Manuel Bandeira bastante 
frequente na literatura cabo-verdiana, como é possível observar nos textos 
poéticos de Jorge Barbosa32, Osvaldo Alcântara33, Corsino Fortes34, Oswaldo 
Osório35, Gabriel Mariano (dois, sendo um poema e um conto)36, Valentinous 
Velhinho (quatro poemas)37 e Vera Duarte38.  
 Além de Pasárgada e Estrela da Manhã, há vários poemas de Manuel 
Bandeira que encontram reverberação nas obras dos escritores do 
arquipélago. Em alguns versos do poema “Louvação da Claridade”, por 
exemplo, Gabriel Mariano se aproxima bastante de “Pneumotórax”, do referido 
brasileiro39, especialmente nos que passo a citar: 
  

Mas veio um tempo 
e o tempo da morte chegou. 
Tosse hemoptize [sic] 

                                                                                                                                                                          

87-90), de Osvaldo Alcântara; nas crônicas “Viajar” (2001, p. 392-394), “Escrevinhação compulsiva” 
(2008, p. 209) e “Cidade Maravilhosa” (2008, p. 375-376), de Fátima Bettencourt; no conto “O sonho 
do senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes. 
20 No poema “Carta para o Brasil” (1956, p. 55-56), de Jorge Barbosa; no poema “Saudade no 
Rio de Janeiro” (1991, p. 99), de Osvaldo Alcântara; no poema “Na morna! Na mazurka o 
trompete da evasão”, de Corsino Fortes (2001, p. 237-238); na crônica “Calçadão” (2001, p. 
219-221), de Fátima Bettencourt. 
21 Ao utilizar esta palavra, aludo aos poemas “Alumbramento” e “Evocação do Recife” (1993, p. 
133-136), de Manuel Bandeira. 
22 No rol de poemas intitulado “Itinerário de Pasárgada”, há os cinco: “Passaporte para 
Pasárgada”, “Saudade de Pasárgada”, “Balada dos companheiros para Pasárgada”, “Dos 
humildes é o reino de Pasárgada” e “Evangelho segundo o rei de Pasárgada” (1991, p. 115-
124). Além deste, na mesma obra, o poema “Há um homem estranho na multidão” (1991, p. 
57-58) também faz menção à Pasárgada. 
23 No poema “A poesia do reverso (Poesia II)” (In ALMADA, 1998, p. 231).  
24 No Canto V do poema “Vozes em uníssono: Cantos III, IV, V e VI” (In FONTES, 2008, p. 248). 
25 No poema “Derivações” (In FONTES, 2008, p. 323-324). 
26 No poema “Da Pasargada a UR-Kassdins” (1993, p. 16-19). 
27 No poema “Parábola sobre o castanho sofrimento” (In FONTES, 2008, p. 25-26). 
28 No poema “Festival na Boa Vista” (2005, p. 162-165). 
29 No poema “Anti-evasão” (1962, p. 55). 
30 No poema “Fuga ao diabo” (2006, p. 350-351). 
31 No poema “Pasárgadas de Sal” (In RISO, 2011, p. 28-32). 
32 No poema “Carta para Manuel Bandeira” (1956, p. 53-54). 
33 Nos poemas “Nasceu um poema” (1991, p. 31) e “Porão” (1991, P. 79). 
34 No poema “Mulher” (2001, p. 184-186). 
35 No poema “Balanço de uma paixão que interroga” (2007, p. 71-73). 
36 No poema “Louvação da Claridade” (1986, p. 6) e no conto “Família” (2001, p. 131). 
37 Nos poemas “IV- Sangrenta a Lua” (2008, p. 186), “VI- Os astros da terra” (2011, p. 115), 
“Quem mais sou?” (2002, p. 73) e “Única e intacta” (2002, p. 73). 
38 No poema em prosa “1. Os meninos” (2001, p. 81). 
39 No poema “Pneumotórax” (1993), de Manuel Bandeira, lemos os seguintes versos: Febre, 
hemoptise, dispnéia e suores noturnos./ A vida inteira que podia ter sido e que não foi./ Tosse, 
tosse, tosse.// [...] // - O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito 
infiltrado./ - Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?/ - Não. A única coisa a fazer é 
tocar um tango argentino. 
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Hemoptize [sic] mais tosse. 
Não tem cura doutor? 
Não tem não senhor. 
Não tem remédio doutor? (MARIANO, 1986, p. 4). 
 

 Yolanda Morazzo, por sua vez, incorpora um verso do poema 
“Desencanto”40, de Manuel Bandeira, em seu “O que há em mim é a vida”, 
escrito em 1962: 
 

Manuel Bandeira 
Tu disseste: 
“Eu faço versos 
Como quem morre” 
Eu como quem vive 
Sou a mãe que dá à luz... 
 
Há uma lágrima escondida 
Uma alegria perdida 
No fundo dos meus versos... 
 
 Cada poema – uma vida 
 Das mil vidas por nascer. (MORAZZO, 2006, p. 128) 
 

Mário Lima, em “Os sinos de cá e de lá”, evoca a sonoridade do poema 
“Os sinos”41, de Manuel Bandeira, para estabelecer um ponto de contato com a 
terra cabo-verdiana: 

 
Sino de Belém 
     bão bão bão 
     cantou Manuel Bandeira 
     lá no Brasil 
 
dling dlang dling 
       repicava o Djonga 
              entoavam-se cânticos 
                 na paróquia 
 
um repicar diferente 

                                                           
40 Eis o poema “Desencanto” (1993), de Manuel Bandeira: “Eu faço versos como quem chora/ 
De desalento... de desencanto.../ Fecha o meu livro, se por agora/ Não tens motivo nenhum de 
pranto.// Meu verso é sangue. Volúpia ardente.../ Tristeza esparsa... remorso vão.../ Dói-me 
nas veias. Amargo e quente,/ Cai, gota a gota, do coração.// E nestes versos de angústia 
rouca,/ Assim dos lábios a vida corre,/ Deixando um acre sabor na boca./ - Eu faço versos 
como quem morre.” 
41 Eis o poema “Os sinos” (1993), de Manuel Bandeira: “Sino de Belém,/ Sino da Paixão…// 
Sino de Belém,/ Sino da Paixão…// Sino do Bonfim!…/ Sino do Bonfim!…// Sino de Belém, 
pelos que inda vêm!/ Sino de Belém bate bem-bem-bem.// Sino da Paixão, pelos que lá vão!/ 
Sino da Paixão bate bão-bão-bão./ Sino do Bonfim, por quem chora assim?…// Sino de Belém, 
que graça ele tem!/ Sino de Belém bate bem-bem-bem.// Sino da Paixão – pela minha mãe!/ 
Sino da Paixão – pela minha irmã!// Sino do Bonfim, que vai ser de mim?…// Sino de Belém, 
como soa bem!/ Sino de Belém bate bem-bem-bem.// Sino da Paixão… Por meu pai?… - Não! 
Não!…/ Sino da Paixão bate bão-bão-bão.// Sino do Bonfim, baterás por mim?…// Sino de 
Belém,/ Sino da Paixão…/ Sino da Paixão, pelo meu irmão…// Sino da Paixão,/ Sino do 
Bonfim…/ Sino do Bonfim, ai de mim, por mim!// Sino de Belém, que graça ele tem!” 
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corridinho 
mesma intenção 
mesma fé 
mesmo ardor 
    em dias de romaria 
 
    de Bandeira 
    sino da Paixão bão bão bão  
 
    sino de Santa Isabel 

      dling dling dling (LIMA, 2005, p. 67) 
 

Já o poema “O bicho”42, do poeta brasileiro, conhecido pelo seu cunho 
social, dialoga com “Bicho-Gente”, do cabo-verdiano ganhador do Prémio 
Camões Arménio Vieira, cujos versos valem ser lidos com vagar: 

 
Numa lamela de sol 
uma larva de fome 
na fome da hora 
uma hora de bicho 
 
(homem ou larva 
Bicho ou gente?) 
 
Na fome da hora 
uma larva estremece 
na hora de bicho 
um verme apodrece (VIEIRA, In: MEDINA, 1987, p. 520). 
 

De igual modo, o poema “Ocorrência em Birmingham”, de Jorge 
Barbosa, ao focalizar o cotidiano, aproxima-se da poética de Manuel Bandeira, 
mais especificamente de “Poema tirado de uma notícia de jornal”43, como é 
possível observar nos seguintes versos: 

 
John 
de Birmingham 
Alabama 
USA 
  
entrou na tabacaria. 
 
Foi insultado 
soqueado  
expulso. 
 
Na rua 

                                                           
42 Eis o poema “O bicho” (1993, p. 283-284), de Manuel Bandeira: “Vi ontem um bicho/ Na 
imundície do pátio/ Catando comida entre os detritos.// Quando achava alguma coisa,/ Não 
examinava nem cheirava:/ Engolia com voracidade.// O bicho não era um cão,/ Não era um 
gato,/ Não era um rato.// O bicho, meu Deus, era um homem.”  
43 Eis o “Poema tirado de uma notícia de jornal” (1993), de Manuel Bandeira: “João Gostoso 
era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número/ Uma 
noite ele chegou no bar Vinte de Novembro/ Bebeu/ Cantou/ Dançou/ Depois se atirou na lagoa 
Rodrigo de Freitas e morreu afogado.”  
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o polícia 
espancou 
derrubou 
cuspiu 
prendeu o desordeiro. 
 
Negro safado! (BARBOSA, 1993, p. 148) 
 

 A fixação de Jorge Barbosa pela obra de Manuel Bandeira é tão notória 
que, em poemas como “Carta para Manuel Bandeira” (1956, p. 53-54), “Palavra 
profundamente” (1993, p. 66) e “Você, Brasil” (1956, p. 57-60), por exemplo, 
são imaginadas tertúlias entre os poetas dos dois lados do Atlântico. Tal 
fantasia foi recriada de forma aguda e criativa no conto “O sonho do Senhor 
JB”, escrito por José Vicente Lopes, como se pode verificar neste trecho: 
 

É curioso que nesse sonho Manuel Bandeira, de cuja poesia o 
senhor Jorge Barbosa é admirador confesso, mostrou-se 
silencioso e distante o tempo todo, parecia até que estava em 
Samarkanda ou, melhor, em Pasárgada, onde, é suposto, todo 
o mundo é amigo do rei, cada homem tem a mulher que quer na 
cama que escolher... Solidário com todos os poetas sofredores 
do mundo, o vate cabo-verdiano sentiu piedade e ao mesmo 
tempo uma imensa ternura por Bandeira, a quem gostava de 
tratar por “meu irmão atlântico”, e prometeu a si próprio 
procurar a Estrela da Manhã para oferecê-la ao colega 
brasileiro, que era tísico, dono de um olhar triste e 
desamparado, cujo rosto era o sofrimento em pessoa. “Tu me 
preocupas, Manuel Bandeira, meu irmão atlântico”, chegou a 
dizer-lhe, da última vez que se cruzaram num sonho. (LOPES, 
2007, p. 65-66). 
 

 A obra de Jorge Barbosa se comunica, ainda, com a de Oswald de 
Andrade. O poema “Erro de português”44, de autoria do modernista brasileiro, 
pode ser vislumbrado em alguns versos de “Prelúdio”, que tem em vista o 
contexto cabo-verdiano: 
 

Quando o descobridor chegou à primeira ilha 
nem homens nus 
nem mulheres nuas 
espreitando 
inocentes e medrosos 
detrás da vegetação. 
[...] 
 
Quando o descobridor chegou 
e saltou da proa do escaler varado na praia 
enterrando 
o pé direito na areia molhada 
 
e se persignou 

                                                           
44 Eis o poema “Erro de português” (2000, p. 45), de Oswald de Andrade: “Quando o português 
chegou/ Debaixo de uma bruta chuva/ Vestiu o índio/ Que pena!/ Fosse uma manhã de sol/ O 
índio tinha despido/ O português.”  
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receoso ainda e surpreso 
pensando n’El-Rei 
 
nessa hora então 
nessa hora inicial 
começou a cumprir-se 
este destino ainda de todos nós. (BARBOSA, 1956, p. 13-14) 
 

 Outro poema de Oswald de Andrade com que a obra de Jorge Barbosa 
estabelece um diálogo detectável de imediato é “Pronominais”45, conforme 
pode ser comprovado nos versos finais de “Você, Brasil”: 
 

Havia de falar como Você, 
com um i no si 
— “si faz favor” —, 
de trocar sempre os pronomes para antes dos verbos 
— “mi dá um cigarro?” — (BARBOSA, 1956, p. 60) 
 

 Além de Manuel Bandeira, o escritor brasileiro Jorge Amado também é 
bastante invocado nas obras dos autores cabo-verdianos, como é o caso de 
Gabriel Mariano, que dedica seu poema “Chiquinha, ponche e canela”46 (1993, 
p. 88) ao romancista baiano de Gabriela, cravo e canela (2003).  

Yolanda Morazzo também se vale da mesma estratégia ao nomear um 
seu poema como “Capitão da areia”47 (2006, p. 184-185), numa clara remissão 
ao romance Capitães da areia (2008), de Jorge Amado. 

Já o cabo-verdiano Tchalé Figueira, no poema “Toda a grandeza deste 
Planeta…”, refere-se ao dia da morte do autor brasileiro: 

 
Em 53 nasci neste mesmo Planeta e hoje 
 
Que escrevo este poema, morreu Jorge Amado 
 
E talvez algures, nasceu um ditador (FIGUEIRA, 2002, p. 16) 
 

 Fátima Bettencourt, em suas bem humoradas e às vezes sarcásticas 
crônicas, invoca Jorge Amado em pelo menos sete delas48, e, em “Memórias” e 

                                                           
45 Eis o poema “Pronominais” (1971, p. 89), de Oswald de Andrade: “Dê-me um cigarro/ Diz a 
gramática/ Do professor e do aluno/ E do mulato sabido/ Mas o bom negro e o bom branco/ Da 
Nação Brasileira/ Dizem todos os dias/ Deixa disso camarada/ Me dá um cigarro.” 
46 Eis o poema: “Tem rodelas de limão e tem canela/ o ponche de nha Maria Badanela./ 
Gostoso sempre foi e ainda é/ o ponche de nha Maria Badanela.// Tem tâmara caiana tem 
cimbrão/ tem Bia tem Zulmira tem Chiquinha./ Tem viola cavaquinho violão/ na loja de nha 
Maria Badanela.// Zulmira vende tâmara caiana/ Bibia mede ponche com limão./ Chiquinha 
nada vende e pouco dá/ Chiquinha tem namoro é pra casar.// Estas são as filhas bonitinhas/ as 
filhas de nha Maria Badanela./ Gostoso sempre foi e ainda é/ o ponche de nha Maria Badanela. 
47 Eis o poema: João Rosa Menos/ vivia no Monte/ seu pai? – não sabia?!/ é amigo de Mochim// 
João Rosa Menos/ Nu da cintura/ roto e descalço/ a jogar na Salina// João Rosa Menos/ era rei e 
eu não/ rei da Salina/ e da Ponta de Praia// Espreitava e se via/ vapor na baía/ sorria contente/ 
caminho do cais// Vapor dá dinheiro/ dinheiro é fartura/ e traz estrangeiro/ e leva nas meninas// À 
noite no botequim/ de nhâ Maria Rosa/ também faz recados/ ao Vasco e ao Faia// Ao som de 
uma morna/ na voz do violão/ do pontche e do grogue/ fazendo mandados// João Rosa Menos/ 
era mais do que eu/ João Rosa Menos/ era rei e eu não// Menina de Liceu/ samatá nos pés/ filha 
de gente branco/ não vai prà Salina. 
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“A menina que sobeja”, a cabo-verdiana comprova o gosto pelas obras do 
referido autor:  
 

Devorei há tempos meia Navegação de Cabotagem de Jorge 
Amado, por mim amado desde a adolescência... 
(BETTENCOURT, 2008, p. 101). 
 
A última Feira do Livro deu-me oportunidades raras que vou 
degustando aos poucos: consegui refazer, em parte, a minha 
colecção de Jorge Amado que alguns distraídos mantêm 
indevidamente nas suas prateleiras... (BETTENCOURT, 2008, p. 
239). 
 

 Já de uma forma mais velada, Germano Almeida, no conto “In 
memorian”, apresenta a personagem Ramos, que, pelo seu extremo 
perfeccionismo e mania de arrumação, lembra muito o doutor Teodoro, 
segundo marido de Dona Flor, no romance Dona Flor e seus dois maridos, 
também de Jorge Amado: 
 

E no entanto ela não tinha dúvidas em reconhecer que o 
Ramos foi um marido extremamente educado e atencioso e 
mesmo com alguma ternura e carinho. Sabia que ela gostava 
de chocolate e nunca chegou a casa sem lhe levar uma 
guloseima ou um mimo, mesmo que fosse um toffee. 
Preocupava-se obsessivamente para que nada lhe faltasse, 
querendo sempre saber se tudo corria bem ou estava em 
ordem e, metódico até ao exagero, aceitava mal encontrar na 
banheira um sabonete que sabia pertencer ao lavatório ou que 
depois de usada a toalha para os pés não fosse dependurada 
no prego por ele colocado para o efeito. Tinha sido aliás dentro 
desse princípio de ordem que logo na manhã do dia seguinte 
tinha autorizado a desarrumação da mala da mulher e, para 
maior precisão dividiu o guarda fato em duas partes com um 
risco de giz ao fundo, lado esquerdo para mim, lado direito para 
ti, assim não haverá confusão porque não misturamos nossas 
roupas. Fez o mesmo com as gavetas da cómoda, reservando 
no entanto apenas uma para si próprio, disse que sabia que as 
mulheres guardam mais tralhas. (ALMEIDA, 2000, p. 52).49 

                                                                                                                                                                          
48 São elas: “Calçadão” (2001, p. 219-221); “O riso de Deus” (2001, p. 351); “Aniversário” (2001, 
p. 368); “Dúvidas e perplexidades” (2008, p. 48); “Memórias” (2008, p. 101-102); “A menina que 
sobeja” (2008, p. 329); “Percurso sinuoso” (2008, p. 258). 
49 Para perceber a semelhança nas características das personagens Ramos e Teodoro, 
observe-se este excerto do romance Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado: “Ah! em 
verdade, ela, Dona Flor, não possuía noção de regra e método, andava longe de ter ordem em 
casa e na Escola e, em sua existência, medida e pauta, como devera! Foi-lhe necessário viver 
com doutor Teodoro para dar-se conta de como sua ordem era anarquia, seus cuidados 
tacanhos e insuficientes, de como ia tudo mais ou menos ao deus-dará, a la vontê, sem lei e 
sem controle. [...] Menos de três dias durara a ausência de Dona Flor e nesse breve tempo se 
transformou a casa, parecendo outra. A começar pela criada, realmente outra. [...] Não apenas 
a exemplar limpeza, obra da empregada nova; também cada coisa em seu lugar, mas 
realmente em seu lugar definitivo, não hoje aqui amanhã acolá, não se sabendo nunca onde 
encontrar os objetos de uso mais imediato [...] O doutor escolheu, com rara competência e 
gosto, para cada coisa seu local e deu ordens precisas à criada: no fim das aulas, após a 
limpeza da cozinha, queria cada peça em seu rincão marcado por ele com uma papeleta 
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 Quanto à obra do brasileiro João Cabral de Melo Neto, percebe-se que 
foi profundamente lida por alguns poetas cabo-verdianos, em especial por 
Corsino Fortes e Arménio Vieira, mas também por Filinto Elísio50 e Fátima 
Bettencourt, que, na crônica “Atalhos, veredas, caminhos de cabra”, numa 
alusão a Vida e morte severina e outros poemas em voz alta (1988)51, afirma: 
 

Os meus 40 contos lá estão debaixo da terra, bem fundo para 
que os tubos não sejam roubados a meio da noite, quase a 
atingir os sete palmos a que temos direito neste minifúndio. 
 

 Arménio Vieira, além de “Toti Cadabra” ([S.d.], p. 14-15), que tem como 
subtítulo “(Vida e morte severina)”, invoca João Cabral de Melo Neto em pelo 
menos outros onze poemas52, entre os quais destaco a segunda estrofe de 
“João Cabral”, por resgatar as imagens da seca, da pedra e da cabra, tão caras 
à literatura cabo-verdiana: 
 

João Cabral, no entanto, 
sendo o Z de uma recta 
em que Dante é o A, 
encontra no feijão 
e na pedra, mesmo 
na cabra, isto é, 
na pele da cabra 
que a seca secou 
sua musa e seu canto (VIEIRA, 2006, p. 25-26).  
 

 Os laços literários que unem Corsino Fortes e João Cabral de Melo Neto 
também têm sido estudados por vários pesquisadores53, que, em ambos, 
costumam realçar 
  

uma poesia elaborada através de um trabalho de linguagem 
profundamente rigoroso, racional e/ou conceptual, poesia de 
‘construção’, de um ‘pedreiro’ e ‘engenheiro’, ambos 
inspirando-se na aridez geográfica e humana, de Cabo Verde e 
Sertão respectivamente, e sempre na busca da justiça, quer 
seja social e/ou humana, quer seja a justiça sintáctica da 
palavra. (RASTEIRO, [s.d.]). 
 

                                                                                                                                                                          

escrita a capricho em letra de imprensa: ‘faca de pão’, ‘cortador de ovos’, ‘pedra de ralar’, 
‘pilão’ e etc. e tal, não só os objetos da Escola como os da casa: ‘rádio’, ‘vaso de flores’, 
‘garrafas de licor’, ‘gaveta das camisas do Dr. Teodoro’, ‘gaveta da roupa íntima da senhora’.” 
(2001, p. 161-162). 
50 Versos de João Cabral de Melo Neto são utilizados na epígrafe da obra Das frutas 
serenadas, de Filinto Elísio (2007, p. 9). 
51 Percebe-se a alusão especificamente quanto aos seguintes versos: “— Essa cova em que 
estás,/ com palmos medida,/ é a cota menor/ que tiraste em vida./ — é de bom tamanho,/ nem 
largo nem fundo,/ é a parte que te cabe/ neste latifúndio.” 
52 Os dez poemas primeiros não têm título e estão inseridos numa seção denominada 
exatamente “Dez poemas mais um”, na obra Mitografias (2006, p. 15-25). O único poema desta 
seção que aparece intitulado é “João Cabral”, a que me referi no corpo do texto. 
53 Entre eles, destaco Rosidelma Fraga, que, em 2010, publicou a obra Convergências e 
tessituras: Manoel de Barros, João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes. 
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 Para que se comprove a intertextualidade entre as obras, destaco os 
seguintes versos de João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes, 
respectivamente: 
 

Aquele rio 
Liso como o ventre 
O rio carrega sua fecundidade pobre, 
Grávido de terra negra. [...] 
Ele tinha algo, então, 
da estagnação de um louco 
(de roupa suja e abafada) [...] 
como gota a gota 
até as ilhas súbitas 
aflorando alegres. (MELO NETO, 1992, p. 74-83) 
 
A ilha levanta a corola da saia 
para que o mar nos proteja 
E como páginas! São 
cabeças que abrem. 
De esquecidas memórias 
Gota a gota nos ouvidos 
As pedras olham-se grávidas 
do deserto vermelho das palavras 
O lugar da ilha 
Onde! O desespero da paixão remoça (FORTES, 2001, p. 280-
281). 
 

 A imagem da seca, visível nos dois excertos – o primeiro condizente ao 
nordeste brasileiro e o segundo às ilhas cabo-verdianas – é outra recorrência na 
literatura de Cabo Verde, o que vem gerando inúmeras pesquisas em nível de 
pós-graduação na área dos estudos comparados de literaturas de língua 
portuguesa. As comparações entre Vidas secas, de Graciliano Ramos, e 
Flagelados do vento leste, de Manuel Lopes, ou ainda, entre Menino de 
engenho, de José Lins do Rego, e Chiquinho, de Baltasar Lopes54, dão a mostra 
da fecunda proximidade entre as literaturas (e as culturas, os espaços 
geoclimáticos) destes nossos dois países. 
 A poesia do brasileiro Carlos Drummond de Andrade também é bastante 
referida pelos autores do arquipélago, podendo ser citados Arménio Vieira55, 
Gabriel Mariano56, José Vicente Lopes57 e Fátima Bettencourt58.  

                                                           
54 A respeito de Chiquinho, de Baltasar Lopes, salienta Manuel Brito Semedo (1999-2001, p. 
259) que “é uma obra retintamente cabo-verdiana do ponto de vista semântico e linguístico, 
com um hibridismo do crioulo e do português muito ao estilo do escritor brasileiro Guimarães 
Rosa. A nível temático, não é possível ler Chiquinho sem que o pensamento percorra outros 
caminhos romanescos brasileiros, como Jorge Amado e outros, particularmente de José Lins 
do Rego, do Menino de engenho, pela sua narrativa memorialista, evocando a infância, a 
adolescência e a juventude”. 
55 No poema “Antipoema” (2006, p. 39). 
56 No poema “A pedra” (1993, p. 45), Gabriel Mariano utiliza um verso drummondiano como 
epígrafe. 
57 No poema “A partir de um tema de C.D.A.” (In ALMADA, 1998, p. 340); no conto “O sonho do 
Senhor JB” (2007, p. 61-70). 
58 Nas crônicas “Desencontros bilingues” (2008, p. 285), em que há inferência ao poema “No 
meio do caminho” (1973, p. 12), de Drummond, e “Ir e voltar” (2008, p. 369-370). 
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 Além destes, muitos outros escritores e poetas brasileiros são 
vislumbrados na literatura cabo-verdiana, como, por exemplo, Elisa Lucinda59, 
Luís Fernando Veríssimo60, Paulo Leminsky61, Franklin Távora62, Casimiro de 
Abreu63, Adélia Prado64, Guimarães Rosa65, Ribeiro Couto66, Jorge de Lima67, 
Vinicius de Moraes68, Castro Alves69, Gilberto Freyre70, Fernando Sabino71, 
Darcy Ribeiro72, Alberto da Costa e Silva73, Paulo Coelho74, Rubem Fonseca75, 
Carlos Eduardo Novaes76, Edison Carneiro77, Lygia Fagundes Telles78, Cecília 
Meireles79, Ítalo Moriconi80, Oliveira Silveira81, Rubem Braga82 e Sérgio Porto83. 
 Diversas personalidades intelectuais e/ou artísticas brasileiras são 
igualmente referidas nas obras dos autores cabo-verdianos, podendo ser 
citadas as seguintes: Oscar Niemeyer84, Ayrton Senna85, Tom Jobim86, 

                                                           
59 No poema “Ao estro de Elisa Lucinda” (2005, p. 169-171), de Mário Lima; nas crônicas 
“Elisa” (2001, p. 445-446), “Dependência” (2001, p. 518), “Pouquíssimas emoções e nenhuns 
pensamentos” (2008, p. 131) e “Luís” (2008, p. 366), de Fátima Bettencourt. 
60 Como epígrafe na crônica “Metafísico” (2007, p. 13), de Eileen Almeida Barbosa. 
61 No poema “Shiva” (2007, p. 51), de Filinto Elísio. 
62 Como epígrafe no poema “Reprende a maré vazante” (1993, p. 66-68), de Gabriel Mariano. 
63 Como epígrafe no poema “Na valsa” (1996, p. 104-105), de Guilherme Dantas; no poema 
“Moradas e auroras da infância – VII- Ao poeta Casimiro de Abreu” (2011, p. 35), de 
Valentinous Velhinho. 
64 Como epígrafe no poema “O país da memória” (In FONTES, 2008, p. 199). 
65 Como epígrafe, abrindo a segunda parte da obra A fortuna dos dias (2007, p. 81), de José 
Vicente Lopes; no poema “Poema somente” (2005, p. 104), de Vera Duarte. 
66 No conto “O sonho do Senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes. 
67 No conto “O sonho do Senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes. 
68 No conto “O sonho do Senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes; na crônica “Mea 
culpa, mea culpa” (2001, p. 115), de Fátima Bettencourt. 
69 Como epígrafe da obra Preces e súplicas ou os cânticos da desesperança (2005, p. 33), de 
Vera Duarte. 
70 Na crônica “Origens” (2001, p. 16), de Fátima Bettencourt, há uma inferência à obra Casa grande e 
senzala (2006), do antropólogo brasileiro; nas crônicas “Pelas ilhas de Gonçalves Zarco” (2001, p. 
512) e “... E o conto volta atrás” (2008, p. 211-212), de Fátima Bettencourt. 
71 Nas crônicas “Alfredos” (2001, p. 204), em que Fátima Bettencourt faz referência à obra Deixa 
o Alfredo falar! (1985), do autor brasileiro, e “A menina que sobeja” (2008, p. 239). 
72 Na crônica “Sonetos” (2001, p. 233-234), Fátima Bettencourt cita o seguinte pensamento do 
autor brasileiro: “A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre connosco a cicatriz 
de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista’.” Tal 
citação está na obra O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil (1995, p. 120), de 
Darcy Ribeiro. 
73 Como epígrafe da obra Lugar de sour, pão e alegria (2008), de Fátima Bettencourt. 
74 Na crônica “Dúvidas e perplexidades” (2008, p. 48), de Fátima Bettencourt. 
75 Na crônica “Pouquíssimas emoções e nenhuns pensamentos” (2008, p. 131-132), de Fátima 
Bettencourt, desde o título alusiva à obra Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (1988), 
do autor brasileiro. 
76 Na crônica “E um anjo apareceu…” (2008, p. 173), de Fátima Bettencourt. 
77 Na crônica “... E o conto volta atrás” (2008, p. 211-212), de Fátima Bettencourt. 
78 Na crônica “Palavra soberana” (2008, p. 318), de Fátima Bettencourt. 
79 Na crônica “Palavra soberana” (2008, p. 318), de Fátima Bettencourt. 
80 Na crônica “Ir e voltar” (2008, p. 369-370), Fátima Bettencourt se refere à obra Os cem 
melhores contos brasileiros do sécuo (2000), organizada por Ítalo Moriconi. 
81 O poema “Sem grilhetas” (1992, p. 31), de Camilo Graça, é dedicado ao poeta brasileiro. 
82 Na crônica “A menina que sobeja” (2008, p. 239), de Fátima Bettencourt. 
83 Na crônica “A menina que sobeja” (2008, p. 239), de Fátima Bettencourt. 
84 No poema “Caviar, champanhe & fantasia” (In MEDINA, 1987, p. 553), de Arménio Vieira. 
85 Na crônica “Fidel” (2007, p. 13), de Eileen Almeida Barbosa; nas crônicas “Efeméride” (2008, 
p. 163) e “Cidade Maravilhosa” (2008, p. 375-376), de Fátima Bettencourt. 
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Djavan87, Maria Bethânia88, Maria Creuza89, Villa Lobos90, Sérgio Vieira de 
Mello91, Simone Caputo Gomes92, Garrincha93, José Mayer94, Maurício 
Mattar95, Maria Ceiça96, Zezé Mota97, Nelson Xavier98, Elis Regina99, Via 
Negromonte100, Maria Lúcia Lepecki101, Fernando Henrique Cardoso102, 
Marilene Pereira103, Dulce Pereira104, Luiz Inácio Lula da Silva105, Jô Soares106, 
Adriane Galisteu107, Luciana Gimenez108 e até Fernandinho Beira-Mar109. 
 Para encerrar, quero dizer que muitos outros aspectos ainda estão por 
ser abordados nas relações literárias entre Cabo Verde e Brasil e considero os 
trazidos a este texto, em que enfatizei as criações cabo-verdianas em poesia e 
em prosa curta, o pontapé inicial no desenvolvimento de minha pesquisa de 
pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, com bolsa da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e sob a supervisão da Profa. 
Doutora Simone Caputo Gomes.  
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