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INTRODUÇÃO 
 

Para responder a esta questão, ou para estabelecer uma reflexão sobre 
a presença de um discurso feminino na África lusófona, este artigo será 
delimitado ao período abrangido pela colonização portuguesa, até a segunda 
metade do século XX, mais especificamente ao período que compreende a 
independência política das ex-colônias, ocorrida em 1975. 

RESUMO: As literaturas africanas em língua portuguesa 
têm sido estudadas em sua dimensão histórica como 
manifestações de formas de sentir a existência 
delimitada pela presença do colonizador. Os discursos 
que nascem dessa relação entre os elementos da colônia 
e a presença da opressão do colonizador podem oferecer 
a real dimensão das realidades que envolvem a presença 
da voz feminina como manifestação artística. O interesse 
do artigo recai sobre a produção literária realizada por 
mulheres que escreveram no espaço colonial dominado 
pelo masculino, sofrendo as mesmas situações de 
incertezas e de amarguras, os mesmos medos e as 
mesmas ansiedades. A criação literária que nasce desse 
relacionamento conflituoso poderá marcar as 
características fundamentais de um discurso em torno de 
uma questão básica na literatura africana: é possível 
confirmar a existência de uma escritura feminina, onde a 
presença da mulher seja a diferença marcante de um 
discurso essencialmente masculino? A leitura de poemas 
de Alda Lara, Noémia de Sousa e Alda do Espírito Santo 
pode indicar que o complexo universo africano e suas 
variantes culturais permitem estudar as relações de um 
espaço caracteristicamente marcado pelas necessidades 
básicas da sobrevivência, e das diferenças do olhar e do 
sentir essa realidade vivida pela mulher escritora na 
África lusófona. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sentimento; memória; discurso. 
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   A escolha de um tema envolvendo a figura da mulher escritora na África 
lusófona pode parecer descontextualizado do resto da produção literária 
africana em língua portuguesa, se considerar-se que, em África ou em outros 
continentes, o domínio masculino na literatura é uma constatação.  A partir 
dessa realidade, e considerando o grau de interesse sobre as literaturas 
africanas demonstrado desde as últimas décadas do século passado, talvez 
não seja tão estranho propor-se uma abordagem do texto africano de autoria 
feminina e, ainda, se considerada a crescente importância assumida pelos 
estudos comparativos envolvendo as literaturas africanas em língua 
portuguesa.  
  O complexo universo africano e suas variantes culturais permitem ao 
pesquisador investigar as relações entre a presença de um espaço 
caracteristicamente marcado pelas necessidades básicas de sobrevivência – a 
seca, a fome, a miséria alastrada, as condicionantes humanas e sociais da 
guerra colonial - e a representação literária proveniente desse encontro, em 
que o humano se subordina, mas reflete, em síntese, uma condição de 
existência. 

Insistir, pois, numa investigação dessa natureza é aceitar a possibilidade 
de existir, na África dominada pelo colonialismo, a manifestação de uma forma 
de pensamento capaz de mostrar que as diversas realidades africanas não têm 
caminhos idênticos – aos olhos do masculino e do feminino – mas se 
constroem pela soma das diferenças do olhar e do sentir. Ao analisar os textos 
produzidos por mulheres africanas no período colonial português, o artigo 
procurará um caminho entre o espaço de produção da obra literária e a 
representação de um sujeito enunciador inserido nesse contexto espacial, o 
que permitirá uma abordagem crítico-analítica sobre textos de algumas 
escritoras africanas de língua portuguesa, especialmente as que produziram 
durante o período dominado pela colonização. 

Nesse propósito, é do conhecimento da crítica, e dos teóricos da 
literatura, que o grau de importância dado às produções literárias de escritoras 
africanas está em nível inferior ao conferido às produções masculinas, ou seja, 
ainda não existem estudos suficientemente quantitativos que possam justificar 
a importância das mulheres escritoras do período colonial português. De outra 
forma, a existência de obras variadas atribuídas às mulheres em Angola, Cabo 
Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, antes e após a independência política 
dessas ex-colônias, também não justifica certo desinteresse que ainda existe 
sobre esse modo particular de ver a realidade em cada espaço colonial. Apesar 
de existirem estudos consideravelmente importantes na crítica literária da 
lusofonia, que justificam a presença de uma escritura de mulheres no período 
colonial, sabe-se que sua existência não pode ser relegada no contexto dos 
estudos sobre as diversas literaturas africanas, sob pena de não se formar em 
torno delas um olhar crítico, de natureza histórica e conceitual. 

Pensando nesse aspecto, este artigo percorrerá os textos de Alda 
Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe (É nosso o solo sagrado da terra, 
1978); da moçambicana Noémia de Sousa (Sangue negro, 2001), cujos 
poemas foram escritos entre 1949 e 1951; e sobre os poemas da angolana 
Alda Lara (Poemas, 1984), dentre outros, escritos sob o peso do colonialismo 
português em África. 

Com esses textos, será possível verificar de que forma a realidade 
colonial vem exposta através do olhar da mulher africana, historicamente 
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relegada a um plano inferior na historiografia literária sobre as nações africanas 
de língua portuguesa, em um tempo definido pelo sentimento e pela memória 
dessas mulheres da África lusófona. 

 
 

1. O TEXTO E SEU CONTEXTO DE PRODUÇÃO 
 
Ao se estudar as literaturas africanas produzidas no período colonial sob 

domínio de Portugal, é comum ao pesquisador deparar-se com a presença 
reduzida de obras produzidas por mulheres, particularmente antes da 
independência das ex-colônias portuguesas em África. Algumas situações 
podem explicar, talvez, a ausência de mulheres nas coletâneas literárias ou 
mesmo nas publicações individuais. O pouco acesso à instrução, a 
maternidade a que estavam impostas, além da tradição de atribuir à figura 
masculina maior importância no contexto social e, de certa forma, a 
convivência em determinado espaço dominado politicamente pelo colonizador 
podem ajudar a entender o distanciamento da voz autoral feminina em obras 
individuais, em antologias poéticas ou narrativas. 

Em poemas ou em textos narrativos construídos sob a óptica do 
colonialismo, não se pode esquecer que o local de onde emergem essas 
produções é determinante para a produção de um sentido, pois o ato da 
enunciação está contaminado pela différance da escrita (Bhabha, 1998), 
querendo afirmar que o sentido nunca será essencialmente mimético e 
transparente, mas que é a linguagem a ordenadora de um ou mais sentidos 
para o texto, enquanto produto de um determinado espaço, em que as 
variantes sociais, culturais e políticas interferem decisivamente no 
direcionamento a ser conferido à obra literária. As contribuições advindas das 
concepções de Bhabha (1998) não se referem especificamente ás literaturas 
produzidas por escritores da chamada lusofonia, mas se apresentam como 
teoria adaptada a qualquer sistema simbólico de produção, literária ou cultural, 
pois o enunciado é formulado tendo como referência o local onde reside a 
estrutura da simbolização. 

Ainda sobre a importância conferida ao espaço na estruturação dos 
sentidos projetados nos textos, é interessante observar que a contribuição de 
Bhabha (1998) se amplia para mostrar que a interpretação não é exatamente 
uma comunicação direta entre um eu e um você, mostrados no interior do 
enunciado, mas que: 

 
A produção de sentido requer que esses dois lugares [eu e 
você] sejam mobilizados na passagem por um Terceiro 
Espaço, que representa tanto as condições gerais da 
linguagem quanto a implicação específica do enunciado em 
uma estratégia performativa e institucional da qual ela não 
pode, em si, ter consciência. O que essa relação inconsciente 
introduz é uma ambivalência no ato da interpretação (BHABHA, 
1998, p.66). 
 

A partir dessas observações, é possível entender que as produções 
literárias originadas no interior das colônias assumem um papel decisivo para a 
compreensão mesma de duas realidades distintas, porém complementares: a 
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do estatuto colonial, de autoritarismo e poder, e a do escritor africano, de 
ordem pessoal, em que se encaixam a memória e o sentimento de estar em um 
espaço específico, e de assumir com esse espaço os elementos capazes de 
formar um contexto próprio em torno da presença de um eu que se mostra, 
especificamente quando este eu circunscreve uma questão de gênero. 

Nesse ritmo, portanto, as produções literárias atribuídas a mulheres 
africanas do período colonial devem ser entendidas não como atividades 
autônomas, mas relacionadas a um contexto pré-determinado e, de alguma 
maneira, impositivo de certos comportamentos do eu enunciador. Falando a 
respeito da relação interdependente entre obra e estrutura sócio-histórica - 
tomando o romance como referência - Edward Said afirma: 
 

O aspecto fundamental do que venho chamando de 
consolidação da autoridade pelo romance não está 
intimamente ligado ao funcionamento do poder e gestão social, 
mas aparece como normativo e soberano, ou seja, granjeando 
sua validação no curso da narrativa. Isto é paradoxal apenas 
se esquecermos que a constituição de um objeto narrativo, por 
mais anormal e insólito que seja, sempre é um ato social por 
excelência, e como tal carrega atrás ou dentro de si a 
autoridade da história e da sociedade (SAID, 1995, p. 117). 

 
As observações de Said referem-se, de forma abrangente, ao gênero 

romance, o que, entretanto, não invalida sua extensão a qualquer produto 
esteticamente elaborado no interior dos espaços conflituosos do colonialismo, 
se for considerada a possibilidade de inexistir uma contaminação do sujeito 
enunciador do discurso pelas instâncias locais da enunciação, o que equivale 
afirmar que a obra literária é resultado de uma sucessão de situações 
históricas e sociais representativas de um determinado tempo, em que o autor 
e a sociedade são instâncias subordinadas e, ao mesmo tempo, subordinantes 
de condições históricas, agora transformadas em literatura. Ou seja, a 
existência da literatura - como de resto da própria manifestação cultural em 
determinadas comunidades ou grupos sociais – está subordinada a certos 
parâmetros de natureza impessoal, pois “ler e escrever textos nunca são 
atividades neutras: acompanham-nas interesses, poderes, paixões, prazeres, 
seja qual for a obra estética ou de entretenimento” (SAID, 1995, p.390). E 
complementa, de forma elucidativa, como considera a relação entre a produção 
literária e as interferências externas que determinam certos direcionamentos da 
literatura: 

 
Mídia, economia política, instituições de massa - em suma, as 
marcas do poder temporal e a influência do Estado - fazem 
parte do que chamamos de literatura. E assim como é verdade 
que não podemos ler textos literários de homens sem ler 
também textos literários de mulheres - tanto se transformou o 
feitio da literatura -, também é verdade que não podemos 
abordar a literatura das periferias sem atentar também para a 
literatura dos centos metropolitanos (SAID, 1995, p.390). 
 

Por outro aspecto, e complementando a perspectiva historicista 
determinante do aparecimento de certos textos literários, especificamente os 
produzidos nas antigas colônias portuguesas em África, Abdala Junior (1989) 
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afirma que a conquista da autonomia das literaturas mantém-se como uma 
contínua luta contra os modelos alienantes dos antigos colonizadores: 
 

Nos países africanos de língua portuguesa, essa afirmação é 
mais enfática, por estarem saindo da situação colonial. 
Também pelo caráter social que marcou esse processo de 
autonomia. O novo canto africano, que surgia em torno da 
Segunda Grande Guerra, era motivado por uma situação que 
escapava ao rígido controle colonial. [...] Muitos dos textos 
produzidos nessa situação de ruptura para com os padrões 
metropolitanos só foram publicados no período pós-
independência (ABDALA JR, 1989, p.175-176). 
 

  Consubstanciando as observações de Candido (1987), pode-se afirmar 
que o ato criador, a sua substância enquanto produto é a síntese de estruturas 
em transformação, quando se compreende a escritura e o que ela significa num 
determinado meio gerador de sentido: a ligação entre literatura e sociedade 
não pode ser vista de forma mecânica, coexistindo isoladamente, sem que um 
e outro aspecto se influenciem, pois essas estruturas já modificadas conferem 
à obra um sentido específico, tornando-se a essência da criação literária. 

Assim, a situação das obras escritas por mulheres na África lusófona 
encontra-se na dependência não só do reconhecimento de uma forma 
particular de escritura, mas associa-se a um contexto determinante e 
excludente, com ressalvas, como se pode perceber nas palavras de um 
estudioso das literaturas africanas em língua portuguesa: 
 

Na época colonial, outras escritoras surgiram,como a cabo-
verdiana Maria Helena Spencer, mas não ocuparam a cena 
literária,talvez com a excepção de Alda Lara(Angola) e Noémia 
de Sousa(Moçambique), cujos poemas estavam 
continuadamente presentes em antologias, balanços, 
divulgações recitais, panoramas, artigos, palestras e outras 
actividades. A primeira, pela capacidade de divulgação que o 
seu marido e, depois, viúvo, Orlando Albuquerque, foi usando 
em seu favor, nos anos 60 em Angola, nos 70 e 80 em 
Portugal. A segunda foi sempre lida e referenciada, mesmo 
sem qualquer livro publicado até 2001, devido a vicissitudes 
várias, conquistando uma espécie de aura talvez advinda de os 
poemas serem  manifestamente pró-negros e terem surgido no 
início dos anos 50, com uma excepcional luminosidade para o 
tempo. Não se pode concluir, no entanto, que a sua obra, com 
pouco mais de uma trintena de poemas, fosse recebida com 
unanimidade (LARANJEIRA, 2009, p.14-15). 

 
Entende-se, pois, que a escassez de estudos sobre as produções de 

mulheres no período colonial português, ao mesmo tempo em que denuncia o 
olhar vicioso da crítica literária em torno da africanidade, pode indicar novos 
caminhos dos estudos comparativos, direcionados para uma particularidade 
significativa das literaturas africanas, notadamente os textos engendrados em 
um tempo de liberdades vigiadas, quando, a despeito do proibido, seja possível 
falar-se em africanidade. 
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Apesar de controvertidas opiniões acerca do que seja africanidade, é 
permitido pensar que acima dos conceitos e definições paira uma realidade que 
se mantém viva na memória da África lusófona: a dos textos poéticos ou 
narrativos envolvendo a figura da mulher africana. Embora a existência de 
escritoras no colonialismo seja fato incontestável, o interesse que elas 
despertam à pesquisa comparativista ainda se restringe a uns poucos 
estudiosos, permanecendo esse interesse nos encontros de natureza científica, 
como os simpósios, os seminários, colóquios nacionais e internacionais ao 
gosto de pesquisadores das universidades e centros de pesquisa, como afirma 
Simone Caputo Gomes: 
 

A reduzida fortuna crítica sobre o assunto [a prosa literária de 
autoria feminina] e a inexistência de trabalhos acadêmicos que 
se dediquem a mapear a produção literária das mulheres 
caboverdianas têm motivado e justificado o nosso trabalho de 
resgatar o lado feminino do cânone, silenciado pela História da 
Literatura e pela crítica até os anos noventa (GOMES, 2000, 
p.128). 

 
 O contexto em que se insere a poesia de Noémia de Sousa, nascida em 
Moçambique (1926), e falecida em Portugal (2002) pode revelar os caminhos 
percorridos pelos intelectuais africanos, notadamente a voz autoral feminina, 
em tempos do colonialismo português, quando se observa o direcionamento 
que sua produção poética assumiu, absorvendo aspectos projetados pelo 
Neorrealismo português, as fontes do movimento Black Renaissance norte-
americano, e mesmo do Modernismo brasileiro. Sua produção poética está 
limitada ao livro de poemas Sangue Negro, publicado somente em 2001, mas 
produzido no período compreendido entre os anos de 1949 e 1951, 
aproveitando a recepção que teve sua poesia em periódicos e coletâneas, mais 
especificamente O Brado Africano, Itinerário, Vértice e Mensagem 
(LARANJEIRA, 1995, p.269).  Nos poemas desse livro, Noémia de Sousa 
posiciona-se contra a presença do colonizador português em África, mais 
particularmente em Moçambique, onde a questão racial mostrou-se mais 
contundente que em outros espaços africanos lusófonos. Assumindo uma 
posição de resistência à dominação política e humana em Moçambique, o tema 
da Mãe África desponta como um grito de consciência quase tribal, em torno do 
reconhecimento de uma ancestralidade que se considerava perdida, como se 
observa nestes versos de Sangue Negro: “Para que eu vibrasse/ para que eu 
gritasse/ para que eu sentisse!/ - fundo no sangue a tua voz – Mãe!/ E vencida 
reconhecesse os nossos erros/ e regressasse à minha origem milenar...” Para 
em seguida, numa atitude extensiva entre o eu-lírico e a terra natal, declarar 
enfática: “Mãe! Minha mãe África,/ das canções escravas ao luar,/ Não posso, 
NÃO POSSO renegar/ o Sangue negro, o sangue bárbaro/ que me legaste.../ 
Porque em mim, em minha alma, em meus nervos, ele é mais forte que tudo!” 

Em Noémia de Sousa, o tema da Negritude, tão em evidência nos anos 
40 e inícios dos anos 60 do século passado, direciona um discurso 
comprometido com a questão racial africana, e mesmo empenhado no 
processo de conscientização dos intelectuais em torno da liberdade política e 
da afirmação cultural dos africanos. Nesse particular, no reconhecimento de 
sua posição de combate ao processo colonialista e, ao mesmo tempo, o 
fundamento da moçambicanidade, José Craveirinha considera-a “o primeiro 



 

 243 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

poeta verdadeiramente moçambicano no alto sentido da sua poesia e pelo 
nascimento” (LARANJEIRA, 1995, p.268). 

Considerando o direcionamento assumido por Noémia de Sousa, o 
poema Nossa Voz – emblematicamente dedicado ao grande poeta 
moçambicano José Craveirinha – quase um “canto de guerra”, evoca o 
despertar para a consciência de ser africano, o retorno necessário às 
condições pré-coloniais da África negra: “Nossa voz gritando sem cessar/ 
nossa voz apontando caminhos/ nossa voz xipalapala/ nossa voz atabaque 
chamando/ nossa voz, irmão!/ nossa voz milhões de vozes clamando, 
clamando, clamando”. Em outro trecho, o poema concretiza uma realidade 
dolorida, porém necessária à consciência de ser africano em um tempo sem 
liberdades: “Nossa voz que descobriu até ao fundo/ lá onde coaxam as rãs/ a 
amargura imensa, inexprimível, enorme como o mundo/ da simples palavra 
ESCRAVIDÃO”.  

A voz que se dirige a um interlocutor imaginado no poema Se me 
quiseres conhecer não deixa dúvidas quanto à identificação do eu-lírico com 
alguns componentes da cultura africana: “Se me quiseres conhecer/ estuda 
com olhos de bem ver/ esse pedaço de pau preto/ que um desconhecido irmão 
maconde/ de mãos inspiradas/ talhou e trabalhou/ em terras distantes lá do 
Norte”. [...] “E nada mais perguntes/ se é que me queres conhecer.../ Que não 
sou mais que um búzio de carne/ onde a revolta de África congelou/ seu grito 
inchado de esperança”. A identificação do eu-lírico com o contexto espacial do 
qual depende  reflete-se na estatueta maconde (“esse pedaço de pau preto”) e 
o que ela representa enquanto ancestralidade, mas amplia-se, para atingir 
outras situações sociais (“na rebeldia dos machanganas”), nas manifestações 
da cultura africana (“nos batuques frenéticos dos muchopes”) ou ainda nas 
lamentações dos trabalhadores braçais (“nos gemidos dos negros no cais”), a 
tudo emprestando o comprometimento que faz de sua poética a identificação 
com os ideais de Moçambique. 
  Aproximando-se da temática desenvolvida por Noémia de Sousa, 
também Alda Espírito Santo produz em alguns de seus textos poéticos 
publicados em É nosso o solo sagrado da terra (1978), livro significativo pelo 
posicionamento decisivamente assumido em torno da libertação política de São 
Tomé e Príncipe, pois o livro retrata períodos que antecederam a guerra 
colonial, porém “sendo muito importante para que se compreenda o papel das 
mulheres, seja na luta, seja na reconstrução do país que ajudaram, pela 
palavra e muitas vezes pela ação, a libertar” (PADILHA, 2004, p.12).  

Assim como Noémia de Sousa, o texto de Alda Espírito Santo absorve 
aspectos significativos da existência humana de seu país, como no longo 
poema Onde estão os homens caçados neste vento de loucura em que a 
manifestação da dor pelo sangue derramado de seus irmãos contamina a 
posição do eu-lírico no texto, permitindo a proximidade quase denunciadora da 
autobiografia.  Como se sabe, o poema é uma referência imediata aos 
acontecimentos violentos ocorridos no ano de  1953, em Batepá. Observando 
alguns versos desse poema, percebe-se o grau de compromisso entre o eu-
lírico e as condicionantes histórico-sociais que motivam a poética de Alda 
Espírito Santo: “O sangue caindo em gotas na terra/ homens morrendo no 
mato/ e o sangue caindo, caindo.../ Fernão Dias para sempre na história/ da 
Ilha Verde, rubra de sangue,/ dos homens tombados/ na arena imensa do cais”. 
A indignação do eu-lírico reportando-se aos acontecimentos deixa claro o 
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direcionamento do texto de Alda Espírito Santo ao mencionar “os grilhões, os 
golpes das pancadas/ a soarem, a soarem, a soarem/ caindo no silêncio das 
vidas tombadas/ dos gritos, dos uivos de dor/ dos homens que não são 
homens/ na mão do verdugo sem nome”. Ou ainda, numa passagem do texto 
em que as  casas queimadas, personificadas, juntam-se às vítimas para formar 
uma só voz contra os algozes: “...os corpos tombados no mato,/ as casas, as 
casas dos homens/ destruídas na voragem/ do fogo incendiário,/ as vias 
queimadas,/ erguem o coro insólito de justiça/ clamando vingança”. E 
encerrando o poema, o desejo de vingança, ou de justiça, vem manifestado 
num hipotético julgamento dos carrascos: “E vós todos carrascos/ e vós todos 
algozes/ sentados nos bancos dos réus:/ -Que fizestes do meu povo?.../ - Que 
respondeis?/ - Onde está o meu povo?/ ...E eu respondo no silêncio/ das vozes 
erguidas/ clamando justiça.../ Uma um, todos em fila.../ Para vós, carrascos,/ o 
perdão não tem nome./ A justiça vai soar,/ E o sangue das vidas caídas/ nos 
matos da morte/ ensopando a terra/ num silêncio de arrepios vai fecundar a 
terra,/ clamando justiça”. 

Aproximando-se dos temas presentes em Noémia de Sousa e Alda 
Espírito Santo, a poesia de Alda Lara (Poemas, 1984) trilha um percurso 
sinuoso, envolvendo aspectos duma angolanidade latente sobre a resistência 
ao domínio colonialista, permeado de um lirismo amoroso em que o corpo 
feminino se mostra. Em seu poema Prelúdio, sintoma da condição feminina em 
espaços de opressão colonial, a figura da Mãe-Negra avulta como a da mulher 
esquecida no tempo e na memória daqueles a quem destinou seu afeto e seus 
cuidados: “ Que é feito desses meninos/ que gostava de embalar?.../ Que é 
feito desses meninos/ que ela ajudou a criar?.../ Quem ouve agora as histórias/ 
que costumava contar?” E o eu poético conclui que a tristeza de Mãe-Negra 
(“Só duas lágrimas grossas/ em duas faces cansadas”) é causada pelo 
distanciamento que o tempo impõe, por necessidade ou abandono, aos que 
mantêm entre si alguma relação afetiva: “É que os meninos cresceram/ e 
esqueceram as histórias que costumavas contar.../ Muitos partiram p’ra longe/ 
quem sabe se hão-de voltar!...” 
 O poema Prelúdio manifesta o sentimento da saudade que permite 
refletir sobre de que forma a figura da mulher transita no espaço dominado pela 
força do colonizador, embora seja permitido, numa correlação de situações 
históricas e culturais, entender nos versos “Só tu ficaste esperando/ mãos 
cruzadas no regaço/ bem quieta bem calada” uma alegoria da diáspora 
africana, condição da Mãe África que lamenta a dispersão de seus filhos pelo 
mundo.  

De outra forma, a participação de Alda Lara nas questões angolanas da 
libertação política, e mais ainda, as relacionadas com a Mãe África, em sentido 
lato ou restrito, estão expostas nas linhas mestras do poema Presença 
Africana, com que o eu-lírico manifesta sua adesão à terra africana, à Mãe 
África na sua extensão física e humana. No poema, o sentido do exílio e do 
distanciamento do ser africano, encontra resposta nos versos: “E apesar de 
tudo/ Ainda sou a mesma!/ Livre e esguia/ filha eterna de quanta rebeldia/ me 
sagrou/ Mãe-África!” A consciência de sua atuação como intelectual se acentua 
para reafirmar os elementos significativos da existência angolana, e de que sua 
poesia não pode ausentar-se: a Irmã-Mulher da pureza e do incerto em África; 
a imagem dos coqueiros (personificados nas “cabeleiras verdes e corpos 
arrojados sobre o azul”); a imagem do dendém como uma criança que nasce 
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das palmeiras; a imagem do sol benfeitor; a das acácias rubras cobrindo de 
vermelho as avenidas da cidade grande; a manifestação do sentimento pelos 
carregadores do cais (”suados e confusos”). Enfim, o discurso reiterado de 
“Ainda sou a mesma”, embora se afigure como afirmação de uma condição 
pré-concebida, deixa escapar, no final do poema, o desejo de liberdade: “Ainda 
sou a que num canto novo/ pura e livre/ me levanto/ ao aceno do teu povo!” 

Fundamentando um lirismo de incompleta satisfação no amor, Alda Lara 
expõe em Elogio da espiritualidade uma atitude lírico-amorosa da privação do 
amor, da ausência do ser amado pela negação dos atributos do corpo feminino: 
”Não digas que os meus seios/ são duas rolas brancas/ cansadas de não 
partir.../ ou que o meu corpo é um fruto quente e bom/ que em noites de verão/ 
apetece morder e ferir.../ Não digas que os meus lábios são desejos/ mal 
contidos/ ou que os meus cabelos soltos/ lembram os afagos ligeiros/ dos dias 
não cumpridos...”  O amor não  realizado põe em evidência a imagem do corpo 
feminino pronto a realizar-se amorosamente, embora essa realização seja um 
ato dependente da vontade do outro: “E tu venhas p’ra me dizer/ que a minha 
sensibilidade/ é trêmula e franzina/ como a graça/ de uma flor-menina.../ que a 
minha inteligência/ é funda e nua/ como as noites que não tiveram lua/  que a 
minha vontade/ é tão forte e tão plena/ que só o teu amor/ a condena!...” 

As projeções do contexto colonial e suas ramificações de ordem política 
e social permitem aos textos de Noémia de Sousa, Alda Espírito Santo e Alda 
Lara a exposição de posicionamentos estético-ideológicos derivados da relação 
dos intelectuais africanos no momento que antecede o conflito armado da 
guerra colonial portuguesa. O enfrentamento do aparato colonial por um texto 
de resistência, a condição feminina em um lirismo atenuado, identificado, às 
vezes, com o grande corpo da nação, ou a inclusão do eu feminino no espaço 
africano – identificando nele os elementos que configuram o fatiamento da 
existência individualizada, como em Testamento, poema de Alda Lara, em que 
o eu-lírico desfia os elementos de uma realidade sua, e ao mesmo tempo 
coletiva: a prostituta mais nova; a virgem esquecida; os livros dedicados aos 
homens que não sabem ler e os poemas loucos de uma dor sincera, firme, 
porém desordenada. 

 
 

2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

A trajetória empreendida neste artigo permite algumas considerações 
sobre a manifestação de um discurso onde a presença da escritura de autoria 
feminina se mostra contaminado pelas coordenadas espaciais e temporais. É 
visível em Noémia de Sousa e em Alda Espírito Santo o nível do envolvimento 
dos poemas com a realidade colonial, em toda sua dimensão histórica e social, 
tanto em Moçambique quanto em São Tomé e Príncipe, e as conseqüências 
que o contexto anterior à guerra colonial foi capaz de produzir na existência 
humana. Nesse aspecto, a imagem de uma África identificada com a figura da 
“grande mãe”, acolhedora e gentil, às vezes saudosa e ferida, comparece como 
uma recorrência necessária à elaboração de uma literatura comprometida, 
engajada na causa da libertação dos povos africanos, situação menos explícita 
em Alda Lara, embora sua escritura não esteja desvinculada de um projeto 
direcionado para a independência de Angola. 
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O discurso produzido pela voz feminina no interior das antigas colônias 
portuguesas em África pode ser entendido como reflexo da contaminação a 
que se subordinam o sujeito e o objeto da enunciação, sem que se desvincule 
a condição da escrita de uma forma específica do olhar feminino, tanto em 
textos de maior resistência à dominação política e social, quanto naqueles em 
que a imagem da mulher se apresenta como uma condição de gênero, ainda 
que em tempos de profunda conturbação.  
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