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O  objeto  da  assimilação  da  palavra  de  
outrem  adquire  um  sentido  ainda  mais  
profundo e mais importante no processo de  
formação ideológica do homem, no sentido  
exato do termo. (Bakhtin, 2010: 142)

Para a tarefa de análise, ainda que de forma breve, do poema Mamá Negra (em 

anexo),  do  poeta  angolano  Viriato  da  Cruz  (1928-1973),  um  dos  percussores  da 

Literatura africana de língua portuguesa, nos apoiaremos nos estudos do pensador russo 

Mikhail  Bakhtin,  mais  especificamente  no  conceito  de  dialogismo,  constitutivo  da 

linguagem e, consequentemente do ser. A escolha por este pensador se deve ao fato de o 

seu pensamento não ser etnocêntrico, tampouco privilegiar um tipo específico de gênero 

ou de linguagem, o que nos permite sair de determinados modelos teóricos fechados, 

facilitando,  dessa forma, a  ampliação dos horizontes de diálogos oportunizados pela 

literatura. 

Como sabemos, desde o século XVI, a exploração e dominação europeia nos 

países  da  África  escravizaram  inúmeras  etnias,  trazendo-as  para  as  suas  diversas 

colônias nas Américas e submetendo-as a condições sub-humanas de trabalho forçado. 

No  final  do  século  XIX,  as  colônias  americanas  se  tornam independentes,  mas,  na 

África, vários países continuaram sob o domínio europeu como, por exemplo, Angola 

que, após violenta guerra civil, se tornou independente em 1975.

Em decorrência desses muitos séculos de dominação do europeu, aconteceu a 

imposição de uma língua e uma cultura do colonizador e estas, por conseguinte, foram 

assimiladas pelo colonizado. Dessa relação de assimilação, observamos o surgimento da 

imprensa, em que os escritores africanos produziam textos numa perspectiva da escrita 

europeia. Podemos citar, por exemplo, o autor angolano José da Silva Maia Ferreira, 

que lançou em 1849 o livro de poemas Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras  
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Africanas1, em que faz pouca ou nenhuma menção às línguas nacionais, mas, por outro 

lado, apresenta muitas referências a autores franceses, latinos e europeus, exaltando-os 

como modelos a ser seguidos. 

Somente a partir do surgimento de uma nova consciência por parte dos próprios 

sujeitos africanos é que tem início a circulação de jornais e revistas com forte conteúdo 

de resistência e de crítica ao modelo colonial hegemônico. É nesse contexto que começa 

a  emergir  também uma literatura mais  voltada  para  os  interesses  do povo africano, 

corroborada por discursos com um forte apelo ao conceito de liberdade, valorização da 

terra e das línguas africanas e denuncia ao trabalho escravo em vários países,  como 

podemos ver no poema Mamá Negra2. 

O título do poema nos remete imediatamente à África,  terra  mãe do poeta e 

continente com a maior população negra do planeta. Também é importante notar que o 

poema  é  escrito  em memória  do  poeta  haitiano Jacques  Roumain,  que  lutou  pelas 

injustiças sociais em seu país escravizado pelos franceses e ocupado durante 19 anos 

pelos norte-americanos. Aqui já notamos que se inicia o dialogismo que Viriato começa 

a  estabelecer,  por  meio  dos  enunciados  permeados  por  discursos  oriundos 

eminentemente de conflitos gerados pela imposição de comportamentos ditados pelo 

colonizador, com as várias vozes de seus irmãos escravizados em países americanos, 

desde os Estados Unidos até o Brasil. Considerando dessa forma e em consonância com 

Abdala Junior (2007: p. 187), “Os “negros de todo mundo”, em sua diáspora, têm voz 

proletária,  de suas condições  proletárias.  Essa voz está  em cada país e nos outros”, 

mantendo vivo o sonho de liberdade. 

Nesse sentido, ao evocar a presença da Mamá Negra nos primeiros versos do 

poema, o poeta a conclama para ver o “drama de carne e sangue” a que seus filhos 

foram submetidos ao longo dos séculos de escravidão. O diálogo das diferentes vozes 

desses  filhos  escravizados  nas  plantações  de  arroz,  nos  canaviais,  nos  cafezais  e 

engenhos se  encontra  com as  vozes  do  blues,  do  gospel do  Harlem,  do  jazz e  das 

senzalas, com seus cantos das línguas africanas. Enfim, de todas as vozes que trazem a 

presença negra para criar um diálogo de esperança. E, nenhuma dessas vozes tem mais 

importância que a outra, pois cada uma delas é um enunciado que dialoga com outro 

para criar o canto uníssono da humanidade. Não há uma hierarquia das vozes, uma vez 
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que para aspirar a um ideal de humanidade,  todas elas estão no mesmo patamar de 

igualdade.

Esses ritmos musicais como blues e gospel foram criados a partir dos ritmos que 

os africanos levaram para os Estados Unidos. Mas, como mostra o poeta, essas vozes 

não são mais importantes que as vozes vindas dos canaviais, pois embora o blues seja 

reconhecido  como  uma  produção  cultural  letrada,  o  canto  vindo  dos  canaviais,  da 

senzala (considerado iletrado) revela igualmente uma dor, tristeza ou esperança, assim 

como apresenta os ritmos e melodias presentes no gospel do Harlem ou no Jazz de New 

Orleans. 

A partir das diversas relações que o poeta tece entre os sujeitos e seus cantos, 

observamos que o dialogismo bakhtiniano não é privilegio de uma determinada cultura, 

ao contrário, sendo princípio constitutivo de toda linguagem, se pode mostrar dentro de 

qualquer cultura, seja verbal ou não verbal, analfabeta ou letrada. E nesse sentido, o 

poema é extremamente dialógico desde o inicio, quando homenageia o poeta haitiano, o 

poeta  cubano  Guillén,  os  poetas  estadunidensesCorrothers e  Langston,  Zumbi  dos 

Palmares no Brasil e Toussaint no Haiti. Todos esses ativistas cantaram e lutaram pela 

liberdade da raça negra em seus países. 

O  traço  comum do  poema  é  o  canto/voz  dos  negros  que  adquire  diferentes 

formas musicais,  isto é,  mesmo sendo um povo que foi submetido a  trabalhos sub-

humanos, consegue recriar os seus cantos em diversos gêneros musicais, não importa 

qual, para mostrar que clamam por humanidade pelas asas da Música.

O autor, ao fazer referência à história do Brasil e de outras nações americanas, 

nos  apresenta  sujeitos  que  transformaram  seus  ideais  libertários  em  luta  contra  a 

opressão e a  exploração do negro africano e seus descendentes.  Em todo o poema-

canção  podemos  perceber  diferentes  formas  de  dialogismos  que  se  encadeiam para 

anunciar essa esperança de liberdade, porque Mamá Negra não pode ver seus filhos 

escravizados.

Ao mesmo tempo em que o poema é um lamento pelos horrores da colonização, 

da diáspora, do degredo, do sofrimento e da situação de constrangimento de uma raça 

submetida  aos  rigores  da  escravidão,  é  também  um  instrumento  de  resistência  e 

persistência pela liberdade de um povo. 

Podemos  dizer  que  a  partir  desse  posicionamento  de  resistência,  dá-se  a 

consolidação  desse  movimento  literário  africano,  constituindo-se  uma  literatura 

nacional, rompendo com modelos antes estabelecidos pela estética europeia e buscando 



estabelecer  uma relação literária dialógica e significante com sujeitos  que vivem de 

forma desumana em contextos semelhantes.

Dessa  forma  e  em  consonância  com  o  dialogismo  presente  no  poema, 

percebemos  que  a  busca  pelo  reconhecimento  do  indivíduo  passa  pelas  relações 

estabelecidas nos diversos momentos da história de uma nação, do diálogo concebido 

além das fronteiras linguísticas e geográficas, dos diferentes discursos e a forma como 

cada um se articula no grupo constituindo uma unidade, que não é estagnada, mas que 

se  transforma  e  fortalece  no  decorrer  do  tempo,  ou  seja:  “[...]  A  sociedade  em 

transformação alarga-se para integrar o ser em transformação. Nada pode permanecer 

estável nesse processo”. (M. Bakhtin (Volochinov), 2004: 136).

Diante do exposto, concluímos que as relações dialógicas presentes no poema, 

uma  vez  que  o  texto  literário  circula  entre  e  reflete  o  ambiente  que  o  cerca,  e  o 

multiculturalismo existente nos países de língua oficial portuguesa e naqueles com forte 

presença da descendência africana, é a força motriz na construção, reconhecimento e 

afirmação  de  uma  identidade  própria  desse  sujeito  que  luta  incessantemente  por 

liberdade e humanidade sem perder jamais a esperança, garantindo às futuras gerações 

compreender a exata dimensão histórica, social, política e cultural do povo africano.
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ANEXO

Poema de Viriato da Cruz

MAMÁ NEGRA (Canto de esperança)
        (À memória do poeta haitiano Jacques Roumain)

Tua presença, minha Mãe - drama vivo duma Raça,
Drama de carne e sangue
Que a Vida escreveu com a pena dos séculos! 

Pela tua voz
Vozes vindas dos canaviais dos arrozais dos cafezais
[dos seringais dos algodoais!...
Vozes das plantações de Virgínia
dos campos das Carolinas
Alabama
    Cuba
        Brasil...
Vozes dos engenhos dos bangüês das tongas dos eitos
[das pampas das minas!

Vozes de Harlem Hill District South
vozes das sanzalas!
Vozes gemendo blues, subindo do Mississipi, ecoando
[dos vagões!
Vozes chorando na voz de Corrothers:
Lord God, what will have we done
- Vozes de toda América! Vozes de toda África!
Voz de todas as vozes, na voz altiva de Langston
Na bela voz de Guillén...
Pelo teu dorso
Rebrilhantes dorsos aso sóis mais fortes do mundo!
    Rebrilhantes dorsos, fecundando com sangue, com suor
[amaciando as mais ricas terras do mundo!
Rebrilhantes dorsos (ai, a cor desses dorsos...)
Rebrilhantes dorsos torcidos no "tronco", pendentes da
[forca, caídos por Lynch!
Rebrilhantes dorsos (Ah, como brilham esses dorsos!)
ressuscitados em Zumbi, em Toussaint alevantados!
Rebrilhantes dorsos...
brilhem, brilhem, batedores de jazz
rebentem, rebentem, grilhetas da Alma
evade-te, ó Alma, nas asas da Música!
 ...do brilho do Sol, do Sol fecundo
imortal
e belo...
Pelo teu regaço, minha Mãe,
Outras gentes embaladas



à voz da ternura ninadas
do teu leite alimentadas
de bondade e poesia
de música ritmo e graça...
santos poetas e sábios...
Outras gentes... não teus filhos,
que estes nascendo alimárias
semoventes, coisas várias,
mais são filhos da desgraça:
a enxada é o seu brinquedo
trabalho escravo - folguedo...
Pelos teus olhos, minha Mãe
Vejo oceanos de dor
Claridades de sol-posto, paisagens
Roxas paisagens
Dramas de Cam e Jafé...
Mas vejo (Oh! se vejo!...)
mas vejo também que a luz roubada aos teus
    [olhos, ora esplende
demoniacamente tentadora - como a Certeza...
cintilantemente firme - como a Esperança...
em nós outros, teus filhos,
gerando, formando, anunciando -
o dia da humanidade


