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Resumo 

A tese defendida neste artigo é que as primeiras manifestações das literaturas coloniais 

de expressão portuguesa ocorreram através das páginas dos jornais que se editavam 

naqueles diferentes territórios, de Angola a Goa. Este artigo examina especificamente o 

caso de Cabo Verde, mas se preocupa em generalizar, tanto quanto possível, as 

observações e conclusões sobre aquela antiga colônia às demais colônias. Faz-se 

destaque para aqueles jornais mais diretamente vinculados à publicação de textos 

literários, culminando-se com a revista “Claridade” em que se destacou Manuel Lopes, 

a respeito do qual se registram algumas observações.  
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Assim como, ao iniciar os estudos sobre o jornalismo luso-brasileiro, com 

especial ênfase para o jornalismo colonial de expressão portuguesa, entendi que é 

possível fazer uma história abrangente de todo aquele jornalismo, ainda que os 

processos de desenvolvimento de cada um deles guardem especificidades, também para 

se estudar as literaturas produzidas nestas antigas colônias (HOHLFELDT, 2009; 

2011a) deve-se levar em conta a possibilidade de um outro desenvolvimento, paralelo e 

simultâneo, em cada uma daquelas colônias, ainda que também guardadas as suas 

especificidades. 

Observações gerais 

 A primeira observação diz respeito aos antecedentes. Em todas as antigas 

colônias, vamos encontrar uma produção literária oral, muito dinâmica e popular, que é 

a primeira manifestação criativa das populações autóctones e que vai influenciar 

fortemente a posterior produção literária escrita das primeiras gerações de intelectuais 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP de História do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Antonio Hohlfeldt é professor do PPGCom da FAMECOS-PUCRS. Foi presidente da INTERCOM em dois 

períodos (2009-2014); pesquisador CNPq, seus estudos iniciais sobre a história do jornalismo colonial africano de 
expressão portuguesa ocorreram mediante financiamento da CAPES. E-mail: a_hohlfeldt@yahoo.com.br. 
3 Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras em Leitura da Unisc, onde leciona Estudos de literaturas da 

língua portuguesa. E-mail: anacmunari@unisc.br. 
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coloniais, frutos de mestiçagem étnica e cultural, os chamados filhos da terra
4
. Isso 

vale, inclusive, para Goa – onde existe uma literatura escrita anterior àquela que será 

produzida por autores portugueses radicados na colônia ou as primeiras gerações de 

escritores já nascidos naquele espaço geográfico (HOHLFELDT, 2011b); ou em Cabo 

Verde, onde se pretende não ter havido população alguma antes da chegada dos 

portugueses ao arquipélago, ainda no século XV (HOHLFELDT et TARRAGÓ, 2011c).  

 Uma segunda observação é o fato de o processo literário colonial de expressão 

portuguesa só ter se iniciado na segunda metade do século XIX e, em alguns casos, 

como o de Cabo Verde, só ocorrer a partir do século XX: é a partir de um decreto de 

1836 que o governo metropolitano português não só permite como ordena que sejam 

levados prelos para as então colônias, iniciando-se, assim, a edição e a circulação de 

boletins oficiais daquelas administrações. Os prelos ali instalados não se limitarão a 

imprimir os jornais oficiais quanto publicarão outros jornais – que constituirão aquilo 

que genericamente se denomina de imprensa independente
5
 – além de se iniciarem 

publicações até mesmo de livros. 

Uma terceira observação genérica diz respeito à relação entre  Literatura e 

Imprensa: por motivos fáceis de se entender, estes prelos são precários e, por isso 

mesmo, estão mais voltados à impressão de periódicos ou pequenas peças gráficas, do 

tipo almanaques, calendários, santinhos religiosos, etc. Ora, é nesta imprensa periódica, 

então, que começam a se divulgar as primeiras produções literárias: ou são poemas, 

facilmente encaixados em algum espaço das indefectíveis quatro páginas daqueles 

primitivos jornais, ou são narrativas de prosa distribuídas no formato do folhetim, tal e 

qual se praticava na metrópole e nos grandes centros mundiais, a partir das primeiras 

experiências francesas
6
. Ou seja, é nos espaços da imprensa – a estas alturas, a chamada 

imprensa independente, que se iniciam as literaturas de Angola, Cabo Verde, Goa ou 

Moçambique, ainda que, mais uma vez, com pequenas diferenças de ritmo e de 

procedimentos; no caso de Goa, onde já se publicavam livros desde o século XVII, ou 

Cabo Verde, onde jornais e revistas centralizarão tal movimento, com destaque para a 

                                                 
4 Expressão que designa os mestiços de branco com mulher africana (SANTILLI, 2007). 
5 Esta é a denominação dada por Júlio de Castro Lopo àquela imprensa que se produz a partir de tipografias próprias 

nas antigas colônias de expressão portuguesa (1964). 
6 É interessante observar-se que, no mesmo ano em que o governo português decreta o início da imprensa oficial em 
suas colônias, começa a circular o jornal La Presse, de Emile de Girardin, que traz, desde logo, na parte baixa de sua 

primeira página, um romance que ocupa o tradicional espaço do folhetim, denominando-se, mais tarde, por isso 

mesmo, romance folhetim.   
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revista Claridade, a partir de 1936 (FERREIRA, 2003; SANTILLI, 2003; BRITO-

SEMEDO, 2006; SANTILLI, 2007).  

Quarta e última questão abrangente: a literatura nacional de cada colônia 

dependeu de um processo evidente de miscigenação e do surgimento, ampliação e 

aprofundamento de um sentimento de nacionalidade, ao mesmo tempo em que decorre 

da criação das pioneiras escolas de primeiras letras e liceus. Esse processo implica, 

como registra Maria Aparecida Santilli (2003), num movimento dinâmico: à medida em 

que o indivíduo e o grupo se conscientizam de si mesmos (identidade) mais se tornam 

um outro, num exercício de alteridade. 

Acrescente-se que, seguindo a lição de Salvato Trigo (1977; 1987), desde os 

primeiros textos que produzimos, assumimos a conceituação de imprensa ou literatura 

colonial de expressão portuguesa, explicitando-se, depois, o espaço regional de cada 

uma dessas imprensa ou literatura: angolana, cabo-verdiana, moçambicana, etc. Isso 

ocorre porque, ao menos nos casos de Goa e de Moçambique, a imprensa aí produzida, 

em diferentes momentos, também se expressou em língua inglesa ou idiomas locais.  

Uma proposta de periodização para a produção literária cabo-verdiana foi 

proposta por Brito-Semedo (2006), segundo o qual podemos distinguir dois grandes 

blocos, o período do cabo-verdianismo e o período da cabo-verdianidade, sendo que 

cada um deles permite subdivisões. No caso do cabo-verdianismo, teremos uma fase de 

primórdios, que ocorre em torno dos escritores da revista Claridade (1836), a que se 

segue a crioulidade (após 1866). 

Já o período da cabo-verdialidade pode ser desmembrado em quatro grandes 

momentos, conforme o surgimento de uma diferente publicação que identificará, de 

certo modo, diferentes gerações de escritores: a) geração de Claridade, em torno da 

revista do mesmo nome, com centro na localidade de São Vicente, a partir de 1836; b) 

geração da Academia de Cultura, em torno da revista Certeza, anda com sede em São 

Vicente, a partir de 1944; c) geração da Nova Largada, centralizada no Suplemento 

Cultural do Cabo Verde, localizado na cidade de Praia, a partir de 1958 e, enfim, d) 

geração da Seló, em torno da revista do mesmo nome, que ocorre, ainda uma vez, em 

São Vicente, a partir de 1962 (2006, ps.184 a 186).    

Para Brito-Semedo, é ainda possível se pensar numa fase de regionalismo, com 

o nascente uso do dialeto crioulo como língua literária, depois de 1936, e a fase do 

nacionalismo, a partir de 1958 (BRITO-SEMEDO, 2006, p. 186).  
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O mesmo Brito-Semedo, enfim, faz uma terceira proposta: a) período ante-

claridoso, anterior à circulação da revista Claridade; b) período claridoso, que reúne a 

geração de escritores vinculados à revista Claridade e c) período pós-claridoso.  Depois 

deste momento, segue-se a independência nacional, que permitirá uma nova 

periodização. 

Outros autores, contudo, trabalham com periodizações diferentes. Assim, Pires 

Laranjeira sugere seis períodos, quais sejam: a) iniciação – das origens até 1925; b) 

hesperitano
7
 - de 1926 a 1935; c) claridoso

8
- de 1936 a 1957; d) cabo-verdianitude – de 

1958 a 1965; e) universalismo – de 1966 a 1982
9
; e) consolidação – de 1983 aos dias 

atuais (LARANJEIRA, 1995, ps. 180 a 185).   

Já Arnaldo França simplifica sua proposta apresentando apenas dois períodos: 

antes da década de 1930, a partir da qual ocorre a criação e circulação da revista 

Claridade, e depois daquela publicação (1962).  

O que fica claro, das mais variadas leituras, é que, de certo modo, a revista 

Claridade é o marco referencial. Há um antes e um depois dela: pode-se fazer parte 

dela, pode-se colocar contra ela, ou pode-se seguir seus caminhos e lições. 

De qualquer modo, verifica-se que a imprensa sempre teve uma estreita relação 

com o surgimento e o desenvolvimento desta literatura. Manuel Brito-Semedo, por 

exemplo, lembra que Guilherme da Cunha Dantas publicou, no formato de folhetim, no 

jornal Imprensa, da cidade da Praia (1880-1881) um romance intitulado Memórias dum 

pobre rapaz, posteriormente reeditado em outro jornal, no mesmo formato, A Voz de 

Cabo Verde (1913 a 1915) (BRITO-SEMEDO, 2006, p. 181); antes dele, José Evaristo 

d´Almeida editara, em Lisboa, também no formato de folhetim (1856), o romance O 

escravo, por sua vez reeditado no mesmo formato, ainda no mesmo A Voz de Cabo 

Verde (1916-1917) (FERREIRA, 1987)
. 
Este jornal foi editado na cidade da Praia, a 

partir de março de 1911, logo após o advento da República em Portugal. Dirigido por 

Abílio Monteiro de Macedo, recebeu colaborações daqueles que, no momento, eram os 

nomes literários nacionais, Pedro (Monteiro) Cardoso, José Lopes e Eugénio Tavares. O 

jornal circulou até 1919 e nele se publicaram os mais importantes textos da nascente 

literatura cabo-verdiana. 

                                                 
7 Referência ao mito do Jardim das Hespérides, ninfas da mitologia grega, que personificam a passagem do final do 

dia para a noite. “Hespérides” foi o título do segundo livro de poemas de José Lopes (1929) e também o título da 
seção literária do jornal Manduco, coordenada pelo poeta Eugénio Tavares. 
8 Referência à revista Claridade. 
9 O período que se inicia com a independência nacional, em 1975. 
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 Foi nas páginas deste jornal que Pedro Cardoso passou a assinar uma coluna 

denominada “O Manduco”, em maio de 1911, antecipando o jornal que, em 1923, 

criaria, O Manduco, lançado a 1º de agosto daquele ano. Sua direção seria assumida por 

Eugénio Tavares, “em todos os tempos o maior jornalista da Província” (BRITO-

SEMEDO, 2016, p. 9). Tal fato ocorreu por ser Pedro Cardoso funcionário público, a 

quem estava interditado ser editor e/ou diretor de um jornal, pela legislação portuguesa 

vigente. O Manduco  teve 14 edições, era quinzenal e, por consequência do pendor de 

seus responsáveis, evidenciou forte característica literária, publicando textos dos 

próprios Pedro Cardoso e Eugénio Tavares, para além de José Lopes, dentre outros,  

No seu manifesto de lançamento, projetava uma tiragem de mil exemplares, 

podendo ser aumentada se recebesse apoio dos leitores. Dirige-se especialmente à 

mocidade. Organiza-se em quatro páginas, sendo a última a “Secção literária”. Logo na 

primeira edição, estampa um texto de Lord Byron, um poema dedicado a Eugénio 

Tavares firmado por José Lopes, outro de João José Nunes, além de pequenos textos 

genéricos. Em sua segunda edição, é o próprio Eugénio Tavares quem assina o poema 

“O velho cantor”, além de outro poema firmado com o pseudônimo Afro, que é um 

daqueles utilizados por Pedro Cardoso.  Eugénio Tavares ainda assina, nesta edição, um 

artigo sobre “Othon, príncipe de Bismarck”
10

.  

Na sua terceira edição, a página 2 estampa artigo, não assinado, em defesa do 

“crioulo”; com a “Secção literária”, reduzida, traz novo poema de Eugénio Tavares e 

outro de J[osé] Calasans. Na sua quarta edição (p. 3) aparece a notícia de que o jornal 

foi vendido para “um grupo de comerciantes e proprietários amigos”, explicitamente 

para “aliviarem o seu fundador”. Na verdade, procurava-se contornar a situação ilegal 

de seu fundador e editor. É ali que se menciona a condição de Eugénio Tavares como “o 

maior jornalista da Província”, antes referido, sem se nomeá-lo, criando certo suspense 

para a próxima edição.  Pedro Cardoso (sob o pseudônimo de Afro) e Eugénio Tavares 

se alternam na publicação de textos literários, mesmo quando, a partir do número 6 do 

periódico, o nome de Pedro Cardoso deixa de constar como proprietário, editor e 

diretor, sendo substituído pelos de Antonio J. Rodrigues e Miguel Soares Rosa. Nesta 

mesma edição, o nome de Eugénio Tavares aparece enquanto Diretor da publicação. 

Mas é José Lopes quem assina artigo de primeira página, a ocupá-la quase que 

totalmente, a respeito do “Jornalismo em Cabo Verde”, assim concluindo: “os nossos 

                                                 
10 Em todas as transcrições optamos por manter a grafia de época. 
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periódicos locais devem ser sobretudo doutrinários, mais educativos que políticos, 

ensinando a Verdade sem hipocrisias. Só assim criarão uma opinião duradoura, só assim 

poderão constituir uma força directriz” (O MANDUCO, 15.XI, 1923, p. 1).   

Na edição 11, O Manduco volta a discutir a questão do dialeto caboverdiano, 

num artigo intitulado “Língua de pretos”. No artigo, Eugénio Tavares explicita sua 

posição: “Logo, não havendo dúvidas de que o dialeto crioulo seja uma transformação 

da língua portuguesa, deve ser certo que ele merece ser estudado e conservado 

graficamente como elemento de filologia”, acrescentando: “E a chama-lo língua de 

pretos, melhor seria dize-lo língua de brancos mal ensinada a pretos – a pretos que 

criaram os filhos desses brancos, que os trouxeram ao colo, e que lhes acalentaram os 

sonos de infância com as tristíssimas melopéias da saudade dos lares distantes e do 

sofrimento da escravidão” (O MANDUCO, 30.I.1924, p. 1). 

Na edição 13, com oito páginas, festeja-se a chegada do novo Governador da 

província, eis que o anterior falecera. Se esta edição fora dobrada, as edições 9 e 12 não 

estão reproduzidas, a primeira, conforme nota do prefácio, por inexistir, quer na 

biblioteca da Praia, quer em Lisboa. Quanto à edição 12, nada se diz, mas é de se 

imaginar tenha sido substituída justamente por aquela dupla edição 13. Infelizmente, 

após a edição 14, o jornal encerra sua circulação. Ironicamente, a última nota 

informativa, sob o título “Despedida” (O MANDUCO, 30.VI.1924, p. 4), refere-se a um 

médico que deixa a Ilha do Fogo para estabelecer-se na Ilha da Boa Vista. O jornal nem 

mesmo despedida apresenta, mas encerra suas atividades. 

Tais publicações se tornaram possíveis porque, desde 1842, havia sido instalada 

a Imprensa Nacional de Cabo Verde e Guiné, por determinação do governo de Lisboa, 

seguindo o que fora determinado por  um decreto de 1836, quando se passou a editar o 

Boletim Oficial do Governo Geral de Cabo Verde. O boletim começou a circular no dia 

24 de agosto de 1842 e seguiu até 1975, com duas edições semanais, às quartas-feiras e 

aos sábados
11

, primeiramente também na Guiné (até 1879) e, depois, exclusivamente no 

arquipélago. Como ensina José Júlio Gonçalves (1966, p. 143), o boletim dividia-se em 

duas seções: Interior, compreendendo a parte oficial e não oficial; e Exterior. A parte 

                                                 
11 A mesma periodicidade foi adotada, a partir de sua segunda edição, pela Gazeta do Rio de Janeiro, dirigido por 

Frei Tibúrcio, o mesmo editor da Gazeta de Lisboa antes da partida da Família Real para o Brasil. Além disso, a 

Gazeta ainda fazia circular algumas edições extraordinárias, a fim de dar conta de toda a informação que lhe chegava. 

Pode-se consultar sua coleção digital completa in 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta.htm. Com o boletim de Cabo Verde ocorreu o 

contrário do que acontecera com a Gazeta do Rio de Janeiro: iniciado bissemanal, ficou um tempo sem ser editado, 

por motivo de doença do gráfico e, quando retornou, circulava apenas aos sábados.       

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta.htm
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oficial continha os diplomas relativos à administração pública; a parte não oficial incluía 

“notícias diversas, anúncios particulares, crónicas, poesia e ficção, esta, em forma de 

folhetim” (BRITO-SEMEDO, 2006, p. 164). Foi neste espaço que os jovens escritores 

cabo-verdianos começaram a se expressar literariamente.  

Seguiu-se, posteriormente, o Almanach de lembranças Luso-brasileiro, que 

circulou em Lisboa, entre 1851 e 1932. Criado por Alexandre Magno de Castilho, a 

publicação trazia passatempos, aceitava colaborações literárias de leitores e visava um 

público variado, não exclusivamente masculino. Alexandre era irmão do conhecido 

escritor António Feliciano, membro do Instituto Histórico de Paris e matemático de 

renome. Na sua edição de lançamento, registra, como programa:  

Quanto á variedade difficil fôra encerrar em tão diminuto quadro, mais vasta 

collecção de apontamentos em todos os ramos dos conhecimentos humanos. 

Apontamentos, é a palavra própria. O que só pretendi foi publicar um livrinho 

ameno, proprio para todos os paladares, e de innegavel utilidade, ao mesmo 

tempo para todas as classes. As pessoas instruidas folgarão de recordar-se; as 

outras acharão bastante que aprender, e em todo o caso um estimulo a sua 

curiosidade (ROMARIZ, 2001; PRESENÇA CABO-VERDIANA, 2012). 

  

Por fim, em 1877, surgiu, na cidade da Praia, O independente, jornal que, como 

seu título indica, não dependia da imprensa oficial, sendo um “jornal político litterario e 

commercial, dedicado aos interesses da província de Cabo Verde” (O 

INDEPENDENTE, 15.II.1912, p.1), fundado por aquele mesmo Guilherme da Cunha 

Dantas, autor do romance Memórias dum pobre rapaz, e Joaquim Maria Augusto 

Barreto (BRITO-SEMEDO, 2006, p. 164). Passou a ser editado em 1º de outubro de 

1877, na cidade da Praia, a que se seguiram O Correio do Cabo Verde (1879), O Echo 

do Cabo Verde (1880) e A imprensa (1880). Em todas essas publicações, os novos 

escritores cabo-verdianos tinham a oportunidade de ocupar algum espaço. 

No entanto, o desenvolvimento da imprensa em Cabo Verde e, por 

consequência, sua literatura, guardam uma especificidade. Ao lado dos chamados 

jornais de informação, a criação e o desenvolvimento dos liceus permitiu que uma série 

de publicações especificamente literárias e culturais se sucedesse na colônia e, mais 

tarde, no país já independente. É o caso, por exemplo, de Ressurgimento, criado na ilha 

de Santo Antão, a 19 de outubro de 1933. Na condição de “quinzenário regionalista, 

noticioso e recreativo”. Suas dimensões eram diminutas 

No entanto, o desenvolvimento da imprensa em Cabo Verde e, por 

conseqüência, sua literatura, guardam uma especificidade. Ao lado dos chamados 
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jornais de informação, a criação e o desenvolvimento dos liceus permitiu que uma série 

de publicações especificamente literárias e culturais se sucedesse na colônia e, mais 

tarde, no país já independente
12

.  

De qualquer modo, dentre os periódicos de referência, mas com espaços 

simpáticos à literatura, encontra-se Ressurgimento, criado na ilha de Santo Antão, a 19 

de outubro de 1933. Na condição de “quinzenário regionalista, noticioso e recreativo”, 

suas dimensões eram diminutas, menores que as de um tablóide. Era editada na Ponta 

do Sal, propriedade do Grupo Ressurgimento, sendo seu redator J. Norato Ramos, seu 

diretor R. Nobre de Melo e seu editor H. Ramos. Era impresso na Ilha de Santo Antão, 

tendo se iniciado a 19 de dezembro de 1933. Devido ao período em que existirá, já 

sofrerá os efeitos da censura salazarista. Assim, desde sua primeira edição, traz 

estampado o aviso de “Visado pela censura”. Isso não impediu, por exemplo, que, já na 

primeira edição, ao registrar a suspensão do jornal Notícias de Cabo Verde, lamentasse 

o ocorrido, assim finalizando sua nota: “fazemos votos pelo seu reaparecimento dentro 

em breve, ocupando o seu lugar do mais alto defensor dos interesses desta nossa 

inditosa terra” (RESSURGIMENTO, 19.XII,1933, p. 2). 

Embora um jornal de referência, basicamente noticioso, Ressurgimento dedicava 

bons espaços à literatura. Foi em suas páginas que, na edição de 12 de abril de 1934, 

Manual Lopes publicou um texto inédito, “Indiferença” (p. 1); a partir de 24 de maio 

daquele mesmo ano, a publicação passa a contar com as colaborações do escritor José 

Lopes, ao mesmo tempo em que, a 19 de julho, Manual Lopes volta a escrever no 

periódico, a respeito do turismo da região (p. 1). Também o poeta Jorge Barbosa 

escreve, vez por outra, artigos, ora sobre a necessidade de se “escrever bem” (29.IX. 

1934, p. 2)), ora sobre a própria imprensa cabo-verdiana (1.XII.1934, p.1), insistindo 

naquela mesma perspectiva pedagógica antes registrada: “Devia ter o periódico uma 

intenção definida: educar o público caboverdiano, obrigando-o [!!!] a rasgar os 

preconceitos e as velharias e arejando-lhe saudavelmente o espírito com os exemplos da 

civilização” (1.XII.1934, p.1), para resumir: “um periódico que nos fosse de facto 

aproveitável seria aquele que, libertando-se das normas burguesas, pugnasse com 

firmeza pela nossa reforma espiritual, intelectual, cívica e material e nos trouxesse aos 

olhos os panoramas da época com as suas novidades” (1.XII.1934,p. 2).     

                                                 
12 Sugerimos a leitura de “Memórias do Liceu da Praia” (CARVALHO et LOURENÇO, 2013). 
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É nas páginas de Claridade, contudo, que a literatura encontrará seu espaço mais 

significativo e  que o nome de Manuel Lopes aparecerá e se afirmará. De fato, trata-se 

de uma “revista de arte e letras” – claramente definida como “não periódica” – talvez 

por dois motivos: efetivamente, ela aparece segundo as possibilidades de seus 

financiadores; por outro lado, pode ser uma tentativa de driblar a censura, mas, de fato, 

isso não resultou: desde sua primeira edição traz a indicação de que foi visado pela 

censura. Circulando a partir de São Vicente, em março de 1936, publicará um total de 

10 edições, até dezembro de 1966. É dirigida pelo escritor Manuel Lopes, sendo 

propriedade do Grupo Claridade. Suas três primeiras edições, em março  e agosto de 

1936 e março de 1037, é composta de 10 páginas. Surpreendentemente, a edição 4, de 

janeiro de 1947, compõe-se de 40 páginas, sendo que Manuel Lopes cede sua função de 

diretor a João Lopes, e o editor, conforme exigência legal, é Nuno Miranda, também 

poeta, que possui a habilitação legal (isto é, titulação universitária, conforme a chamada 

Lei João Belo). Nas edições seguintes, mantém-se nessas mesmas dimensões, à medida 

em que o espaçamento temporal de circulação da revista também aumenta, tornando-se 

praticamente anual: 

- setembro de 1947, edição 5, 44 páginas; 

- julho de 1948, edição 6, 42 páginas; 

- dezembro de 1949, edição 7, 52 páginas; 

- maio de 1958, edição 8, 76 páginas; 

- dezembro de 1960, edição 9, 84 páginas, etc. Houve uma reedição da revista 

em 1986 e, a partir de 2016, uma nova edição fac-similada estava sendo popularizada no 

país
13

. Suas dimensões físicas fugiam um pouco ao comum: media 18 por 23 cms., nas 

suas três primeiras edições, tornando-se maior, a partir das edições seguintes.  

É através das páginas de Claridade que se manifesta e desenvolve o chamado 

modernismo da literatura de Cabo Verde, através de nomes como Baltasar Lopes, 

Manuel Lopes, Antonio Aurélio Gonçalves, Teixeira de Souza e Gabriel Mariano, tanto 

na poesia quanto na prosa (neste caso, tanto o conto quanto o romance). Este período 

claridoso rompe com as escassas manifestações literárias anteriores, mais marcadas 

pelo romantismo, segundo modelos de Portugal, da França e do próprio Brasil. Do 

ponto de vista ideológico, estes escritores da geração da Claridade afastaram-se 

                                                 
13 No ano de 2016, os autores estiveram no Cabo Verde, a propósito do XII Congresso da LUSOCOM e III 

Congresso da MEDIACOM, que reúne os pesquisadores em jornalismo do país, coordenados ambos pelo poeta e 

jornalista Silvino Évora, ocasião em que pudemos adquirir alguns desses fac-símiles. 
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definitivamente dos cânones temáticos portugueses e adotaram uma linguagem que 

mesclava o português continental com o crioulo insular.    

Como se disse, a revista é eminentemente dedicada à literatura e às artes, como 

seu subtítulo indica. Mais que isso, é o espaço culturalmente valorizador da cultura 

cabo-verdiana e do crioulo, tanto que, já na sua primeira edição, publica textos assim 

redigidos e que são destacados na capa gráfica da revista: “Lantuna & 2 motivos de 

„finaçon‟”, com batuques da Ilha de São Tiago; Baltazar Lopes, por seu lado, divulga 

um capítulo do romance inédito “Bibia”; Pedro Corsino Azevedo, Jorge Barbosa e 

Osvaldo Alcântara aí estampam poemas, enquanto João Lopes escreve sobre a cultura 

do Cabo Verde e anuncia-se o início das publicações do grupo Arquipélago, com os 

livros de poemas “Arquipélago”, de Jorge Barbosa e “Partir”, de Manuel Lopes.  

No que toca à valorização do dialeto crioulo, aumenta, gradativamente, sua 

presença nas páginas da revista: na edição de julho de 1948, poemas em crioulo são 

traduzidos para o português (ps. 35 a 37).  

Na edição de dezembro de 1949, novos poemas em crioulo, com comentários de 

G. M. [Gabriel Mariano] e B.L. [Baltazar Lopes], estão editados nas páginas 32 a 39; na 

mesma edição, dois contos populares da Ilha de Santo Antão são recolhidos por Baltazar 

Lopes, a partir da figura do velho Nhô Manuel Antoninho (ps. 30 a 32); nas páginas 43 

a 51, Baltazar Lopes estudo o folclore poético da Ilha de São Tiago. Esta edição registra 

o lançamento do primeiro livro de poemas de Manuel Lopes que, mais tarde, destacar-

se-ia especialmente enquanto narrador (trata-se de “Poema de quem ficou” (1949).  

Na edição de maio de 1958, outros poemas crioulos, com comentário a respeito 

de sua importância, são destacados (ps. 66 a 75), o mesmo ocorrendo na edição de 

dezembro de 1960, em que dois poemas em crioulo, de Jorge Pedro, estão estampados 

nas páginas 71 a 76, seguindo-se mais dois poemas de Sérgio Frusani, também em 

crioulo, e suas respectivas traduções (ps. 77-80).  

Este movimento é tão mais importante porque, conforme Teresa Ramos Correia 

(in ÉVORA et PEREIRA, 2013, p. 195), a inflexão da cultura branca sobre os nativos 

de Cabo Verde fazia com que o crioulo fosse proibido nas escolas e liceus. Não 

obstante, o crioulo foi-se afirmando crescentemente, até os dias de hoje, de modo que 

boa parte dos cabo-verdianos é, no mínimo, bilíngüe, sendo capazes de se expressar 

tanto em português quanto em crioulo. A partir de 1998, foi institucionalizado um 

Alfabeto unificado para a escrita do Crioulo), definindo sua grafia oficial.    
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Os estudiosos daquele primeiro momento da literatura cabo-verdiana são 

unânimes em identificar a influência da literatura brasileira, especialmente dos 

escritores modernistas brasileiros, dentre poetas e prosadores, o que fica evidente nas 

sucessivas edições da revista: no nº 2, José Osório Oliveira escreve umas “Palavras 

sobre Cabo Verde para serem lidas no Brasil” (p. 4), enquanto na edição 4 Jorge 

Barbosa divulga o poema “Canto para Manuel Bandeira” (p. 25); na edição 8, Osvaldo 

Alcântara publica um poema sobre a “Saudade do Rio de Janeiro” (p. 1). Na 

contrapartida, ao longo das edições 4, 5 e 6, António Aurélio Gonçalves desenvolve um 

longo ensaio sob o título “Interpretações – „Clarissa‟ e a arte de Erico Verissimo (Das 

notas para um estudo sobre a obra do romancista)”, excelente exegese do livro de estréia 

do escritor sul-rio-grandense.                           

Em que pese a abertura de novos nomes que começaram a se manifestar 

literariamente, Manuel Lopes é sua principal referência, tendo falecido em Lisboa, em 

2005, onde vivia há muito tempo, como o último sobrevivente daquele movimento, aos 

95 anos de idade (nascido em 1907, em São Vicente). Sua escritura é produto típico 

desta mescla cultural: embora escreva primordialmente em português, vale-se de 

expressões crioulas. 

Pode-se dizer que, não apenas por sua participação na criação da revista que 

demarca a história da literatura cabo-verdiana, mas sobretudo por suas três primeiras 

obras, Lopes é o mais importante nome dessa literatura nascente, responsável 

justamente pela passagem de uma cabo-verdianidade para uma crioulidade, ou, como 

alguns preferem, a cabo-verdianitude. Outro motivo que surge para sua permanência, 

mais do que na história da literatura, mas também como referência para esse 

cancioneiro, é o fato de que, talvez também por Manuel Lopes ter residido em Portugal, 

suas obras tiveram seguidas edições portuguesas como, por exemplo, Flagelados do 

vento leste, pela Ulisseia, Edições 70 e Vega, em 1960, 1972 e 1987 respectivamente e, 

no Brasil, sendo publicado pelo Círculo do Livro e pela Ática, enquanto outras obras 

eram distribuídas pela Martins Fontes. É importante anotar que, ainda no século XX, a 

produção em livro era escassa, restando às revistas e jornais a divulgação da produção 

local.  

Lopes começou na poesia, seguindo, antes de escrever seus romances, para o 

ensaio, publicando, inclusive, uma obra de teoria literária sobre as personagens de 

ficção. A realidade que ele observou na segunda vez em que foi morar em Cabo Verde, 
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já formado e enquanto funcionário de uma companhia inglesa, levou-o ao gesto de 

tentar figurar a personalidade do homem integrado “à conformação física das ilhas 

cabo-verdianas”, como ele relata no prefácio à edição de Flagelados do vento leste 

(LOPES, S/D, p. 5): 

A diversidade de aspectos na psicologia e, mesmo, nos caracteres somáticos do 

homem caboverdiano não sofreu só com o fenômeno de adaptação ao seu meio 

ambiente, mas sofre, ainda, com as contingências pluviais, as estiagens, 

periódicas, as fomes devastadoras que assolam o arquipélago e determinam 

fundas repercussões na maneira de ser, e consequente comportamento dos seus 

habitantes, e provocam anomalias e desvios que os períodos de normalidade 

agrícola nem sempre dispõem de espaço de tempo suficiente para corrigir.  

 

Embora essa consciência, de certo modo política, tenha nascido nos seus tempos 

de editor de Claridade, que era justamente um veículo sensível ao cotidiano do povo 

cabo-verdiano, foi preciso que a distância separasse Manuel Lopes de sua ilha para que 

suas principais obras, os romances Chuva braba (1956) e Flagelados do vento leste 

(1959) e o livro de contos Galo cantou na baía (1959), viessem à tona. Coopera para 

essa miragem da ilha como um ser vivo a nortear seu habitante o fato de Lopes ter 

gestado a primeira de suas obras de ficção em sua estada nos Açores, na Ilha do Faial, 

de onde seguiu, em 1955, para Portugal, fixando-se, primeiro, em Carcavelos
14

 e, em 

1959, em Lisboa, um pouco antes da publicação de Flagelados do vento leste. Sua 

vivência nos Açores, afastado do crioulo de Cabo-Verde, mas também cercado pelo 

mar, certamente contribuiu para a afirmação de sua visão em relação à terra natal, e é 

nesse sentido que se pode analisar, em sua obra, a significância do mar como aquele que 

resguarda a alma cabo-verdiana, impedindo-a de escapar à sua natureza e a perspectiva 

sempre presente da insularidade que dele advém. 

Ainda na primeira metade do século XX, a literatura de Cabo Verde buscava 

afirmar-se através da reflexão em torno das mesmas questões que, em Portugal e no 

Brasil, teriam ocorrido há mais de cem anos antes e que, justamente, demarcaram o 

movimento romântico – aquele em que é nascente a literatura brasileira. Questões como 

a de identidade nacional e língua, tanto quanto aquelas que dizem respeito às 

idiossincrasias do espaço, como clima, fauna, flora, costumes e hábitos – a natureza e a 

cultura, são a moldura para a escrita de autores como Manuel Lopes. No entanto, a 

grande influência dos escritores brasileiros, desde o Modernismo e, mais ainda, da 

produção neorrealista da época, advinda também dos escritores portugueses, fez da 

                                                 
14

 Localidade próxima a Cascais. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

literatura cabo-verdiana um entrelugar e, enfim, selou a peculiaridade que lhe permitiu 

alcançar o gentílico. 

A condição ficcional e a linguagem poética, repleta de falares do crioulo, não 

tiram das obras de Lopes o viés documental, quando é possível enxergar a intenção “de 

retratar os problemas que assolam Cabo Verde, [e quando] o autor dedica-se a observar 

o espaço físico e a descrever os ambientes e as calamidades que subjugam os habitantes 

das ilhas” (ASSIS, 2009, s/p). Embora todos os integrantes da Claridade tenham 

tematizado essa problemática, sobretudo os flagelos da fome, da seca e da falta de 

condições para uma vida digna, Lopes é considerado o mais significativo representante 

desse viés e mesmo desse período de afirmação da identidade da literatura cabo-

verdiana.  

Em Chuva braba, agraciado com o Prémio Fernão Mendes Pinto, por exemplo, o 

narrador coloca Mané Quim, o protagonista, dividido entre a possibilidade de partir de 

Cabo-Verde rumo ao Brasil, resolvendo individualmente sua própria problemática, ou 

ficar, integrando-se à comunidade, e lutar por uma solução que será coletiva. A 

descrição do espaço gerador do conflito é realizada por um cabo-verdiano de regresso 

ao arquipélago, Joquinha, afirmando a perspectiva desse olhar de fora que teve o autor, 

ao escrever Chuva braba: 

Como ia dizendo, fiquei espantado quando não vi água caindo das rochas como 

antigamente. Isto está ficando ruim, está ficando medonho, rapazinho. Regadios 

minguando, as moitas de verdura morrendo de sede, se refugiando junto das 

nascentes cada vez mais escassas... Quem viu estas chãs antigamente e quem as 

vê agora! (LOPES, 1982, p. 13) 

 

 Galo cantou na Baía, também vencedor do “Prémio Fernão Mendes Pinto”, traz 

personagens diferentes que expandem o universo de Manuel Lopes e que, embora 

também condicionados ao espaço, envolvem-se em questões para além da dependência 

das condições climáticas. O foco agora tem bastante relação com o movimento de 

circulação entre as ilhas do arquipélago e a importância dos barcos e as profissões que 

eles agenciam. No conto “O Jamaica zarpou”, publicado na quarta edição de Claridade, 

em 1947, e depois incluído no livro de contos, esse movimento tem também sentido na 

questão da passagem para a vida adulta da personagem e, seguindo a mesma linha de 

Chuva braba, de abandonar a ilha ou permanecer nela, decisão que duplica o sentido do 

primeiro, pois ambas personagens, de modos diferentes, optam pela permanência, ou 

seja, a aceitação das imposições do espaço. No conto que dá título ao livro, há como 

protagonistas, em diferentes enredos que se cruzam, três ilhéus que representam o porto 
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silencioso pela derrocada da indústria do carvão, substituído pelo petróleo, ao final do 

século XIX, gerando uma crise que só vem a se agravar, no século XX, com a drástica 

diminuição de empregos. Nhõ Tudinha, Jul‟Antone e Toi, assim, são afetados pelo 

sumiço dos vapores na ilha e tem de encontrar soluções sempre temporárias para seu 

sustento, como o contrabando. 

Flagelados do vento leste foi ganhador do “Prémio Meio Milénio do Achamento 

de Cabo Verde” e também segue a vertente iniciada no romance anterior, expondo as 

agruras do cabo-verdiano em relação ao espaço geográfico e ao clima. Desta feita, a 

dualidade tem relação com o movimento da própria natureza, colocando a decisão do 

ilhéu em adivinhá-la ou não, ou seja, se é ou não conhecedor desse espaço de modo a 

poder, não o vencer, mas acompanhá-lo. José da Cruz, um dos protagonistas, precisa 

resolver entre semear ou não a terra seca, confiando na chegada da chuva que, se não 

vier, significa a perda das sementes, única esperança para sua família. A chuva vem, 

mas é seguida de uma forte estiagem, e os habitantes vão sucumbindo ao vento leste. Há 

também um movimento entre o homem que tenta viver conforme o ritmo da natureza e 

aquele que se desagrega, caso da personagem Leandro, que sucumbe por tentar, de uma 

forma que não pela enxada, vencer as agruras da ilha. 

Através de diferentes personagens e diversas vivências, a obra de Manuel Lopes 

aponta para uma problemática que é una e que, embora relacionada à colonização e às 

origens históricas do povoamento, como espaço econômico, social e político, tem 

profunda raízes nas imposições do espaço geográfico, o que, certamente, aponta sempre 

para essa condição de lugar não escolhido, para uma imposição primeira, que coloca os 

habitantes entre aceitar a terra ou volver os olhos e a esperança para o mar.   

Tudo o que o grupo da Claridade produziu reflete, com propriedade, o 

pensamento liberal da burguesia mestiça cabo-verdiana, saída do movimento 

Setembrista
15

, que escolheu a escolarização como sua utopia. Daí a criação, dentre 

outros, do Seminário e Liceu da Praia, que passou a formar os quadros da administração 

crioula do arquipélago. 

Na verdade, e a título de finalização deste texto: o processo aqui esboçado, a 

respeito da relação entre a Literatura e o Jornalismo, mais especificamente a Imprensa, 

em Cabo Verde, repete-se com pequenas variantes, em todas as demais colônias, 

inclusive em espaços já independentes do jugo lusitano, como o Brasil. Inclusive porque 

                                                 
15 Movimento político e ideológico liberal, realizado em 1826, em Lisboa. 
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não há apenas leituras à distância entre os diferentes núcleos intelectuais de cada uma 

das colônias, quando muitas das lideranças intelectuais, quer de origem portuguesa, quer 

de raízes autóctones, transitam entre as diferentes regiões, como é o caso do (nascido) 

português Alfredo Vasquez Trony, que foi Procurador Geral da Coroa e da Fazenda, em 

torno dos anos 1860 e 1870, em Cabo Verde, integrando inclusive a Comissão Diretora 

da Biblioteca e Museu Nacionais de Cabo Verde, em 1871, mas que, depois, foi 

transferido para Luanda, em Angola, ali se radicando e se tornando pioneiro da narrativa 

de matiz africano, tendo escrito a novela Nga Muturi (A viúva), editada em Lisboa 

(1882), cujo enredo, por si só, não deixava de ser uma provocação, pois foca a epopéia 

de uma negra angolana que, tendo sido obrigada a casar-se com um homem branco que 

a adquirira como escrava, com a morte do marido, emancipa-se e ascende socialmente 

no universo branco.    

 Como ele, outros autores circularão entre Angola e Brasil, Moçambique e 

Angola, Cabo Verde e Moçambique, ou Moçambique e Goa, evidenciando a dinâmica 

da colonização portuguesa em continentes tão diversos e em colônias tão distantes 

quanto aquelas lusitanas, cobrindo quase que todo o globo terrestre.      

__________________ 

 

Referências bibliográficas 

 

ALMANACH DE LEMBRANÇAS LUSO-BRASILEIRO. Presença cabo-verdiana. 

1851-1900. Praia/Mindelo: Instituto nacional da Biblioteca Nacional e do 

Livro/Pédagogie, Cultures et Littératures Lusographes/Porto & Vírgula Edições, 2012, 

Vol. 1. 

ASSIS, Maria Isabel Azevedo. “Os Flagelados do Vento Leste e Vidas Secas: o espelho 

da realidade social e psicológica dos ambientes e sua gente como um laço entre a 

literatura brasileira e a cabo-verdiana: caminhos percorridos”. Revista Crioula, n.6, 

nov.2009. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/54982/58626. 

Acesso em: jul.2017. 

BRITO-SEMEDO, Manuel. “Pedro Cardoso volta a zurzir com O Manduco”. O 

Manduco. Edição facsimilada. Praia: Livraria Pedro Cardoso, 2016, Prefácio. 

BRITO-SEMEDO, Manuel. A construção da identidade nacional: Análise da 

imprensa entre 1877-1975. Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 2006. 

CARVALHO, Maria Adriana Sousa; GOMES, Lourenço. Memórias do Liceu da 

Praia. Cidade da Praia: Universidade de Cabo Verde, 2013. 

CORREIA, Teresa Ramos. “Influência do crioulo nos profissionais dos órgãos de 

comunicação social em Cabo Verde”. In: ÉVORA, Silvino Lopes; PEREIRA, Alfredo 

Henriques (Orgs.). As ciências da comunicação em Cabo Verde. São Paulo: 

INTERCOM, 2013, p. 195 e ss. 

http://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/54982/58626


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 16 

FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portuguesa. São Paulo: 

Ática, 1987. 

FRANÇA, Antonio Carlos de Vasconcelos. Notas sobre a poesia e a ficção cabo-

verdiana. Praia: Centro de Informação e Turismo, 1962. 

GAZETA DO RIO DE JANEIRO. Edição digital. Disponível em:  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta.htm. Acesso em: 

jul. 2017. 

GONÇALVES, José Júlio. A informação na Guiné, em Cabo Verde e em São Tomé 

e Príncipe. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 1966. 

HOHLFELDT, Antonio. “Imprensa das colônias de expressão portuguesa: Primeira 

aproximação” Anais do GT de Jornalismo do VIII LUSOCOM. Lisboa: Universidade 

Nova, abril de 2009. 

HOHLFELDT, Antonio. “Imprensa das colônias de expressão portuguesa: Visão de 

conjunto” Anais do Congresso Internacional dos Média e do Jornalismo. Lisboa: 

Universidade Nova, outubro de 2011a. 

HOHLFELDT, Antonio. “Síntese histórica da imprensa indo-portuguesa”. Anais do GT 

de Jornalismo do I CONFIBERCOM. São Paulo: ECA-USP, julho de 2011b. 

HOHLFELDT, Antonio; TARRAGÓ, Júlia. “Síntese da imprensa periódica na 

província de Cabo Verde”. IX LUSOCOM. São Paulo: UNIP,  2011c. 

LARANJEIRA, Pires. Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa: 

Universidade Aberta, 1985. 

LOPES, Manuel. Chuva braba. Lisboa: Edições 70, 1982. 

LOPES, Manuel. Flagelados do vento leste. São Paulo: Círculo do Livro, S/D. 

LOPES, Manuel. Galo cantou na baía. Lisboa: Edições 70, 1984. 

LOPO, Júlio de Castro. Jornalismo de Angola: Subsídios para a sua história. Luanda: 

Centro de Informação e Turismo de Angola, 1964. 

ROMARIZ, Andrea Germano de Oliveira. O Almanach de Lembranças Luso-

Brasileiro: Um ensaio para um projecto maior?. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2011. 

SANTILLI, Maria Aparecida. Literaturas de língua portuguesa: Marcos e Marcas: 

Cabo Verde: Ilhas do Atlântico: Em prosa e verso. São Paulo: Arte & Ciência, 2007. 

TRIGO, Salvato. Introdução à literatura angolana de expressão portuguesa. Porto: 

Brasília, 1977. 

TRIGO, Salvato. Luandino Vieira, o logoteca. Porto: Brasília, 1981. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta.htm

