
O “não-dito” de Glória de Sant’Anna1 

Almiro Lobo 

(Faculdade de Letras e Ciências Sociais – UEM)  

 

Quando se atinge a década de 50 do nosso século (século XX), já existe 

uma extensa galeria de escritores e uma tradição de escrita literária em 

Moçambique. Tal como acontece com as correntes literárias e as transições 

históricas, detectam-se aqui e ali ressonâncias, prolongamentos e rupturas. 

Vislumbram-se, por outro lado, esforços tendentes a criar uma literatura 

diferente daquela que herda a estética e os motivos pronunciados na 

metrópole (Portugal). 

A obra de Glória de Sant’Anna2, sobretudo a lírica, constitui um desafio, se 

se tiver presente a ideia de que o qualificativo aponta, convencionalmente, 

para uma literatura que se enraiza na revelação e no aprofundamento do 

“eu”, relegando para plano secundário aquilo a que nos habituamos a 

designar de vida exterior. O terreno que pretendemos visitar é exactamente 

esse plano secundário. 

Os textos de Glória de Sant’Anna3 parecem situar-se num plano não 

coincidente com o tom de contestação e de indignação que se detecta em 

José Craveirinha, Noémia de Sousa, ou na “Poesia de Combate”, por 

exemplo, mas prolongam e acentuam algum do lirismo que encontrámos 

em Rui de Noronha, Rui Knopfli, e antecipam, em algumas décadas, as 

                                                            
1 Lua Nova, Revista da AEMO, Maputo, Outubro de 1997, pp. 12-13. 
2 Para este trabalho usamos apenas a antologia que reúne alguns dos poemas escritos 
entre 1951 e 1983. Vide Amaranto, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988, 
296 pp. 
3 Publicou Distância (1951), Música Ausente (1954), Livro de Água (1961), Poemas do 
Tempo Agreste (1964), Um Denso Azul Silêncio (1965), A Escuna Angra (1966-1968), 
Cancioneiro Incompleto (1961-71), Desde que o Mundo e 32 poemas de intervalo 
(1972), GritoAcanto (1970-1974), …Do Tempo Inútil (1975), Cantares de 
Interpretação (1978-1983) e Não eram aves marinhas (s.d). 



propostas estéticas de um Armando Artur, de um Eduardo White, ou de um 

Júlio Carrilho. 

Uma leitura, mesmo a menos avisada, detecta quase de imediato a 

ocorrência de um elemento – a presença da água (como chuva, mar, 

oceano, lago, lágrima)4 – que encontra justificação no interior do próprio 

discurso. O mar é concreto, “está cheio de mortos”, é água (origem de vida, 

mas também lugar de morte, conjuga o princípio e o fim, é alfa e ómega), 

contém as marés, os vivos, a forma, a cor, o tecido. Símbolo recorrente na 

poesia de Glória de Sant’Anna5, a água é o primeiro alerta para um 

discurso, que se mostra abrangente, construído sob o manto de uma densa 

transparência que, como pretendemos, nem sempre deixa ver, clara e 

nitidamente, o “objecto” que esconde. 

Em “Afirmação” essa reflexão sobre a poesia ganha novos contornos. É a 

tensão entre o discurso e a realidade (as coisas), a afirmação da 

incapacidade de a palavra conter essa realidade, da linearidade do discurso 

perante a pluridimensionalidade da “vida exterior”. A solução para o 

problema dessa tensão está, segundo Glória de Sant’Anna, na fruição e no 

silêncio, no viver e não no dizer. Afinal, a essência das coisas é “senti-las 

tão densas e tão claras,/ que não possam conter-se por completo/ nas 

palavras”. É esse primado do silêncio e do não-dito que reencontramos em 

“Poema de Solidão” e “Segundo Poema de Solidão”: o silêncio é onde está 

o que é válido, só aí se encontra a essência da vida. 

Glória de Sant’Anna parece preferir, em definitivo, erigir o silêncio como 

atitude, assumindo, desde logo, uma contradição produtiva: é um silêncio 
                                                            
4 De um total de 203 poemas, 111 socorrem-se da simbologia da água para a construção 
de imagens. 
5 Como diria Eugénio Lisboa, há em Glória de Sant’Anna «uma arte líquida, secreta, 
discretamente deslizante, atenta e comovida, contidamente dramática, ilusoriamente 
tranquila, rica nos seus meios, de uma simplicidade enganadora, nítida mas plena de 
mistério, límpida mas “mortal” e tocada pela asa de uma angústia que mal se mostra». 
Vide “A Poesia e o Mar – Glória de Sant’Anna” in Crónica dos Anos da Peste II, pp. 
348. 



feito de palavras. Em “Motivo”, na esteira de Horácio, o poema serve 

também para falar da vida e da própria arte: é sempre “angústia que 

transborda”, “como um rebento novo que se desdobra” e “como uma 

lágrima que se solta”. Como angústia pode ser cantado de amor, de ódio, de 

roda e como “rebento novo que se desdobra” pode ser cantado ao sol, de 

água, de sombra. Como lágrima pode ser cantado como quiser porque “há 

sempre uma palavra que nos esconda”. Aqui introduzem-se dois postulados 

importantes: a liberdade da criação poética e a possibilidade de a palavra 

ocultar o sujeito. Estamos, assim, perante um outro sinal da hipótese de 

ocultação, de uma espécie de vontade de não-revelação, um primeiro passo 

na direcção do segredo. 

Esta suposta privação voluntária do falar contrasta, aparentemente, com a 

atitude de um Rui Nogar que, num outro contexto, vê nessa obrigação uma 

amarra, um obstáculo. Rui Nogar empenha-se em vencê-la para fazer surgir 

um discurso que comunique a revolta, que dê voz à luta6. Oposição 

aparente, porque o silêncio de Glória de Sant’Anna é, como temos vindo a 

sugerir, também denso, significativo, um olhar atento. Contraposta a essa 

“arte-poética-do-silêncio” (Eugénio Lisboa) ou convivendo com ela, 

emerge, abertamente, uma poética do quotidiano. Dito de outro modo, esta 

poética do quotidiano acaba por se revelar a outra face da suposta ausência 

de comunicação7. 

Tal como em Cesário Verde, este sujeito poético balança entre uma atitude 

subjectiva, virada para o seu interior, e uma atitude atenta, observadora do 

que o rodeia. O interseccionismo acaba por ser essa espécie de jogo 

                                                            
6  Vide “As palavras d’antigamente” in Poesia de Combate, nº2, s.l., Edição do 
Departamento do Trabalho Ideológico (FRELIMO), 1977, pp. 107-109, onde a acidez 
corrosiva do silêncio é sugerida pela expressão “o silício do silêncio” e a recusa se 
encontra condensada nos dois últimos versos: “Oh são bem amargas as palavras/ que 
engolimos contra a vontade”. 
7 Os textos em prosa - …Do Tempo Inútil – são disso exemplo: textos curtos, crónicas, 
embriões de poemas que seriam expandidos noutros livros. 



dialógico entre um “eu” e o universo circundante. De facto, em “eu canto 

as gentes vivas e as ausentes” a substância do silêncio ter-se-á 

transfigurado num manifesto poético. A poesia já não afirma o centramento 

no “eu” lírico (apesar de ser aí que reside o eixo estruturador). Pelo 

contrário, alarga-se, expande-se para abarcar outras dimensões do universo. 

Dir-se-ia que o “não-dito”, a omissão tantas vezes apregoada não passava 

de uma estratégia de criação de expectativa, de provocação de um desejo de 

leitura, um pacto entre sujeito e destinatário. A escrita pressupõe, assim, 

um destinatário e desafia-o através do mistério do vazio sugerido. É afinal 

uma escrita concebida para ser fruída pelo leitor, engendrando, deste modo, 

um projecto comunicacional que, ao invés de se esgotar numa espécie de 

egocentrismo, se afirma como um diálogo permanente entre aquele que 

escreve e aquele que lê. A força do canto tenta concentrar, em si, esse 

movimento de sentido duplo: revelar o ser íntimo do poeta e os impulsos 

que do exterior moldam essa interioridade. 

Os temas desta poesia desfilam um a um, o projecto poético ganha 

contornos visíveis. A poesia, o canto cobre, afinal, uma vastidão de 

possíveis discursivos (quase se podia dizer que abarca tudo quanto a nossa 

sensibilidade alcança): “eu canto as gentes vivas e as ausentes/ as coisas 

por fazer ou já desfeitas/ as empenas das casas levantadas/ as empenas das 

casas esqueléticas/ o vento a flor a pedra a dor a chuva/ o perfil a palavra a 

mão a fome/ o verme o pássaro o insecto a nuvem/ e o mar e o grito e o pão 

que o tempo absorve […]”. Os impulsos do exterior aparecem como uma 

radiografia do contexto, da situação (i)mediata. O ritmo dos versos deixa 

adivinhar um sujeito poético a contar um segredo, a partilhar uma 

cumplicidade. 

Poema atravessado por um tom de queixume, “Lamento da Mulher 

Prostituída” compara a prostituída a uma azagaia que se submete ao arco e 

ao tempo e se resigna. O “Cancioneiro Incompleto (temas da guerra em 



Moçambique)” traz de volta o fenómeno do conflito armado. Esse facto é 

gradualmente sugerido: por um lado, trata-se da guerra em Moçambique; 

por outro, arrasta consigo o emblema da quase totalidade das guerras – a 

presença da morte. E esse acompanhamento emblemático anula a diferença 

entre os homens, uniformiza-os: “Os homens ficam como a morte os 

deixa./ Um espanto inútil/ e uma face alheia/ no rápido tempo”. O “Poema 

Segundo”, que continua o mesmo tema, é a narrativa, em verso, da viagem 

de um soldado. A partida é colorida e, de alguma maneira, eufórica. O 

cenário é luminoso: “O soldadinho partiu/ dentro dum fato de pano” num 

“dia claro”, “havia pássaros brancos/ que lhe fugiam cantando”, “o sol 

marcava o caminho/ que teria de ir andando”, “o afago quieto das árvores/ 

era brando, brando, brando”. 

Ao mesmo tempo que seguimos este trajecto, vamos entrando em contacto 

com sinais que, gradativamente, vão indiciando a proximidade de um fim 

trágico: o soldadinho “levava sombras no rosto/ e luz nos olhos castanhos”, 

havia o peso da espingarda, a “sede que surgia e que o magoava tanto…”, o 

cansaço do soldado. Esse fim funesto aparece, finalmente, revelado quando 

se narra o percurso de volta: o dia de sol dera lugar à noite (a “lua 

hesitante” opôs-se ao sol que indicava o caminho), o rosto do soldadinho 

desfizera-se (o “meigo rosto branco” transformara-se em rosto “desfeito/ 

por rudes golpes e tantos”, jorrando “puro sangue”), a natureza, antes 

“afago quieto das árvores”, agora “tremia/ como se fosse chorando”. O 

poema termina de forma lapidar: “O soldadinho voltou/ dentro de um fato 

de pano/ apagada a sua sede/ por outra sede de sangue”. É a guerra naquilo 

que ela tem de mais sinistro que nos surge aqui condenada. 

Distante do tom exaltado de um Armando Guebuza que em “As tuas dores” 

proclamava, epicamente, “O meu sangue/ mais o teu sangue/ vão regar a 

Vitória”, a perspectiva parece recuperada por um Mutimati Barnabé João 

que, apesar de próximo da literatura de guerrilha, sugere uma atitude menos 



pronunciada8. De facto, a imagem estereotipada de inimigo – o soldado 

português, metonímia do sistema opressor – é subvertida. Esse soldado 

adquire, pela via da morte, sinais de vida, reconcilia-se com os que, “do 

lado de cá” lutam pela independência. Há, por assim dizer, uma espécie de 

reencontro em outros moldes: a morte rasura a diferença e o ódio entre os 

beligerantes, para construir uma ponte de aproximação, ou uma forma de 

regeneração. 

Se no “Poema para um negro” o sujeito poético proclama de forma aberta a 

rejeição da desigualdade racial, é em “Maternidade” que esse ideário se 

revela como uma outra proposta de regeneração. Aqui, numa recusa da 

morte como forma de reabilitação, vai buscar aquilo que há de mais 

profundo, mais humano para reafirmar a igualdade como destino último, a 

certeza de um futuro feito de mudança: “E ambas estamos certas/ -tu, negra 

e eu, branca -/ que é dentro dos nossos ventres/ que germina a esperança”9. 

Este projecto poético reactualiza, finalmente, uma memória colectiva, 

revisitando caminhos de reencontro com um passado, convocando um 

outro corpus textual que tem sido arredado da discussão em torno do 

fenómeno da escrita em língua portuguesa em Moçambique: os textos de 

Viagens feitos antes da introdução da imprensa10. 

                                                            
8  “Estou tranquilo/ Este inimigo morto não é inimigo./ Não posso chamar inimigo a 
quem assim me sorri/ E lamento que só agora pela mão da morte/ Viesse para o mesmo 
lado da Vida/ […] Alguma parte tem um inimigo. Não era ainda este.” Vide “Estou 
tranquilo” in Eu, O Povo (Poemas da revolução), Lourenço Marques, Minerva Central, 
1975, pp.10. 
9 Atitude próxima pode ser encontrada no poema “Irmão do Ocidente” da Frelimo: “De 
ti, irmão, nós esperamos,/ a ti nós oferecemos,/ não a mão caridosa/ que humilha e 
mistifica,/ mas a mão solidária/ cometida, consciente./ Como podes recusar, irmão do 
Ocidente?”. Vide Poesia de Combate, nº2, pp.14. 
10 Vide A Escuna Angra ou Cantares de Interpretação. Tomamos de empréstimo a ideia 
de que a Literatura de Viagens seria constituída pelo conjunto de textos que buscaria na 
viagem (por mar, terra, ar ou percursos imaginários) uma identificação especial e os 
que, “por ocasião da viagem” testemunham aquilo que se considerou “digno de ser 
registado: a descrição da terra, dos usos e costumes dos seus habitantes, das situações 
históricas e antropológicas que, por contraste (outra forma de deslocação) com as 
origens dos viajantes, forma um texto homogêneo e participa da mesma 



E aqui chegados, somos quase forçados a reconhecer que “como o grande 

mar secreto, a poesia de Glória de Sant’Anna sugere mais do que aquilo 

que diz”. E na sugestão parece residir a formulação de um convite para 

uma outra leitura agora apenas esboçada. 
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