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 Viriato Clemente da Cruz (1928-1973) foi um 
importante poeta angolano, um dos mentores do 
Movimento dos Novos Intelectuais de Angola 
(1948) e da revista Mensagem (1951-1952). Foi 
também membro fundador e secretário geral do 
MPLA (Movimento Pela Libertação de Angola). 
Dissidente desse movimento, esteve exilado em 
Portugal e na China. 

Esse escritor teve grande importância no 
desenvolvimento da literatura angolana. Sua obra 

caracteriza-se pelo apego aos valores africanos tanto em relação à temática quanto à 
forma. Alguns de seus poemas foram musicados. Publicou um único livro – Poemas – 
em 1961, pela Casa dos Estudantes do Império. 

Em síntese, ele procurou as suas raízes africanas, sem perder as referências culturais 
portuguesas e, por meio do uso da língua portuguesa mesclada de palavras dialetais, 
o kimbundo, por exemplo, uma das línguas banto mais faladas em Angola (PARADISO, 
2014, p. 72), e adaptando a escrita à fala crioula, buscou incessantemente os símbolos 
da civilização africana perdida, como elementos regeneradores de todo um povo em 
busca da sua identidade. Os seus poemas tanto são um grito de esperança como um 
olhar nostálgico sobre os valores africanos.3 

                                                           

1 Texto produzido no âmbito do curso Introdução à Literatura Angolana, promovido pela Revista África e 
Africanidades, no segundo semestre de 2018, sob coordenação da professora mestra Nágila Oliveira 
dos Santos.  
2 PARADISO, Silvio Ruiz. Resistência à colonialidade na poesia africana de Jorge Barbosa e Viriato da 
Cruz. Revista  Línguas & Letras  – Unioeste, v. 15, n. 29, segundo semestre de 2014 
3 Viriato da Cruz in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-
10-03 22:35:38]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$viriato-da-cruz Acesso 
em: 03 out. 2018 

 


