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Escritora Vera Duarte. Foto: Divulgação 

 

e comparada com outras nações em seu pós-independência, tal como 
Angola, podemos dizer que, em Cabo Verde, a euforia gerada pela 
guerra de libertação um pouco foi rapidamente superada. As questões 

sociais, sobretudo, as desigualdades existentes no país permaneceram pouco 
alterada após a independência de Portugal. Nesse sentido, a alegria 
transformou-se em um vazio existencial.  

Tais mudanças foram perceptíveis também na literatura. Se em outros países, 
há um investimento em uma produção narrativa de exaltação da 
independência, com uma afirmação de elementos culturais do próprio país 
recém independente, gerando contornos específicos.  Do ponto de vista da 
poética cabo verdiana, podemos notar essa diferença já em um livro 
denominado “Mirabilis” (SECO, 2006). Isso porque o nome traz a referência a 
uma planta que cresce mesmo no deserto, o que seria uma forma de manter 
viva uma certa potência de transformação, ainda presente mesmo sem a 
igualdade tão esperada.  Nessa geração, encontra-se a autora Vera Duarte.    

A poeta inaugura uma nova possibilidade de voz poética da mulher em Cabo 
Verde, já que antes restava ao feminino a espera por “seus homens”, pais, 

 
1 Texto produzido no âmbito do curso Vozes Femininas nas Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa, promovido pela Revista África e Africanidades, no primeiro semestre de 2020, sob 
coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos Santos.  
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maridos, irmãos, a autora consegue se apropriar de um elemento bem familiar 
aos homens cabo verdiano, o mar. A autora tem uma escrita libertária, utiliza-
se do erotismo, “da sensualidade reprimida”, do corpo e do prazer (SECO, 
2006).  

Essa dualidade, provocada pela desilusão da independência e o desejo de 
liberdade, pode ser vista no poema “Mulheres” (DUARTE, 2001). Nele, o eu-
lírico desliza pelo tema da fome, do definhamento, para a questão do corpo 
tropical, numa comparação entre o desejável e o encontrado na realidade dos 
mais necessitados em Cabo Verde. Há uma crítica direta as desigualdades 
sociais, bem como as imagens românticas da mulher na literatura. Ao 
idealizado, Duarte contrapõe o real, o possível. É um retrato sem artimanhas, 
sem tentativas para suavizar os problemas sociais existentes no país recém 
independente, bem como familiar a outras partes do mundo.   
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