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A poética do moçambicano Luis Carlos Patraquim oferece um intrigante elo entre as literaturas de língua 

portuguesa no período pós-colonial (caso dos países africanos) e pós-ditatorial (realidade do Brasil e de 

Portugal), assinalando ao mesmo tempo o eixo da problemática contemporânea de arte, política e cultura, 

em torno do qual as literaturas dos diferentes países, aí implicados, passarão a se situar. O interesse da 

comunicação se centra na análise nas mutações ocorridas desde a década de 1970, envolvendo a escrita e as 

dimensões sócio-políticas, assim como o campo do conhecimento (contando-se inclusive com a perspectiva 

de um saber tropical), com especial foco na antropologia atual, especialmente aquela desenvolvida pelo 

brasileiro Viveiros de Castro, tendo como fulcro da abordagem o trabalho literário de Patraquim. 

Ao pôr em relevo a criação do autor de Monção, pretende-se uma incursão pela poética e pela cultura 

moçambicanas no contexto da globalização. Toda uma refiguração acerca do patrimônio da oralidade e da 

dinâmica enunciativa no corpo escritural dos livros de Patraquim se apresenta como projeto inerente aos 

diferentes testemunhos, retrospectivas e prospecções, que abrangem a existência da poesia na atualidade. 

Os lugares da arte em consonância com a pluralidade do saber africano redesenham uma tópica complexa e 

decisiva no que toca os horizontes da poética e da política nas quadraturas do constructo englobante 

eminentemente econômico. A literatura de Patraquim possibilita uma reconstrução do estatuto do poeta, 

considerando-se a especificidade de sua linguagem, como também a voltagem plurificadora de forças 

cognitivas e culturais, bem definidas pelo pensador Achille Mbembe quando frisa a potência continental – 

bem apreendida pelo escritor de Moçambique – em face do cosmopolitismo e do tecnocapitalismo global. 

Estendida, num raio amplificado de extensões e relações interculturais e interdiscursivas, a poesia de 

Patraquim trilha um corte de qualidade genealógica – tal como propõe Foucault, em sua redefinição do 

conhecimento possível ao universo das ciências humanas –  atualizado por estudiosos como Mbembe e 

Glissant nos mapeamentos da contemporaneidade estética e cultural da África empreendidos em livros 

como Da Pós-Colônia e Filosofia Relacional. A poesia se faz pontual e interventiva, ao produzir uma espécie 

de cartografia do mito, da memória e da história, em suas gradações mais atuais, mais atuantes. Como se lê 

em Pneuma, o título mais recente de Patraquim, os vínculos formados entre a literatura e a nação 

moçambicana contêm um mapa renovador, não apenas no que diz respeito às questões de linguagem. Pois 

são presentificadoras articulações do espaço africano com os dimensionamentos essenciais da escrita como 

saber, da poesia como esfera reconfiguradora da ideia de comunidade na conjuntura global dos mundos.  Tal 

como se plasma no primeiro livro do escritor, Monção e Moçambique compõem um estreito e revigorado 

intercâmbio, que ganha a cena de presente como força inevitável da ética do poema em sua estatura mais 

ampliada, mais diversificada, a contar das dicções textuais e das vozes da África.   
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