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CONTOS BISSAU-GUINEENSES CONTEMPORÂNEOS:  

SENTIDOS DE IDENTIDADE E RESISTÊNCIA  

 

RESUMO 

 

Guiné-Bissau foi colônia de Portugal por mais de cinco séculos, emancipando-se apenas em 

1974, mas a instabilidade política continua impedindo maiores possibilidades de 

desenvolvimento. Tendo em vista o passado colonial e os consequentes processos de 

subalternização/resistência das culturas locais, esta pesquisa buscou problematizar sentidos 

de identidade em contos contemporâneos de Guiné-Bissau, publicados em língua portuguesa 

a partir do século XXI. Para isso, tratou-se de compreender as relações entre literatura e 

identidade no campo da teoria pós-colonial, bem como as relações entre história literária e a 

cultura do país em estudo, bem como a problematização das relações entre história e ficção 

no âmbito da literatura bissau-guineense e a importância das marcas de oralidade nessa 

escrita. Também efetivou-se uma abordagem sobre o conto, destacando-se a importância e 

recorrência do gênero no contexto da literatura do país. Para tanto, a pesquisa apresenta 

como base de sustentação a Teoria e Crítica Pós-Colonial, a partir de Hall (2004) sobre a 

questão da identidade; Bonnici; Zolin (2009) na revisão da teoria e crítica pós-coloniais; 

Inocência Mata (2014) e Hamilton (1999) sobre as considerações acerca da literatura dos 

PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), além das estudiosas do sistema 

literário bissau-guineense, como Augel (2007) e Semedo (2011). De cunho bibliográfico, a 

pesquisa guiou-se pelo o método analítico-descritivo, considerando-se seis antologias de 

contos publicados por autores bissau-guineenses: Contos de N’Nori (2000), de Carlos 

Edmilson M. Vieira; Contos da cor do tempo (2004), organização de Fafali Kudawo, 

Abdulai Silá, e Teresa Montenegro; Fogo fácil (2006), de Marinho de Pina; Admirável 

diamante bruto (2008), de Waldir Araújo; Contos do mar do sem fim (2010), Uri Sissé e 

outros; Ema vem todos os anos (2014), de Abdulai Sila e outros. O critério de seleção 

baseou-se na maior ou menor adequação temática das narrativas à perspectiva de análise 

aqui enfocada (identidade e resistência), considerando-se o contexto histórico-cultural 

relacionado aos processos de colonização/descolonização de Guiné-Bissau. De igual modo, 

também as marcas de oralidade presentes nos textos literários foram consideradas como 

elementos significativos no processo de resistência/negociação na utilização da Língua 

Portuguesa e, desse modo, nos próprios processos de formação identitária. Como resultado, 

viu-se que os contos selecionados apresentam, de diferentes modos, entrecruzamentos entre 

a história e a ficção, denunciando os problemas sociais e políticos enfrentados pelo povo de 

Guiné-Bissau em vários momentos de sua história e de seu presente. Nessas denúncias, 

afirmam-se sentidos de resistência cultural e afirmação identitária.  

 

Palavras-chave: Teoria e Crítica Pós-colonial; História e ficção; Literatura bissau-guineense; 

Oralidade.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONTEMPORARY BISSAU-GUINEENSES SHORT STORIES:  

SENSE OF IDENTITY AND RESISTENCE  
 
 

ABSTRACT 

 

Guinea-Bissau was a Portuguese colony for more than five centuries, which become 

emancipated only in 1974. However, political instability continues impeaching greater 

development possibilities. In order to its colonial past and local cultures 

discrimination/resistance consequence processes, this study has sought to problematize 

sense of identity/resistance from contemporary Bissau-Guineans short stories, published in 

Portuguese from XXI century. To that end, It has turned out to understand relations between 

literature and identity in post-colonial theory, as well as the relation between Guinea-Bissau 

literary and cultural history, as well as a problematisation of the relations between history 

and fiction on Bissau-Guineans literature and also the importance of oral tradition marks in 

that writing. Also, it carried out an approach to short story, highlighting the importance and 

recurrence of it in the context of the national literature. To that end, this study presents its 

basis the Post-Colonial Theory and Criticism, from Hall (2004) about identity; Bonnici; 

Zolin (2009) in the review of Theory and Post-colonial criticism; Inocência Mata (2014) and 

Hamilton (1999) about considerations related to PALOP literature (African Official 

Portuguese Speaking Countries), in addition to the researchers of the Bissau-Guineans 

literary system, as Augel (2007) and Semedo (2011). As a bibliographical study, this 

investigation was guided by descriptive and analytical method, considering six short stories 

anthologies published by Bissau-guineenses authors: Contos de N’Nori (2000), from Carlos 

Edmilson M. Vieira; Contos da cor do tempo (2004), organization of Fafali Kudawo, 

Abdulai Silá, and Teresa Montenegro; Fogo fácil (2006), from Marinho de Pina; Admirável 

diamante bruto (2008), of Waldir Araújo; Contos do mar sem fim (2010), Uri Sissé and 

others; Ema vem todos os anos (2014), from Abdulai Sila and others. The selection criteria 

was based on a greater or smaller theme adequacy of the narratives on the analysis 

perspective here focused (identity and resistance), considering the historical-cultural context 

related to the Guinea-Bissau colonization/decolonization process. Similarly, also the oral 

tradition marks presents on literary texts were considered as significant elements in the 

process of resistance/negotiation on Portuguese use, and thereby, in itself identity formation 

process. As a result,  it was found that the selected short stories presents, in different ways, 

crossroads between history and fiction, reporting social and political problems  dealt with 

Guinea-Bissau people in at various times of its history, also its present. Of these complaints, 

they assert identity of cultural resistance and identity affirmation.    

Keywords: Post-colonial Theory and Criticism; History and fiction; Bissau-Guineans 

Literature; Orality.   
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INTRODUÇÃO 

 

Guiné-Bissau foi colônia portuguesa por mais de cinco séculos, explorada, 

principalmente, como empório comercial da metrópole. No século XX, depois da Segunda 

Guerra Mundial, o território bissau-guineense passou a contar com a presença efetiva do 

colonizador, mas a resistência sempre foi marcante entre os nativos. 

 Apenas em 1974 o país conquista independência, sendo a primeira colônia a 

emancipar-se politicamente de Portugal, embora tenha sido um dos últimos países africanos 

a se estruturar do ponto de vista político e social. De acordo com Augel (2007), o processo 

da colonização acentuou ainda mais as rivalidades entre os diferentes grupos étnicos, visto 

que as vinte e sete etnias foram disseminadas em todo o território. Esses confrontos 

resultaram em guerra civil, que assolou o país após a independência e se prolonga, de 

diferentes formas, em graus mais ou menos violentos, até hoje (AUGEL, 2007). Desse 

modo, essa instabilidade política, marcada por sucessivos golpes de Estado, relegou, ao 

então recém-formado país, uma situação desoladora nos diversos aspectos da vida social, 

colocando-o, na atualidade, entre os dez países mais pobres do mundo, seguindo-se as 

considerações de Augel (2007). 

Sem perder de vista o passado colonial de Guiné-Bissau e os consequentes 

processos de subalternização/resistência das culturas locais, esta pesquisa foi motivada pela 

tentativa de problematizar sentidos de identidade em contos contemporâneos bissau-

guineenses, publicados em língua portuguesa a partir do século XXI. Desse modo, a 

pesquisa intenta demonstrar como esse país busca construir identidades que, de diferentes 

modos, irremediavelmente estão imbricadas com (e na) cultura do colonizador, em um 

processo constante de negociação e resistência.  

Para isso, trata-se de compreender as relações entre literatura e identidade no campo 

da teoria pós-colonial, além da realização de estudos sobre a história literária e cultural de 

Guiné-Bissau, bem como a problematização das relações entre história e ficção no âmbito 

da literatura bissau-guineense e a importância das marcas de oralidade nessa escrita. 

Também efetiva-se uma abordagem sobre o conto, destacando-se a importância e 

recorrência do gênero no contexto da literatura do país.  

Deve-se considerar que há relativamente poucos estudos sobre essa recente 

literatura, comparativamente às literaturas dos demais países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOP). Isso acontece, pelo menos em parte, pelo ―atraso‖ na configuração do 
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sistema literário bissau-guineense, comparando-se com as demais colônias de Portugal na 

África, considerando-se a literatura escrita em língua portuguesa. Sendo assim, este trabalho 

justifica-se pela necessidade de ampliar estudos relativos à literatura de Guiné-Bissau, já 

que foi observada quantidade reduzida de pesquisas brasileiras sobre essa produção, embora 

se reconheçam muitas aproximações históricas e culturais de nosso país com o país africano 

em foco. Por isso, é indispensável que se conheça mais, assim como as culturas africanas de 

modo geral, pois elas constituem uma parte da nossa própria cultura.  

Salienta-se, igualmente, o ineditismo de um estudo sobre o conto contemporâneo de 

Guiné-Bissau, tomando-se por base os trabalhos realizados por especialistas como, dentre 

outras, Moema Augel. Em sua obra principal, O desafio do escombro: nação, identidades e 

pós-colonialismo na literatura da Guiné-Bissau (2007), encontram-se análises sobre a 

literatura do país, mas realizadas, sobretudo, em relação a poemas e romances. No caso do 

livro Literaturas da Guiné-Bissau: cantando os escritos da história (2011), organizado por 

Margarida Calafate Ribeiro e Odete Costa Semedo, embora a publicação contenha análises 

de contos bissau-guineenses, essas se realizam de forma mais apressada, pois o principal 

objetivo das autoras consiste em divulgar as produções literárias que selecionaram. 

Este trabalho justifica-se por sua possibilidade de contribuição à aplicação da lei 

10.639/2003, que obriga o estudo de culturas e literaturas de matriz africana nas escolas 

brasileiras. Essa lei ―significa estabelecer novas diretrizes e práticas pedagógicas que 

reconheçam a importância dos africanos e afrobrasileiros no processo de formação 

nacional‖ (BRASIL, 2003). Desse modo, pode-se colaborar na divulgação da literatura 

bissau-guineense, bem como apresentar não apenas essas produções, mas também os 

sujeitos produtores de textos que demarcam o seu lugar de fala, os quais afirmam uma 

identidade cultural em constante processo de (re)conhecimento.  

Embora se reconheça as dificuldades de implantação e de execução da referida lei, 

ela já se apresenta como um ganho para a sociedade brasileira, sobretudo, para a 

comunidade afrodescendente do país, pois, ao tornar obrigatório o ensino de disciplinas 

ligadas ao grande tema: cultura dos negros e seus desdobramentos, há possibilidade de 

discussão sobre a ainda complexa situação desses indivíduos na vida social e os percalços 

na realidade contemporânea. Nesse sentido, ela atua diretamente e indiretamente para 

efetivar, resgatar e preservar a memória cultural afrodescendente, bem como auxilia no 

combate às desigualdades raciais ainda presentes no Brasil.  

Nesse sentido, a pesquisa tem como base de sustentação a Teoria e Crítica Pós-

Colonial, a partir de Hall (2004) sobre a questão da identidade; Bonnici; Zolin (2009) na 
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revisão da teoria e crítica pós-coloniais; Inocência Mata (2014) e Hamilton (1999) e suas 

considerações acerca da literatura dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa); além das estudiosas do sistema literário bissau-guineense, como Augel (2007) 

e Semedo (2011), já citadas.  

De cunho bibliográfico, a pesquisa guia-se pelo o método analítico-descritivo, 

considerando-se seis antologias de contos publicados por autores bissau-guineenses: Contos 

de N’Nori (2000), de Carlos Edmilson M. Vieira; Contos da cor do tempo (2004), 

organização de Fafali Kudawo, Abdulai Silá, e Teresa Montenegro; Fogo fácil (2006), de 

Marinho de Pina; Admirável diamante bruto (2008), de Waldir Araújo; Contos do mar do 

sem fim (2010), Uri Sissé e outros; Ema vem todos os anos (2014), de Abdulai Sila e outros. 

O critério de seleção baseou-se na maior ou menor adequação temática das narrativas à 

perspectiva de análise aqui enfocada (identidade e resistência), considerando-se o contexto 

histórico-cultural relacionado aos processos de colonização/descolonização de Guiné-

Bissau. De igual modo, também as marcas de oralidade presentes nos textos literários foram 

consideradas como elementos significativos no processo de resistência/negociação na 

utilização da Língua Portuguesa e, desse modo, nos próprios processos de formação 

identitária. 

Assim, no primeiro capítulo, apresenta-se uma abordagem sobre aspectos pontuais 

da literatura, cultura e questões identitárias, de modo a reconhecer-se o país em suas 

especificidades locais, desde o processo de sua formação até os dias atuais, mas, sobretudo 

compreender o diálogo entre história e literatura, que está intimamente relacionado com o 

processo de reconstrução identitária de Guiné-Bissau. Sequencialmente, no segundo 

capítulo, desenvolve-se uma discussão sobre as características do conto, além procurando-

se perceber as aproximações e distanciamentos com o gênero tradicional europeu em 

contrapartida com o tradicional africano. Esse capítulo subdivide-se em seis partes, 

correspondentes às seis análises dos textos literários selecionados, de acordo com a 

adequação à temática identidade e resistência.  

Por fim, registra-se que o estudo da literatura bissau-guineense implica em desafios 

altamente motivadores à compreensão de questões complexas na atualidade: os 

contrapontos entre o local e o global; os impasses da tradição e da tradução (HALL, 2004), 

entre outras que, de formas variadas, estão colocadas nas discussões sobre formação 

identitária. Reafirma-se, desse modo, o pressuposto que fundamenta esta proposta 

investigativa: trata-se de reconhecer, nos textos literários, a potencialidade de propiciar 

reflexões sobre as realidades histórico-culturais nos quais estão inseridos. 
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1 GUINÉ-BISSAU: LITERATURA, HISTÓRIA E QUESTÕES IDENTITÁRIAS 

 

Há numerosos estudos relativos à identidade como uma consequência - dentre 

outras - da ascensão dos Estudos Culturais e da Teoria e Crítica Pós-Colonial a partir do 

século XX. Importa salientar que mudanças estruturais/conceituais/econômicas 

ocorridas no mundo após a II Guerra Mundial, bem como as diversas manifestações em 

apelo ao desarmamento bélico em consequência da Guerra do Vietnã, proporcionaram 

um ambiente efervescente para a luta em favor dos Direitos Humanos. Em decorrência 

desses acontecimentos, vê-se que o mundo assistiu a uma onda de mudanças 

possibilitadas pelos cinco descentramentos, como proposto por Stuart Hall (2004) 

problematização do marxismo; a descoberta do inconsciente por Sigmund Freud; 

questionamentos ao Estruturalismo; as relações de poder de acordo com Michael 

Foulcaut, e o movimento feminista.   

Para o autor, esses descentramentos permitiram rasurar a identidade dos sujeitos 

pertencentes a grupos marginalizados enquanto categoria biológica, bem como os 

binômios excludentes (HALL, 2004). Nesse processo, o pós-colonialismo coloca-se 

como uma possibilidade/alternativa/abertura para questionar o sistema colonial e as 

relações de poder dele decorrentes. Vê-se que, no século XX, há uma ―nítida 

consciência da subjetividade político-cultural e de resistência de povos e nações contra 

qualquer tentativa para manter a objetificação ou iniciar uma nova modalidade de 

dependência‖ (BONNIC; ZOLIN, 2009, p. 260).  

O pós-colonial é um termo bastante debatido pelos teóricos pela sua 

ambiguidade (HALL, 2003; HAMILTON, 1999), mas o presente trabalho compreende 

que houve, com a referida teoria, uma mudança de paradigma, um ir além do colonial, 

desestabilizando-o para questioná-lo e quiçá, promover o empoderamento do sujeito. 

Nesse sentido, Augel (2007) compreende o pós-colonial como um conceito de múltiplas 

significações dentro da expressão literária e fora dela, o qual representa e problematiza a 

herança da colonização e as dicotomias colonizador/colonizado, centro/periferia e 

primeiro/terceiro mundo. Vê-se com isso que o principal ganho para os estudos 

literários, nessa perspectiva, é a possibilidade de discutir os textos politicamente, tendo 

em vista as relações poder/saber na produção das obras literárias.  

No que diz respeito à colonização do/no território bissau-guineense, Augel 

(2007) aponta que esse sistema desencadeou uma série de danos irreversíveis: 

desestruturou o país, feriu tradições, tentou de diversas maneiras silenciar costumes, 
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além do massacre humano. Assim, tudo que estivesse relacionado ao ambiente do 

autóctone - os costumes locais, a cultura, as tradições, as crenças - era considerado 

inferior e até mesmo proibido e combatido. Por isso, era necessário incutir nos nacionais 

os valores europeus:  

[...] ‗coisificá-lo‘, surrupiar-lhe a língua, as crenças, as tradições, 

engabelá-lo com mistificações e roubar-lhe a capacidade de escolha 

própria. Desprestigiar, desconsiderar a cultura autóctone em 

detrimento da cultura imposta, embriagando o colonizado com o elixir 

da civilização, foi uma estratégia recorrente e eficiente (AUGEL, 

2007, p.133).  

Na verdade, essa colonização tinha como principal objetivo a desafricanização 

dos autóctones (FREIRE, 1978), ou seja, a negação de tudo que pertencesse à identidade 

dos povos de Guiné-Bissau, para o caso aqui em estudo. Por isso, a história dos 

colonizados começa apenas com a ―descoberta‖ do território em questão, eliminando a 

história e a memória do povo. Nesse sentido, Candau (2011) reconhece uma relação 

intrínseca entre memória e identidade, já que perder a memória é também perder a 

identidade, tornando o próprio sujeito um desconhecido de si, um sujeito vazio.   

As consequências desse processo vieram logo em seguida, pois o complexo de 

inferioridade marcou os colonizados de tal maneira que era necessário ―tornar-se‖ 

branco. Exemplo disso se realizou nos centros urbanos de Guiné-Bissau, onde a 

assimilação aconteceu de forma mais passiva e voluntária, diferentemente das zonas 

rurais, onde quase não houve o processo de adoção da cultura portuguesa. Isso criou 

uma separação entre os habitantes ―da praça‖ - assimilados - e os ―da tabanca‖- não 

assimilados (AUGEL, 2007).  

Instala-se, assim, uma crise identitária principalmente entre a população bissau-

guineense das áreas urbanas por ser obrigada a abandonar as raízes a encaixar-se em 

uma identidade alheia. Na verdade, isso se coloca como um dilema para a população: 

escolher entre a cultura local e a cultura colonial, sendo que a aceitação de uma delas 

traria implicações incomensuráveis para o indivíduo. De um lado, aceitar a branquidão é 

rejeitar a negritude (FANON, 2008) e, portanto, usufruir algumas poucas vantagens na 

colônia; por outro lado, aceitar a negritude é viver em constante confronto com os 

colonizadores.  Deve-se levar em consideração que, apesar da força bruta exercida e as 

várias implementações na vida social, a tradição guineense ―conservou o cerne da sua 

tessitura, porém nele foram pintados outros matizes‖ (SEMEDO, 2011, p. 19). 

Corroborando com a autora citada, Augel (2007) também compreende que o fenômeno 
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da colonização possibilitou o entrecruzamento das culturas, trocas e negociações 

constantes.  

Sobre isso, Hall (2004) entende que quando há convivência de identidades 

diferentes é imprescindível que haja colaboração entre as identidades envolvidas, além 

disso, compreende-se que a identidade não é una, nem tampouco fixa, mas plural e 

negociada constantemente.  Por isso, ―em vez de falar da identidade como uma coisa 

acabada deveríamos falar de identificação e vê-la como um processo em andamento‖ 

(HALL, 2014, p. 24). Importa considerar que, nas relações entre colonizados e 

colonizadores, não houve paridade, pois havia uma separação social que sustentava e 

garantia o fenômeno da colonização (HALL, 2013).  Portanto, no jogo das identidades, as 

mais significativas do ponto de vista econômico e político determinam as relações sociais.  

 Importa salientar que a violência extrema desse sistema foi possibilitada pelos 

discursos da Modernidade sustentados pela ciência (por exemplo, a maneira 

determinista de interpretar a teoria da evolução), e os documentos oficiais, camuflados 

pela ―missão civilizadora‖, mas, sobretudo, articulados para subalternizar o colonizado, 

a fim de atender as necessidades das suas respectivas metrópoles e de seus colonos. 

Exemplo disso nota-se também pela utilização da geografia com os mapas, nos quais se 

viu a divisão do mundo bipartido entre os exploradores e os subalternos ―racialmente 

inferiores‖. Dessa maneira, os estudos pós-coloniais lançaram desconfianças dessas 

relações entre discurso e poder, visto que essas construções legitimaram a superioridade 

da cultura europeia, subordinando o autóctone e a sua cultura à inferioridade: 

 

Numa justificativa para introduzir o regime escravocrata [...] [firma-

se] a ideia de um mundo colonial habitado por gente ‗naturalmente‘ 

inferior, programada para trabalhar braçalmente e servir ao homem 

europeu branco (BONNICI; ZOLIN, 2009, p. 262). 

 

Tendo em vista a situação de subordinação do continente africano e de sua 

população, a perspectiva pós-colonial permite compreender a existência de outras 

Áfricas. Outras que demarcassem histórias diferentes a partir da voz do próprio 

colonizado/oprimido, sendo ele mesmo ator de seus próprios discursos. Para Hamilton 

(1999), ―re-escrever e re-mitificar o passado é também uma estratégia estético-

ideológica com o objetivo de protestar contra as distorções, mistificações e exotismos 

inventados pelos coloniais‖ (HAMILTON, 1999). Ainda, Mata (2014) acrescenta que, 

no âmbito dessa teoria, a consideração de racionalidades e epistemologias outras - 

diferentes das tradicionais - são estratégias de resistência ao eurocentrismo. Nesse 
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sentido, a perspectiva pós-colonial não busca resgatar identidades de um passado pré-

colonial que fora perdido, mas, como afirmam Woodward (2014) e Tutikian (2009), 

esse fenômeno faz produzir novas identidades, identidades híbridas, as quais mantêm 

conexões com as velhas identidades.  

Ainda em relação à dependência do colonizado ao colonizador, Fanon (2008) 

já explicava que o sistema colonial, além de ter sido uma dominação física, foi 

também psicológica, portanto, era necessário descolonizar as mentes do negro e do 

branco para que o racismo deixasse de assombrar a humanidade. Por isso, a 

literatura de Guiné-Bissau pode ser considerada uma alternativa ao encontro da 

descolonização proposta por Fanon (2008), e o ensino e acesso às obras literárias 

configuram-se como uma estratégia para subversão ao eurocentrismo e às suas 

facetas – o imperialismo e o racismo (MATA, 2014). Assim, compreende-se que os 

países africanos que tiveram a experiência colonial são caracterizados por uma 

literatura de combate e resistência às ideologias colonialistas.  

Todavia, uma questão importante a considerar-se nesse processo é a seguinte: nos 

países colonizados, as línguas europeias foram impostas pelos colonizadores. Desse modo, 

em Guiné-Bissau, o português tornou-se a língua oficial, mas, em termos de representação 

do povo bissau-guineense, a língua crioula é a mais significativa. Torna-se relevante, desse 

modo, apresentar algumas considerações a respeito das línguas do país em estudo.  

Em Guiné-Bissau consideram-se vinte e sete línguas étnicas
2
. Em termos de 

representação, a língua balanta tem o maior número de falantes; fula aparece em 

segundo lugar; mandinga, em terceiro, seguidos por madjaco, pepel, beafada, o bijagó, 

mancanha, felupe e nalu. Apesar de o português ser a língua oficial do país, a língua 

mais usada na cidade é a guineense, já que menos de 10% da população fala a língua 

portuguesa. A língua crioula é mais utilizada e até de maior prestígio, já o uso do 

português se dá apenas nos centros urbanos, sobretudo em ocasiões formais. Desse 

modo, estabelece-se um distanciamento entre os moradores da cidade e os da área rural, 

já que os nativos da cidade foram os que mais assimilaram a cultura lusitana e a língua, 

entretanto, os da aldeia resistiram mais e mantiveram suas tradições e línguas mais 

conservadas (AUGEL, 2007). Nesse sentido: 

  

 

                                                           
2
 Augel (2007) baseia se nos estudos de Luigi Scantamburlo, mas sobre isso há muita divergência entre os 

estudiosos. 
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A sociedade crioula vive na capital ou nos centros urbanos, seus 

membros são geralmente cristãos, mais escolarizados, se sempre 

foram, política e economicamente, os mais ligados ao setor estatal 

[...] [a língua crioula] um idioma falado por pertencentes a uma 

cultura urbana, própria da camada hegemônica do país [...] 

(AUGEL, 2007, p.81). 

 

A língua guineense
3
 começou a desenvolver-se nos tempos coloniais através de 

contato e a necessidade de comunicação entre a plural população de Guiné-Bissau com 

os invasores portugueses, além da necessidade de contato com grupos de outras partes 

da África. Trata-se de uma mistura entre as várias línguas étnicas de Guiné-Bissau e a 

língua portuguesa, tendo dessa última, aproximadamente oitenta por cento de vocábulos 

(AUGEL, 2007). Na época da independência, ela ganha uma característica de língua de 

representação identitária do povo, uma vez que o guineense foi utilizado para expandir 

os ideais libertários e para contribuir no fortalecimento da unidade nacional entre as 

etnias. Dessa forma, o crioulo foi considerado como um divisor de águas, pois 

estabelecia quem na época da luta pela libertação nacional era considerado inimigo e 

quem era visto como parceiro de luta (SEMEDO, 2011).  

O crioulo foi de fato a língua da libertação do país, já que conseguia promover a 

efetiva comunicação entre as diversas gentes de Guiné-Bissau para mobilização da 

população contra o opressor. Isso quando a política linguística da colonização previa 

o apagamento das línguas étnicas para imposição do idioma do colonizador. 

Sobrevivendo a todos os ataques colonialistas, o crioulo, entretanto, consagrou-se 

como a língua nacional de Guiné-Bissau, utilizada como forma de resistência às 

imposições coloniais e de afirmação identitária em contraposição ao idioma colonial 

(SEMEDO, 2011). 

Devido à sua importância, o crioulo guineense converteu-se de ―falar‖ para o 

estatuto de idioma, mas em um processo longo e de constante luta. Ainda na época 

colonial, os portugueses tiveram que aceitar a importância e necessidade do uso do 

crioulo, pois pouquíssimas pessoas dominavam a língua portuguesa. Nesse período, as 

duas línguas conviviam simultaneamente e dia após dia aumentava o número de 

falantes, e, consequentemente, seu prestígio. Além de ser utilizada para fins de 

libertação nacional, a língua guineense foi bastante usada na primeira campanha 

multipartidária do país (1994), nos debates da Assembleia Nacional Popular, nos rádios 

e televisões, pois conseguia atingir um público maior do que com a língua oficial. E, 

                                                           
3
 Há diferentes grafias para essa língua, como Kriol, criol, crioulo, kiriol; também pode ser chamada de 

língua guineense, guineense ou crioulo guineense (AUGEL, 2007). 
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nos dias atuais, o crioulo já se apresenta como primeira e única língua de grande parte 

da população, principalmente nas áreas urbanas e entre os jovens; já como segunda 

língua, o percentual alcança em torno de noventa por cento nos centros urbanos
4
.  

Reconhecida a independência política de Guiné-Bissau, a língua colonial instala-

se como língua oficial do país, subjugando mais uma vez os colonizados, as suas 

línguas e suas tradições, já que ―com a língua vai portanto todo um imaginário europeu, 

o direito, a religião, a ciência e a administração de Estado e a escola, promovendo um 

epistemicídio cultural sem retorno que impõe a escrita [...]‖  (SEMEDO 2011, p. 10); já 

a oralidade, fundamental da tradição guineense, é colocada em segundo plano.  

Por isso, os escritores de países com experiência colonial procuram refazer sua 

identidade e a da população autóctone: por meio dos seus textos vão recuperando a 

história do seu povo para tentar equilibrar o silenciamento cultural promovido pela 

colonização (FONSECA, 2011). No entanto, enfrentam grande dilema com relação à 

questão linguística, pois precisam fazer uso da língua que possibilitou a submissão e 

todas as atrocidades cometidas pela colonização.  

Para demonstrar o impasse dessa discussão, muitos textos são publicados em 

língua portuguesa, com a presença de expressões do crioulo; outros apresentam apenas 

o crioulo, além daqueles que optam pela dupla escrita, dupla versão (FONSECA, 2011). 

Vê-se com isso que a literatura de Guiné-Bissau apresenta dois tipos de literatura: a 

escrita em língua portuguesa com uso do crioulo e outra inteiramente em língua 

guineense, a qual é vasta, mas pouco divulgada (AMANCIO; QUEIROZ, 2011).  

Essas escolhas linguísticas reverberam, sobretudo, questões políticas, por isso, 

muitos autores rasuram a língua literária de modo intencional, usando-a como 

instrumento que traduz a diferença cultural, linguística e étnica de Guiné-Bissau. Dessa 

forma, a língua possibilita representar identidades, mas principalmente, alteridades 

(FONSECA, 2011).  

Importa salientar que a literatura escrita em crioulo ainda apresenta alguns 

entraves, pois ela é uma língua essencialmente oral e não apresenta uma estrutura 

gramaticalizada (QUEIROZ, 2011). Nesse sentido, os escritores de Guiné-Bissau estão 

contribuindo para que o guineense seja considerado uma língua escrita ao lado da língua 

portuguesa, ―diluindo assim as fronteiras do obscurantismo e provocando, mundo afora, 

outras bocas que falam e outros olhos que olham para a instigante realidade cultural do 

                                                           
4
 Deve-se reforçar que o contexto aqui apresentado se dá nos centros urbanos, pois nas áreas rurais são as 

línguas autóctones que prevalecem. O guineense é a língua urbana (AUGEL, 2007). 
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país‖ (QUEIROZ, 2011, p. 153). Nesse campo, as iniciativas de autores com relação ao 

uso do guineense servem (serviram) para legitimar a língua e demonstrar pertença às 

identidades bissau-guineenses, mas, sobretudo, para construir uma guineeidade 

(AUGEL, 2007). 

Vê-se com isso que a língua guineense está alcançando um novo paradigma, pois 

desloca-se da condição de língua essencialmente oral para alcançar a habilidade escrita 

já por parte da administração pública. Há tentativas do governo em regulamentar a 

ortografia e utilizá-la no processo de alfabetização (QUEIROZ, 2011). Como língua 

literária, há muitos registros, a começar pelas manifestações artísticas, como a música
5
, 

sobretudo com o grupo Cobiana Djazz
6
, a poesia e as cantigas de mandjuandadi

7
, 

também as histórias em quadrinhos, que, desde a década de 1980, já utilizavam o 

crioulo. É comum a nomeação de jornais, revistas, coleções literárias/ensaísticas, 

eventos/projetos e comércio em língua crioula (AUGEL, 2007).  Dessa forma, vê-se 

―[...] que o crioulo é usado, por parte das instituições, sempre que existe um interesse 

maior em alcançar o povo e fazer-se ouvir‖ (AUGEL, 2007, p. 85). 

De outra parte, por questões políticas, os autores das ex-colônias precisavam – e 

ainda precisam - escrever em língua europeia pelo seu lugar de prestígio, além da 

possibilidade de, com essa língua, ultrapassarem os próprios limites territoriais, para ser 

consumida em mercado editorial mais amplo (APPIAH, 1997).  Dessa forma, deter a 

língua portuguesa é sinal de poder, quem não a utilize tem as oportunidades tolhidas: 

Por essa simples razão, quase todos os escritores que procuraram criar 

uma tradição nacional, transcendendo as divisões étnicas dos novos 

Estados africanos, tiveram de escrever em línguas europeias ou correr 

o risco de ser vistos como particularistas, identificados com as antigas 

fidelidades e não com as novas (APPIAH, 1997, p.20).  

 

Deve-se compreender, portanto, a complexidade da adoção da língua colonial, 

pois possuí-la implica também assumir uma cultura alheia, rejeitando a sua própria, 

sendo a cultura do outro uma espécie de referência para sair da ―selva‖ e encontrar com 

a ―civilização‖ (FANON, 2008). Essa problematização também é tema dos escritores 

                                                           
5
 A música foi a expressão artística propulsora no uso do guineense escrito, sobretudo as canções de José 

Carlos Schwarcz (1949-1977), chamado de o Chico Buarque guineense. Além disso, muitas antologias de 

poemas produzidas no país incluem esse músico, que é compositor e cantor (COUTO, 2008). Armando 

Salvaterra também é um importante nome nesse período.  
6
 O grupo era considerado uma ameaça ao governo pelas suas letras críticas, de modo que a PIDE era a 

principal repressora (COUTO, 2008).  
7
 São cantigas da tradição oral produzidas por mulheres que se assemelham à forma de repente 

(SEMEDO, 2011).   
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bissau-guineenses, por exemplo, Semedo (2011, p. 38) problematiza essa dicotomia no 

poema ―Em que língua escrever”, ao apresentar a língua crioula – ou língua guineense – 

como a que expressa melhor sua gente, suas raízes e sua identidade, enquanto a do 

colonizador possibilita a divulgação e perpetuação de valores do povo bissau-guineense 

às gerações futuras: 

 
Em que língua escrever (Português) 

 

Em que língua escrever.  

As declarações de amor? 

Em que língua cantar 

As histórias que ouvi contar?  

 

Em que língua escrever  

Contando os feitos das mulheres  

E dos homens do meu chão?  

Como falar dos velhos  

Das passadas e cantigas?  

Falarei em crioulo?  

Falarei em crioulo!  

Mas que sinais deixar  

Aos netos deste século? 

  

Ou terei que falar  

Nesta língua lusa  

E eu sem arte nem musa 

Mas assim terei palavras para deixar  

Aos herdeiros do nosso século 

Em crioulo gritarei  

A minha mensagem  

Que de boca em boca 

Fará a sua viagem  

 

Deixarei o recado  

Num pergaminho  

Nesta língua lusa  

Que mal entendo  

E ao longo dos séculos  

No caminho da vida  

Os netos e herdeiros 

Saberão quem fomos 

 

Na Kal Lingu Ke N Na Skribi nel (Kriol)    

                 

Na kal lingu ke n na skribi 

Ña diklarasons di amor? 

Na kal lingu ke n na kanta 

Storias ke n contado? 

  

Na kal lingu ke n na skribi 

Pa n konta fasañas di mindjeris 

Ku omis di ña tchon? 

Kuma ke n na papia di no omis garandi 

Di no passadas ku no kantigas? 

Pa n kontal na kriol? 

Na kriol ke n na kontal! 

 

O n na tem ku papia 

Na e lingu lusu 

Ami ku ka sibi 

Nin n ka tem kin ku na oioin 

Ma si i bin sedu sin 

N na ten palabra di pasa 

Erderos di no djorson 

Ma kil ke n ten pa konta 

N na girtal na kriol 

Pa recadu pasa di boka pa boka 

Tok i tchiga si distino 

  

Ña recadu n na disal tambi na um fodja 

Na e lingu di djinti 

Pa no netus ku no erderos bin sibi 

Kin ke no sedu ba 

Anos... mindjeris ku omis d’e tchon 

Ke firmanta no storia 

 

  

 

Mia Couto, escritor moçambicano, no entanto, compreende a pertença da língua 

lusa como positiva, pois é a língua em que ele se expressa: 

 

A minha língua portuguesa, repito, a minha língua portuguesa, é a 

pátria que estou inventando para mim. Essa língua é nómada, é 

viagem viajada, namoradeira de outras vozes e de outro tempo. O 

importante não é tanto a língua, nem sequer o quanto ela nos é 

materna. Mais importante é essa outra língua que falamos mesmo 

antes de nascermos (COUTO, 2007). 
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Já Filinto de Barros compreende que o português é a língua mais adequada para 

a literatura, pois considera que a língua guineense não apresenta evolução: ―[a língua 

portuguesa] é instrumento bastante bom, porque as outras línguas, como o crioulo, não 

evoluíam bastante para retratar a realidade que ficciona‖ (apud BESSA, 2011, p. 170).  

Abdulai Sila (apud BESSA, 2011) reclama do uso do português por parte dos 

guineenses com a formalidade exigida na escola. Para ele, não há, entre os falantes, 

sentimento de pertença da língua, mas reproduzem-na nos moldes europeus. Por isso, 

ele acrescenta que o bissau-guineense deveria adaptar o português respeitando a 

realidade do país, atitude que já acontece na literatura.  

Há ainda escritores que não dominam o crioulo escrito, como Francisco Conduto 

de Pina (apud BESSA, 2011), por isso, admite que é através do português que atinge a 

criação artística. Já Felix Sigá (apud BESSA, 2011) entende que seria necessário 

aumentar iniciativas para o ensino do ―bom português‖ por parte da administração 

pública. Ele também coaduna com Filinto sobre a questão linguística, pois entende que 

―o crioulo não tem outro caminho... tem que evoluir, mas ter o português, porque o 

português abre porta para a ciência‖ (apud BESSA, 2009)
8
. Essa divergência sobre a 

escolha linguística traz à tona questões políticas e identitárias, como já sinalizado.   

Importa salientar que, no caso do país em estudo, não é o português de Portugal 

que se coloca em questão, mas é o Português bissau-guineense, pois, ao debruçar sobre 

as produções literárias, percebe-se as vozes guineenses na língua do colonizador, 

criando espaços híbridos que reinscrevem essa língua com as especificidades culturais 

de Guiné-Bissau, a partir do intermédio das línguas locais. Tem-se por isso uma postura 

anticolonial de territorialização do português, como proposto por Augel (2007) ou 

guineesização do Português, conforme proposto por Queiroz (2011). Trata-se de atitude 

política, sobretudo de resistência à imposição da colonização para atender às 

necessidades linguísticas e culturais do país. Desse modo, o instrumento de colonização 

transforma-se em uma ferramenta cultural por adoção e apropriação como mais uma das 

línguas do país, somando-se entre o número de línguas étnicas e o crioulo guineense 

(SEMEDO, 2011).   

Expandindo a discussão, Augel (2007) expõe que os textos literários escritos em 

língua portuguesa apresentam estratégias estilísticas outras, as quais expressam o autor 

da enunciação e o seu lugar de fala. Desse modo, o escritor de Guiné-Bissau também 

                                                           
8
 Bessa (2011) realizou essas entrevistas com Filinto de Barros, Abdulai Sila, Felix Sigá e Francisco 

Conduto de Pina sobre a questão da língua de Guiné em 2009.  
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utiliza a língua do colonizador estética e ideologicamente para abrir novas 

possibilidades ao texto, espaços de contestação à postura colonial e às decisões oficiais 

sobre a questão linguística. Enquanto atitude intervencionista desses autores, o uso da 

sintaxe e de vocábulos em crioulos em textos escritos em língua portuguesa também se 

apresenta como independência de estilo e de estética literária. Por isso: 

 

O idioma oficial e elitista, a estética legitimada e as regras 

canônicas são desmontados e desestabilizados, dando lugar a uma 

nova ordem, a um novo território inventivo e libertário, abrindo um 

espaço de expressão contestatória de grande força simbólica 

(AUGEL, 2007, p.130). 

 
Nesse sentido, a literatura coloca-se como desestabilizadora da língua europeia 

por abalar as regras legitimadas e é por via da oralidade, ou nas palavras de Augel 

(2007) - a nova ordem/estratégias estilísticas - que os escritores bissau-guineenses 

rasuram a língua lusa a fim de colocarem suas impressões em uma língua também sua. 

Portanto, a língua portuguesa é também a língua desses escritores e de suas gentes, 

conforme Leite (2012, p. 16): 

A tendência para situar no âmbito da oralidade e das tradições orais 

africanas o discurso crítico e a produção textual surge ainda de certo 

modo como forma de reação e resistência a uma visão das literaturas 

africanas como satélites, derivados das literaturas das ‗metrópoles‘. É 

um discurso que, de certo modo, se torna reactivo pela atitude inversa. 

De um cânone marcado pelo signo da colonialidade, passa-se à 

assunção de outro, indígena, que tenta centripedamente encontrar, no 

âmbito da cultura africana, os modelos próprios e autênticos.  

 

Além disso, pode-se referir que a oralidade é também marca de identidade, bem 

como de resistência, pois se leva em conta que, apesar da língua portuguesa ser a oficial, 

esses escritores utilizam-na, mas não abrem mão de representar seu país nas suas 

diversas cores, na sua diversidade linguística e cultural, além de registrarem em seus 

textos muitos provérbios e vocábulos do crioulo, como referido (AUGEL, 2007). Essa 

postura dos escritores é uma forma de resistirem e de afirmarem a construção de uma 

guineeidade, ou seja, é uma forma de assumirem certa pertença identitária, contribuindo 

para a construção de um país recentemente independente, além de afirmar a literatura 

nacional. Assim, ―o surgimento de enunciados crioulos dentro do texto em português é 

sempre proposital e assinala uma atitude de liberdade‖ (AUGEL, 2007, 194-195), bem 

como uma forma de negociação e resistência cultural.  
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A questão da identidade e resistência em países de independência recente e 

atravessados por um passado colonial, como Guiné-Bissau, são temas presentes nas 

literaturas pós-coloniais. Por sua recente descolonização, o país ―não se vê ainda como 

um todo unificado‖ (AUGEL, 2007, p.22), e vem buscando construir sua identidade 

cultural face à tradição e os desafios da cultura globalizada. Sobre isso, Hall (2014) 

entende que as culturas permitem construir sentidos de identidades, no entanto, no 

contexto da globalização, as ―unificadoras‖ culturas são constantemente abaladas, 

tornando-se mais provisórias e variáveis. Como consequência das transformações na 

sociedade global, surgem novas configurações das noções de tempo/espaço, as quais 

também fragmentam e deslocam o sujeito, fazendo conviver diferentes identidades em 

processo de constante mudança e negociação. Essa convivência em um mesmo 

espaço/tempo ainda faz aparecer tensões entre o local e o global, pois, ao mesmo tempo 

em que se percebe um movimento de homogeneização das culturas através da 

globalização, por outro lado, presencia-se o fortalecimento das identidades regionais, 

não mais idealizadas como intactas e puras; ao contrário, são híbridas e sempre 

traduzidas, uma vez que:  

 

Elas carregam os traços das culturas, das tradições das linguagens e 

das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é 

que elas não são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque 

elas são, irrevogavelmente, o produto de varias histórias e culturas 

interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias ‗casas‘ 

(e não a uma casa particular) (HALL, p. 2014, p. 52). 

 

Desse modo, vê-se que não é possível discutir questões de identidade cultural em 

Guiné-Bissau sem referência ao processo da colonização, nem tampouco se pode deixar 

de problematizar os processos globais que ultrapassam as fronteiras físicas do país. 

Inseridos dentro desses contextos, é incontornável a interferência desses fenômenos 

para a construção de identidades na pós-colonialidade. Por isso, as implicações das 

novas configurações entre tempo/espaço, as tensões entre o local/global a convivência 

entre as várias identidades, são problematizadas na literatura bissau-guineese. Para 

Augel (2007, p. 41), ―o conceito de identidade cultural assume uma posição central na 

análise da literatura guineense‖, de forma que, ―através das agulhas e linhas da 

literatura‖, procura-se identificar sentidos de identidade e resistência reveladores da 

guineeidade ali inseridos. Portanto, é por ela e através dela que a discussão sobre essas 

questões dialogam e se revelam. 
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1.1 PERCURSOS HISTÓRICO-CULTURAIS DE GUINÉ-BISSAU 

  

 

Para iniciar o estudo sobre os principais percursos histórico-culturais do país em 

foco, é importante distingui-lo dos demais que também possuem o nome Guiné em sua 

identificação: Guiné Equatorial, Guiné
9
 e Papua-Nova-Guiné, sendo o último não 

localizado no continente africano. Muitas são as diferenças entre eles, a contar pela 

localização e pelo processo de colonização. Nesse último caso, cumpre-nos destacar que 

a Guiné-Equatorial, localizada no ocidente da África, foi colonizada pela Espanha, 

fazendo limite ao norte com Camarões e ao sul com o Gabão. A Guiné foi colônia 

francesa, tendo como vizinhos a Guiné-Bissau e o Senegal ao norte, a leste o Mali e, ao 

sul, a Serra Leoa. Já a Papua Nova Guiné está localizada na Oceania (AUGEL, 2007).  

Guiné-Bissau apresenta grande diversidade étnica, linguística e cultural em seu 

próprio processo de formação nacional, além de ter recebido grupos étnicos vindo do 

Níger, do Mali e da Serra Leoa, que alargaram ainda mais a diversidade. O país surge 

com a etnia mandinga, de orientação mulçumana, constituindo o reino do Mali. Entre os 

séculos XII e XIV, os mandingas dominaram os povos que praticavam cultos à natureza 

e aos antepassados, como por exemplo, os balantas, os madjacos, os bijagós e os 

beafadas, sendo que esse último logo se islamizou. Já entre os séculos XV e XVI foram 

os fulas, também mulçumanos, que atingiram o apogeu, desintegrando o reino Mali em 

vários estados e formando o país (AUGEL, 2007). 

Guiné-Bissau situa-se na costa ocidental da África, sendo uma parte continental 

e outra, insular. Relativamente pequeno, possui 36.125 km², com uma densidade 

populacional de cerca de 1.285.715 habitantes, sendo 99% de negros e 1% mestiços e 

brancos distribuídos entre as nove províncias de Bafatá, Biombo, Bolama, Cacheu, Gabu, 

Oio, Quimara, Tomabali e Bissau. Guiné faz limite com Senegal ao norte, Guiné-Conacri, 

leste e sul, sendo banhado pelo Oceano Atlântico (AMÂNCIO, 2011).  

Há diferenças significativas entre os povos continentais e os povos do litoral.  

Por exemplo, os povos do interior são de inspiração mulçumana, entre eles, os 

Mandingas e os Fulas. Já os da faixa litorânea, os Balanta, os Brame, Mandjaco, os 

Pepel e os Macanha, são de religião tradicional.  Os Mandjaco produzem principalmente 

vinho de palma, os Balanta produzem arroz, os Fula confeccionam artesanato e os 

                                                           
9
 Também conhecida por Guiné-Conacri para diferenciar de sua vizinha Guiné-Bissau. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B5es
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Mandinga fabricam tecidos (AUGEL, 2007). Vê-se com isso que o país se constitui 

como essencialmente rural (GONÇALVES, 2011).  

Deve-se considerar como relevante, na estrutura do país, o fato de que apenas 

24.800 km² são habitados por causa das fortes inundações em muitas áreas (AUGEL, 

2007). Além da parte continental, há também o arquipélago dos Bijagós, composto por 

mais de oitenta ilhas, na sua maioria, desabitadas, sendo Babuque a principal delas. 

Cada grupo possui um rei e tem a agricultura como principal atividade. De clima 

tropical, a castanha é o principal produto de exportação, sendo o arroz a base da 

alimentação. Bissau é a capital do país e por isso a cidade mais influente e com maior 

índice habitacional (AUGEL, 2007). 

Em Guiné-Bissau, principalmente nas regiões rurais, as comunidades 

relacionam-se com entidades espirituais para todas as circunstâncias da vida, tanto de 

felicidade quanto de infelicidade. Nesse sentido, para obter respostas sobre algum 

assunto é feita uma consulta, nesse caso, aos irans
10

, que estabelecem a ligação entre os 

humanos e Deus, como entidade maior. Há mais de 54% de adeptos das religiões 

animistas dentre os Balanta, Pepel, Mancanha, Mandjaca, Felupe e Bijagó, as quais são 

baseadas no culto aos antepassados, na força da natureza e no poder da espiritualidade. 

Há também 38% de mulçumanos, sobretudo entre os Mandinga e os Fula, além de 8% 

de cristãos, mais presentes principalmente nos centros urbanos (AUGEL, 2007). 

Entre os irans, há hierarquia. São cultuados em balobas
11

, local coberto por uma 

árvore sagrada da região e o santuário é ornamentado com figuras de madeira
12

. Além 

dessas entidades, há os seus intermediários - baloeiros e djambakus
13

. Os djambakus 

também são conhecidos pelo seu grande conhecimento medicinal, já o balobeiro é o 

responsável pela realização dos cultos, além de transmitir a mensagem do iran 

(AUGEL, 2007). Assim, a vida mística faz parte da visão de mundo dessas 

comunidades, para as quais o sobrenatural desempenha um papel de grande 

importância:  

É de preceito fazerem-se consultas ao balobeiro ou moro mulçumano, 

antes de uma decisão importante, por exemplo, na escolha de um 

régulo, antes da colheita, num momento de angústia ou dificuldades 

familiares, e assim por diante (AUGEL, 2007, p. 95). 

                                                           
10

 Admite outras grafias, irã e yran (AUGEL, 2007). 
11

 Locais de consulta e evocação (AUGEL, 2007).  
12

 Chamadas de forquilha/ kurkidja (AUGEL, 2007). 
13

 Pessoas que fazem a mediação da população com os irans, espécie de guias espirituais (AUGEL, 2007). 
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Além das entidades já citadas, há também a crença nas kasisas (alma penada); 

asalmas (espírito dos mortos); kikia matcho (mensageiro das tragédias); alma biafada 

(mensageiro do azar). Já nas etnias mulçumanas - os Fula e os Mandinga - é o muru que 

consegue conectar o mundo espiritual ao mundo profano, sendo ele um intermediário, 

um vidente, adivinho e também curandeiro com o apoio do Alcorão (AUGEL, 2007).  

Segundo Augel (2007), apesar das religiões serem altamente conectadas com as 

tradições africanas, não há reconhecimento por parte da administração pública sobre a 

importância na construção e/ou manutenção de identidade do povo bissau-guineense.  

 Quando os portugueses chegaram em Guiné-Bissau, no século XV, foram 

recebidos com hostilidade pelos povos autóctones devido às invasões no território 

litorâneo, onde começaram as primeiras ―aventuras coloniais‖. A história da 

colonização no território bissau-guineense tem início quando Nuno Tristão e Álvaro 

Fernandes invadem o território já habitado pelos balantas, majacos, bijagós, papeis, 

mandingas e fulas, etnias da parte litorânea. A partir do século XVI, os portugueses 

iniciam timidamente algumas instalações na colônia a fim de acelerar o comércio de 

escravos para as Américas (AUGEL, 2007). 

A atual Guiné-Bissau serviu por muito tempo de abastecimento de escravos, 

sendo considerada um empório comercial
14

, diferente de outras colônias como Angola e 

Moçambique. O comércio de escravos intensifica-se no país e as idas missionárias são 

iniciadas a partir de 1603, para conversão dos guineenses ao cristianismo. Todavia, 

destaca-se que apenas no fim do século XIX e início do XX há presença efetiva do 

colonizador em território guineense, sobretudo, pelo enfraquecimento do comércio 

escravagista, devido à abolição da escravidão em muitos países. Desse modo, Portugal 

muda de tática e inicia a corrida expansionista nos territórios de Guiné-Bissau, 

utilizando de excessiva presença militar para conter as resistências dos nativos 

(AUGEL, 2007). 

Como já mencionado, os portugueses tiveram que lidar, desde as primeiras idas 

ao território, com a resistência dos povos autóctones. Os bissau-guineenses eram 

temidos e enfrentavam com bravura as imposições do opressor, já que a maioria das 

etnias não aceitavam o colonizador no território. Entretanto, há alguns relatos de que as 

etnias mulçumanas comungavam com os ideais portugueses, facilitando a ação colonial. 

Já a etnia papel
15

 foi a que mais resistiu aos europeus, principalmente entre 1913-1915, 

                                                           
14

 Ou nas palavras de Secco (2011), colônia de exploração. 
15

 Também grafada pepel (Augel, 2011). 
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quando a tentativa da pacificação por parte dos portugueses se intensificou para controle 

absoluto do território (AUGEL, 2007). 

Outro exemplo de resistência foi a dos povos Bijagó, os quais realizaram muitos 

combates sangrentos para impedirem as imposições coloniais. Por isso, nos documentos 

oficiais portugueses, Guiné-Bissau aparece como rebelde, desafiando as autoridades 

coloniais com sua insubordinação (SEMEDO, 2011).  A resistência dos nativos também era 

realizada pela ―emigração, fuga, não pagamento dos impostos, recusa aos trabalhos 

forçados e protesto contra uma agricultura voltada à exportação‖ (AUGEL, 2007, p 58-59).  

Assim, para contenção dos ―rebeldes‖, iniciativas administrativas foram criadas 

a fim de impor ao colonizado adesão à cultura do colonizador em detrimento da sua 

própria cultura. Na sociedade guineense colonial, por exemplo, havia uma separação 

distinta entre os assimilados e os ―rebeldes‖, regulamentada pelo Estatuto do 

Indigenato. Essa lei proporcionava uma separação social, pois aqueles que se recusavam 

a incorporar os costumes da metrópole eram considerados inferiores, por isso, coibidos 

de algumas poucas ações benéficas na colônia, como a possibilidade de estudo; já os 

assimilados conseguiam algum tipo de ascensão (SEMEDO, 2011). Os artigos 2º, 4º e 

5º do decreto nº 16.1999, de 6 de dezembro de 1928, ilustram as duras leis que 

vigoravam na época com o intento de ―civilizar‖ o bissau-guineense, fazê-lo aceitar-se 

inferior e abandonar seus ―terríveis costumes‖:  

 

[...] ‗são considerados indígenas os indivíduos de raça negra ou dela 

descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distinguem 

do comum daquela raça; e não indígenas, os indivíduos de qualquer 

raça que não estejam nestas condições‘.   

[...] No artigo 4.º estabelece-se que o bilhete de identidade é o único 

documento comprovativo da qualidade adquirida de não indígena. 

Dispõe o artigo 5.º ‗Os indivíduos de raça negra ou dela descendentes 

naturais das colônias onde haja indigenato incorrem na perda de 

qualidade de cidadãos quando se verifique que com os usos e 

costumes indígenas, competindo às autoridades administrativas 

organizar os respectivos processos para a anulação desses direitos, a 

qual será feia por despacho do governador sob proposta da repartição 

central dos serviços de administração civil‘ (TAVARES, 1947 apud 

SEMEDO, 2011, p.18-9). 

 

Além das estratégias jurídico-administrativas, a dominação colonial em Guiné-

Bissau também foi violentamente imposta por guerras de pacificação para controle e 

supressão de qualquer forma de insubordinação. A partir da década de 1950, a PIDE 

(Polícia Internacional e de Defesa do Estado), por exemplo, se constituía como aparelho 
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repressor do Estado português para reprimir a população colonizada, fazendo frente ao 

PAIGC
16

 (Partido Africano para Independência de Guiné e Cabo Verde). As iniciativas 

anticoloniais se intensificavam na colônia e, consequentemente, aumentaram os 

movimentos de oposição (AUGEL, 2007). 

A resistência  à colonização se intensificava entre os guineenses e ainda nos 

anos de 1950 é criada a UNTG (União Nacional dos Trabalhadores da Guiné), 

movimento também clandestino para protestar contra os salários baixos, a UDEMU 

(Organização das Mulheres) e a JAAC (Organização dos Jovens Seguidores da 

Ideologia de Amílcar Cabral). Entretanto, foram fortemente reprimidos no evento que 

ficou conhecido como o ―Massacre do porto de Pindjiguiti‖ (1959), considerado o 

estopim para a luta pela libertação (AUGEL, 2007). 

Assim, em 1963, o PAIGC inicia a luta armada com o apoio da República da 

Guiné, sendo o referido partido a principal forma de contraversão das imposições 

portuguesas rumo à libertação do país, conscientizando áreas rurais e urbanas sobre os 

ideais de salvar a nação das mãos alheias (AUGEL, 2007) Augel expõe que ―a luta 

armada tornou-se cada vez mais cruenta e desesperada, desenvolvendo-se por onze anos 

em sistema de guerrilha, conquistando pouco a pouco quase todo o território guineense‖ 

(AUGEL, 2007, p.60-61).  

Em 1973, Amílcar Cabral é assassinado, sendo substituído por Luis Cabral
17

, 

após criação do Conselho de Estado. Em 24 de setembro do mesmo ano, a 

independência de Guiné é proclamada, mas reconhecida por Portugal somente em 10 de 

setembro de 1974. Esse processo de emancipação política bissau-guineense está 

dividida entre fatores internos e externos: enquanto fator interno, estão a acirrada luta de 

libertação nacional e a resistência acentuada desde as primeiras expedições portuguesas; 

já com relação aos fatores externos, devem ser considerados os eventos internacionais 

que favoreceram a independência dos países africanos – II Guerra Mundial e o paulatino 

enfraquecimento da Ditadura Salazarista (CHABAL, 1993). 

Chegada a tão sonhada independência nacional, reformula-se a estrutura 

administrativa do país e, do ponto de vista político, Guiné-Bissau adere ao modelo 

socialista, embora não houvesse um programa socialista dentro do PAIGC. Na verdade, 
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Estudantes africanos em Lisboa, de forma clandestina, comungavam com os ideais revolucionários franceses e 

criaram o Partido de Libertação Nacional- PAIGC (Partido Africano para Independência Guiné-Bissau e Cabo 

Verde), em 1956, tendo como principal líder Amílcar Cabral (SECCO, 2007). 
17

 Meio irmão de Amílcar Cabral. 
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havia no país uma prática com base socialista pela ajuda que recebeu da então União 

Soviética (CARDOSO, 1994). Sobre isso, Mendy (1993) explica que o Partido 

realmente não se assumiu socialista, apesar de reconhecer suas bases. Era mais 

considerado como um movimento de libertação no poder para afirmação de um Estado 

democrático, anti-colonislista e anti-imperialista. Assim:  

 

Os princípios fundamentais da ideologia do PAIGC são socialistas no 

seu caráter, apesar de a palavra ‗socialismo‘ nunca ter aparecido no 

programa original do partido e raramente ter sido usada em 

declarações políticas (MENDY, 1993, p. 10).  

 

Nesse momento, o partido de libertação criou a Assembleia Popular da 

República da Guiné e nomeou Luís Cabral como o primeiro presidente. O país passou a 

ser dirigido pelo grupo que promoveu a libertação nacional, aliado a uma prática de 

ajuda externa. Dowbor (1983) expõe que, primeiro, a ajuda externa veio dos países 

socialistas e outros que já haviam contribuído durante a luta armada, a Suécia, por 

exemplo. Depois, da ONU, que tinha acolhido as denúncias contra o colonialismo 

português, seguindo-se Portugal, então redemocratizado, os Estados Unidos e a 

Comunidade Europeia. Entretanto, problemas financeiros do Estado faziam aumentar a 

necessidade de mais créditos na obtenção de equipamentos para modernização e 

infraestrutura, logo essas medidas endividaram totalmente o país.  

Um entrave apresentado para essa crise na estruturação de Guiné-Bissau foi a 

administração pública, pois os portugueses deixaram a ex-colônia e não havia pessoas 

qualificadas para gerenciar o Estado independente: ―Os novos ministros viram-se assim 

jogados à frente de máquinas administrativas com funções preexistentes e sem quadros 

novos para enquadrar a transformação das orientações‖ (DOWBOR, 1983, p. 10). Por 

isso, foram enviados em média dois mil quadros políticos para Alemanha, Cuba, França 

e Portugal, a fim de conseguirem conhecimentos técnicos.  Os poucos capacitados que 

restaram eram os funcionários da época colonial, que por sua vez, já tinham sido 

impregnados pela ideologia dos colonizadores. Eles possuíam regalias que 

desestruturavam a administração do país, mas gozavam desses prestígios, pois eram os 

capacitados a implantar a ―experiência socialista‖ (MENDY, 1993). Esses 

representantes do governo abandonam os ideais do Partido, e, em contrapartida, 

usufruem do luxo e promovem privilégios econômicos.  

Nesse sentido, Mendy (1993) conclui que o novo Estado não diferenciou muitas 

práticas da época colonial, já que quase não houve melhoria na infraestrutura por haver 
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a política do clientelismo; os bens de primeira necessidade foram negociados através do 

contrabando ou mercado informal para o restante da população. A agricultura, principal 

fonte do país, não foi desenvolvida, colocando-se um abismo entre o campo e a cidade. 

O desenvolvimento apenas foi realizado na cidade de Bissau, enquanto que as demais 

localidades do país foram praticamente abandonadas. A economia estava arrasada pela 

guerra de libertação, o desenvolvimento industrial também estava em atraso, as taxas de 

desemprego eram alarmantes e houve o desmoronamento do PIB. 

Fernandes (1994) divide a história política bissau-guineense em duas fases: de 

1974-1981 - referida nos parágrafos anteriores - é a fase socialista; de 1981 até os dias 

atuais é a fase liberal. A primeira foi marcada pela grande centralização do poder estatal 

e o Estado exercia poder sobre a economia e a vida social da população, contando com 

importantes aliados externos, quando ainda se vivia a Guerra Fria: União Soviética, 

Cuba e Alemanha Oriental, sobretudo. A base de economia nesse período permitiu a 

criação de uma nova classe burocrática que, aos poucos, foi se distanciando das classes 

trabalhadoras.  

Na década de 1980, a ajuda internacional dava sinais de estagnação e a 

insatisfação popular aumentava à medida que havia uma catástrofe econômica no país e 

uma desigualdade econômica enorme entre a administração pública e o restante da 

população. O Estado não conseguia suprir as necessidades básicas do povo e havia 

repressão de toda ordem, violando os direitos humanos. Para Djaló (2000), essa época 

foi marcada pelo medo e desconfiança popular.  

 Em função dos desentendimentos políticos entre os vários grupos relacionados 

às instâncias de poder, acontece um golpe de Estado motivado pelo Movimento 

Reajustador, com liderança de Nino Vieira
18

, na década de 1980. Nessa época, Luís 

Cabral decretou o artigo 70 do Anteprojeto da Constituição da República de Guiné-

Bissau, o qual previa que o Presidente do Conselho do Estado comandava os principais 

cargos na república (Chefe do Estado/Governo, Comandante Supremo das Forças 

Armadas Revolucionárias do Povo), suprimindo a função de Primeiro-Ministro, 

ocupada por Nino Vieira (DJALÓ, 2000).  Outra situação que levou ao golpe foi o 

descontentamento de Nino Vieira sobre a inserção de patentes militares nas FARP
19

. 

Isso possibilitou que jovens cabo-verdianos recém-chegados de Portugal ou de Cabo 
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 João Bernardo era Primeiro Ministro do país e combatente na luta pela independência (AUGEL, 2007). 
19

 Forças Armadas Revolucionárias do Povo (AUGEL, 2007). 



 

30 
 

Verde comandassem os ex-combatentes, causando desentendimento entre as duas 

instituições.   

As rivalidades étnicas dentro do Partido devido à participação de cabo-verdianos 

no comando do PAIGC e na maioria dos cargos políticos do país caracterizou o tom da 

disputa. Ao assumir o controle do país, Nino Vieira destitui o PAIGC e provoca divisão 

dentro do partido, rompendo com a proposta de unificação de Guiné-Bissau e Cabo 

Verde idealizada por Amílcar Cabral. Ele torna independente Guiné-Bissau de Cabo 

Verde
20

, além de promulgar a nova constituição do país em 1984 (SANGREMAN e 

outros, 2006). A partir daí, a história da recente República de Guiné-Bissau passa por 

sucessivos golpes de Estado e instabilidade política (AUGEL, 2007).   

Salienta-se que, desde o nascimento do PAIGC, muitos foram os conflitos 

internos, sobretudo as rivalidades existentes entre os guineenses e os cabo-verdianos, já 

que esses últimos possuíam regalias e se constituíam uma elite dentro do partido, mas 

também dentro do país. Esse fato se explica pelo tipo de colonização e aproximação que 

os cabo-verdianos tiveram com os portugueses, considerados como os principais 

colaboradores da manutenção do aparelho colonial (AUGEL, 2007). Por exemplo, os 

portugueses usaram cabo-verdianos como soldados, cipaios, chefes de posto e outros 

cargos repressivos (MACHADO, 2012).  

Após o primeiro golpe de Estado, Nino Vieira
21

, ex-combatente do PAIGC e 

Primeiro Ministro no governo de Luís Cabral, assume o comando do país. Durante seu 

mandato não houve muitas mudanças no que diz respeito à melhoria da vida da 

população; a distância política e econômica entre o campo e a cidade foi acentuada, 

provocando muitas insatisfações entre a população rural. Também ocorreram muitos 

assassinatos, já que o governo foi assegurado por um partido autoritário, ainda que fosse 

o representante da democracia revolucionária legalizado pelas guerras de libertação que 

levaram à independência do país (AUGEL, 2007). O PAIGC tinha seu poder 

reconhecido pela Lei n.º 7/7414 como único e legítimo representante do povo da Guiné-

Bissau, deslocando-se de movimento de libertação para Partido Dirigente de Guiné-

Bissau (SANGREMAN e outros, 2006).  

Consequentemente, enquanto esteve no poder, o Partido ―governou com 

prepotência, eliminando adversários e com repressão de toda ordem, gerando 

                                                           
20

 Desde o século XVII, Guiné-Bissau e Cabo Verde pertenciam a uma mesma administração, no entanto, 

as relações entre os dois países tornaram-se insustentáveis (AUGEL, 2007). 
21

 Nino Vieira foi um dos principais estrategistas da luta de libertação nacional, ―guerrilheiro legendário, 

herói nacional igualmente carismático, um dos braços fortes do PAIGC‖ (AUGEL, 2007, p. 63).  
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insatisfações que impulsionaram a liberalização partidária do país em 1991‖ (AUGEL, 

2007, p. 64). Quando isso ocorre, o referido partido deixa de ser único e, em 1994, 

ocorrem as primeiras eleições multipartidárias de Guiné. Nino Vieira vence e, mais uma 

vez, governa com autoritarismo, sem levar em conta as necessidades do país e do povo 

(AUGEL, 2007).  Ele governou o país por quase dois mandatos, mas não concluiu o 

segundo, pois um novo golpe de Estado se realizou. Após quase vinte anos, Nino Vieira 

foi desarticulado do poder pela guerra sangrenta de 1998-1999 (SANGREMAN e 

outros, 2006).  

Sangreman e outros (2006) dividem o conflito de 1998-1999 entre os fatores 

internos e externos. No que se refere aos conflitos internos, está a instabilidade político-

militar do PAIGC e o não atendimento das solicitações dos ex-combatentes no VI 

Congresso do referido partido. Já os conflitos externos se colocam quando o país 

estreita as relações com outro país europeu, a França, ao entrar na União Econômica e 

Monetária da África Ocidental, tendo o franco como moeda
22

. Outro fator está ligado 

estritamente às incongruências da presença colonial em África dada a demarcação 

imprópria de territórios no continente, afetando diretamente Guiné-Bissau. Isso reanimou as 

rivalidades entre Portugal e França. Por exemplo, Casamansa, região localizada dentro dos 

limites senegaleses e de colonização portuguesa, após a Patilha da África, em 1886, passou 

a fazer parte do domínio francês. Com isso, a colonização aumentou as rivalidades entre os 

grupos étnicos, bem como os disseminou, visto o pertencimento étnico comum das 

comunidades do norte de Guiné, os Felupe e a população de Casamansa. Além dessas 

questões, havia suspeitas de que Guiné-Bissau oferecia ajuda ao movimento 

independentista do referido território, sobretudo com a acusação de Ansumane Mané, chefe 

do Estado Maior, de auxiliar os rebeldes senegaleses. Assim, a revolta divide o país entre os 

apoiadores do então presidente e os apoiadores de Ansumane Mané. Nino Vieira recebeu 

apoio de Senegal e, Mané, de Guiné Conacri (SANGREMAN e outros, 2006). O conflito 

ganhou proporções arrasadoras: 

Os relatos denunciam torturas e atos de maldade perpetrados por soldados 

senegaleses, incêndio de casas e maus-tratos da população desarmada e 

impotente, que nada mais ansiava do que viver em tranquilidade. Já 

poucos dias após o espocar do conflito, os rebeldes (aliados a Ansumane) 

aconselhavam a população a retirar-se da capital, onde eles estavam 

aquartelados, e teve um êxodo em massa em direção do interior 

(AUGEL, 2007, p.69). 
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 Segundo Sangreman e outros (2006), essa integração não contribuiu para o desenvolvimento do país 

devido à não realização de medidas de desenvolvimento. Assim, essa aliança aumentou a pressão dos 

Estados francófonos vizinhos, sobretudo de Senegal, bem como levou à descapitalização do país. 
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Assim, ―observa-se que uma sucessão de golpes, homicídios e crises foi 

abalando profundamente o tecido político-social guineense‖ (SECCO, 2011, p 50-51), 

comprometendo a reconstrução de Guiné-Bissau e aumentando o desnivelamento social 

no país. Augel (2007) relata que, durante o conflito de 1998-1999, mais de 80% da 

população precisou abandonar suas moradias e a capital do país ficou em ruínas, além 

de muitos locais públicos ficarem destruídos e saqueados por soldados senegaleses. O 

caos instalou-se, a fome assolou, houve falta de medicamentos e combustíveis. Até 

mesmo a ajuda que vinha dos países vizinhos para suprir as necessidades básicas da 

população era retida nas fronteiras pelos soldados. Guiné-Bissau estava cercada por 

todos os lados, a soberania nacional estava ameaçada e a insatisfação era geral, pois 

o projeto nacional fracassou, dando lugar a um regime autoritário e ditatorial 

(AUGEL, 2007). 

Terminado o conflito, com intervenção internacional em concomitância ao 

Acordo de Paz de Abuja
23

, o PAIGC é derrotado e esse período marca o fim da sua 

hegemonia. No mesmo ano do desfecho do conflito, as segundas eleições presidenciais 

ocorrem com a participação de treze partidos. O PAIGC sofre derrota esmagadora e 

assume Koumba Yalá, do Partido da Renovação Social (PRS). Entretanto, no seu 

mandato, foi elevada a crise econômica e social no país, provocando perda de 

credibilidade a nível internacional, além de descontentamento dos integrantes do 

próprio partido (SANGREMAN e outros, 2006).   

Desse modo, por não atender às necessidades do país e da população, já deposto 

mais um presidente em novo golpe de Estado em 14 de setembro de 2003, liderado pelo 

General Veríssimo Seabra. Em 30 de março de 2004, novas eleições ocorrem, vencendo 

o Primeiro Ministro Carlos Gomes Júnior
24

, do PAIGC, o qual adquiria espaço 

novamente entre os guineenses. Todavia, com a morte do General Veríssimo Seabra, 

houve necessidade de novas eleições presidenciais em 2005,  com mediação 

internacional devido à fragilidade do Estado. Apurado o resultado, Nino Vieira volta ao 

cargo de presidente do país, mesmo sem partido e sem autorização, embora vencendo 

com mais da metade de votos no segundo turno (AUGEL, 2007). 

Em 2008, com a ocorrência das novas eleições presidenciais, o PAIGC vence, 

preservando Carlos Gomes como Primeiro Ministro. Em 2009, ocorrem dois 

assassinatos: são mortos Batista Tagme Na Waie e Nino Vieira. No mesmo ano, novas 
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 Realizado em Abuja na Nigéria em 1 de novembro de 1998 (SANGREMAN e outros, 2006).   
24

 Também conhecido pelo apelido de Cadogo Filho (AUGEL, 2007).  
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eleições acontecem e Malam Bacai Sanha assume a presidência. Em 2010, outra 

intervenção militar ocorre quando o Chefe de Estado-Maior da Defesa - Zamora Induta 

– e o Primeiro Ministro Carlos Gomes Júnior são raptados a mando do Vice-Chefe do 

Estado-Maior de Defesa, António Indjai e o Alm. José Américo Bubo Na Tchuto. Após 

o desfecho de tal situação, as duas personalidades responsáveis pela intervenção militar 

recebem cargos políticos, Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e Chefe de 

Estado das Forças Marítimas, respectivamente. Essa atitude foi condenada pela 

comunidade internacional, por isso os países e as instituições prestadoras de ajuda 

financeira, logo retiraram seu apoio (GONÇALVES, 2011).  

Em 2012, às vésperas da eleição para escolha do novo presidente do país em 

função da morte de Malam Bacai, Guiné é assolada por mais um golpe de Estado 

resultando na ―fase mais obscura e de imposição de terror na sua existência enquanto 

Estado, após a liberalização política‖ (GUINÉ-BISSAU, 2012, p.126). As imposições 

foram diversas, houve supressão dos direitos dos cidadãos, bem como interrupção 

imediata de toda e qualquer manifestação contrária ao regime instalado. Além disso, no 

que se refere à economia, houve significante aumento do custo de vida, enquanto a 

saúde e a educação foram abandonadas. Nessa conjuntura, os colaboradores 

internacionais recusaram-se a manter os financiamentos, tendo como consequência a 

paralisação de muitos projetos sociais para desenvolvimento do país e de ajuda às 

comunidades mais carentes (GUINÉ-BISSAU, 2012).  

Nesse ínterim, ainda houve suspeitas de outro ataque comandado pelo Capitão 

Pansau Ntchama, dificultando ainda mais a instalação da democracia no país. Desse 

modo, mais ações militares ocorreram a fim de reprimir movimentos contra o regime, 

quando havia esperanças de ser solucionada a crise em Guiné-Bissau. Como resultado 

do ataque, instalam-se esquadrões de morte e de tortura, suprimindo iniciativas de 

contenção do terror no país, consequentemente intensificando-se o tráfico de drogas 

(GUINÉ-BISSAU, 2012). Assim, que ―dia após dia, o país acorda sem esperança, 

acorda entorpecido com a dura realidade de uma ditadura militar extrema, camuflada 

com véu de transição‖ (GUINÉ-BISSAU, 2012, p. 129), no qual sucessivas prisões, 

violações, espancamentos, homicídios de ativistas mancham a história do pequeno país 

que lutou contra essas mesmas ações pela sua liberdade, na época da colonização 

(GUINÉ-BISSAU, 2012).  No ―Relatório sobre a situação dos Direitos Humanos na 

Guiné-Bissau 2010-2012‖ está registrado que a participação constante das forças 
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militares e sua consequente realização de golpes de Estado fragiliza a construção da 

democratização do país:  

Considerando o atual estado de coisas, não é de prever um 

desfecho breve e feliz na crise que se instalou no país, após o 

golpe de Estado. Não existem garantias, nem da parte das 

autoridades emergentes do golpe, muito menos da comunidade 

internacional, que os atos de perseguição, espancamento e 

assassinatos irão acabar tão cedo. E para agravar esta situação, a 

CEDEAO, que assumiu o protagonismo da crise guineense, está 

literalmente conformada, compactuada, imobilizada e 

inoperante, perante tudo que se tem passado recentemente no 

país (GUINÉ-BISSAU, 2012, p. 130). 

 

Esse panorama histórico sinteticamente apresentado permite descortinar as 

consequências da presença colonial em Guiné-Bissau e constata-se que os efeitos dela 

ainda assombram e assolam o país, relegado à situação de extrema pobreza, de tal modo 

que até hoje tenta se reerguer, estando entre um dos dez países mais pobres do mundo. 

Indicadores apontam para a difícil situação do país em todos os aspectos: sociais, 

econômicos, educacionais, salários baixos e alto índice de desemprego. A principal 

fonte de renda do país continua sendo o emprego público (AUGEL, 2007). Desse modo, 

Guiné-Bissau foi a primeira colônia a emancipar-se politicamente de Portugal, mas é 

um dos últimos países africanos a se estruturar do ponto de vista político e social 

(AUGEL, 2007).  

Conforme Augel (2007), a qualidade do ensino é possivelmente umas das mais 

fracas do continente africano, sendo a taxa de analfabetismo alarmante, principalmente 

entre as mulheres. Já com relação ao ensino superior, a situação é ainda mais 

preocupante, pois, quando o país se tornou independente, havia um número limitado de 

guineenses com formação acadêmica, acredita-se que em torno de catorze pessoas. Já 

com relação ao ensino médio, na mesma época não ultrapassava duas dezenas, ―o que 

mostra deplorável estado de desinteresse de Portugal para com essa colônia‖ (AUGEL, 

2007, p. 73). 

Para tentar minimizar o complexo quadro da educação superior, depois da 

independência, muitos jovens foram enviados para outros países como França, 

Inglaterra, Cuba, Brasil e Portugal com o objetivo de estudar. Infelizmente, muitos 

desses jovens não retornaram ao país pelas poucas oportunidades de crescimento 

profissional lá existente. Também houve significativa quantidade de imigrantes 

guineenses que saíram do país pelos problemas que a nação enfrentava depois de 
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independente: instabilidade política e dificuldades financeiras. Sendo assim, ainda há 

falta de profissionais qualificados e para os que retornaram não houve empregos de 

nível superior (AUGEL, 2007). Portanto, ―até hoje, a Guiné tenta ultrapassar os agudos 

desequilíbrios causados por esse cruento embate de 1998-1999‖ (SECCO, 2011, p.50-51), 

marcando a difícil tarefa de reconstrução para o país. 

Também não há livrarias em Guiné-Bissau e existe apenas uma editora privada, 

a Kusimon
25

. Há somente uma editora escolar mantida pela Suécia, poucas gráficas, 

alguns jornais. Só em 2004, começaram a funcionar duas universidades, sendo uma 

pública, a Universidade Amílcar Cabral, e outra privada, a Universidade Colinas de 

Boé. Há também a Faculdade de Direito e uma Escola de Medicina, funcionando desde 

1980. Não há formação técnica no país. A taxa de mortalidade é altíssima, ―[...] são as 

mais elevadas da sub-região oeste africana‖ (AUGEL, 2007, p74), como resultado de 

doenças endêmicas e infecções intestinais. A expectativa de vida não ultrapassava os 45 

anos em 2001. Há alto índice de pessoas infectadas pelas AIDS. Poucos são os 

hospitais, os médicos, e os poucos enfermeiros são deslocados para o interior. Esses 

últimos não possuem formação adequada, e por causa da localização dos postos de 

trabalhos, não possuem acesso aos medicamentos básicos (AUGEL, 2007).  

Em contrapartida, há certo esforço, sobretudo da parte de algumas empresas 

privadas e organizações não governamentais, para minimizar a situação de calamidade 

(AUGEL, 2007). Sangreman e outros (2006) alertam para o fato de que o país ainda está 

muito longe de conquistar autonomia das instituições internacionais
26

, as quais atuam 

nas mais diversas áreas para desenvolvimento do país: econômico, financeira, 

institucional, militar e política (SANGREMAN e outros, 2006). 

A água potável ainda é um bem precioso e de difícil acesso, visto que apenas 

25% da população possui água recomendável para o consumo. Além disso, há 

insuficiência no abastecimento de energia elétrica, mesmo na capital e regiões 

metropolitanas, onde há as principais melhorias de Guiné.  Concernente também à 

situação do país, o ―Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau 

2010/2012‖, descortina mais tristes realidades das localidades do interior. Na maioria 

dessas regiões, ocorre o abandono das aldeias por parte da administração pública, e 

presencia-se a insuficiência dos serviços indispensáveis como educação, saúde e 
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 Para Dutra (2011) significa ―Com as mãos‖. Mas informa Augel (2007) que esse título é uma junção 

dos nomes dos criadores: Fafali Koudawa, Abdulai Sila e Tereza Montenegro. 
26

São elas: as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a União Europeia (SANGREMAN e outros, 2006). 
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segurança. Nelas, também há alto índice de tráfico de crianças, mutilação genital 

feminina e casamento precoce e obrigatório, calcado em tradições. Também prevalecem 

os maiores percentuais de mortalidade infantil em consequência de alimentação 

inadequada e falta de saneamento básico. 

 Assim, atualmente o país enfrenta ainda muitas dificuldades para se reerguer 

diante dos grandes entraves que impediram seu desenvolvimento: a colonização, a 

guerra civil e os sucessivos golpes de Estado. Todos esses fenômenos contribuíram 

negativamente para o atual estado de miséria e abandono do povo, sobretudo nas áreas 

rurais. Por conseguinte, a imposição colonial também desestruturou a sociedade 

heterogênea de Guiné-Bissau, perceptível através das rivalidades entre as etnias até os 

dias atuais, além de desestabilizar as identidades do país, promovendo, de um lado, 

conflitos intensos entre os que não se assimilaram, por outro lado, a adoção da cultura 

portuguesa, sobretudo nas áreas urbanas do país. No contexto da globalização, as 

identidades tradicionais são abaladas e surgem novas posições de sujeitos, interpelados pela 

cultura locas/global. Essas e outras questões apontadas até aqui estão presentes, de muitas 

formas variadas, nos textos literários aqui selecionados para análise, passando-se, assim, a 

estudar a estreita relação que a literatura bissau-guineense mantém com a história do país.  

 

 

1.2 A LITERATURA BISSAU-GUINEENSE: ENTRE HISTÓRIA E FICÇÃO 

 

A literatura de Guiné-Bissau está intimamente ligada a acontecimentos relativos 

à época colonial e aos períodos de independência e de pós-independência do país. A 

colonização no referido território durou cinco séculos, desenvolvendo uma prática de 

extrema violência, todavia enfrentando a resistência dos nativos contra as subordinações 

do aparelho colonial. Por isso, estudar uma literatura que sofreu muitas imposições de 

uma cultura outra, a qual trouxe implicações sem possíveis reparações, significa 

debruçar-se sobre a história desse pequeno país e as complicações que essa invasão 

repercutiu (repercute) para a construção de sua identidade (SEMEDO, 2011). Nas 

palavras de Semedo, ―hoje, falar da literatura guineense significa abordar questões da 

história e da identidade da e na Guiné-Bissau; e por isso reunir os elementos dispersos 

da memória coletiva desse país‖ (SEMEDO, 2011, p.17). Comungando das mesmas 

asserções, Augel considera que:  

 



 

37 
 

Trata-se de uma literatura incipiente que se abastece da multiplicidade 

e diversidade cultural dos grupos populacionais, do passado pré-

colonial, da experiência da colonização e da luta de libertação, da 

difícil descolonização, assim como das dolorosas tentativas do estado 

pós-colonial em definir o poder e encontrar caminhos entre o apego 

‗ao chão‘ dos antepassados e a inserção dentro do ‗moderno‘ mundo 

das nações contemporâneas (AUGEL, 2007, p. 50). 

 

 

Ao longo das considerações já realizadas até aqui, viu-se que a colonização 

impediu o desenvolvimento da literatura em Bissau no que concerne às obras literárias 

escritas em língua portuguesa, pois, levando em conta o tipo de colonização realizada 

no país, não houve iniciativas da metrópole portuguesa no que diz respeito ao ensino. 

Isso fez protelar iniciativas de uma literatura colonial de tal modo que apenas em 1958 

instalou-se o ensino médio, enquanto outras colônias portuguesas já haviam avançado 

nessa questão (SEMEDO, 2011). Importa salientar que a possibilidade de estudo 

estava atrelada ao apagamento da cultura do nativo e à incorporação dos costumes 

metropolitanos, pois aqueles que continuavam a exercer hábitos da colônia não 

tinham acesso à escola, sendo ela ―[...] um dos meios mais eficazes para uma 

certa ascensão social. Somente aquele que era alfabetizado e comprovava possuir 

costumes ‗civilizados‘ tinha a prerrogativa de adquirir o status  de aculturado‖ 

(AUGEL, 2007, p. 137-138).  

Por isso, primeiramente, a literatura é realizada pelos portugueses como uma 

literatura de viagem, quando relatam as experiências no território, o comportamento dos 

autóctones e os acontecimentos na colônia. Entretanto, esses textos repercutiam o olhar 

do colonizador (SEMEDO, 2011), já que ―os autores dessa iniciante literatura colonial 

são quase sempre funcionários da administração portuguesa, militares ou missionários, 

todos marcados pelos ideais da missão civilizatória do branco‖ (AUGEL, 2007, p. 130).      

Missão com a finalidade aparente de ‗civilizar‘ os bissau-guineenses através da 

disseminação da fé cristã, mas mascarada no objetivo principal de explorar e subjugar o 

povo para enriquecimento de metrópole (AUGEL, 2007).  

Apenas no início do século XX, mais precisamente em 1900, Marcelino 

Marques de Barros publica Litterattura dos negros: contos, cantigas e parábola, 

considerada a primeira obra literária do país. Com isso, divulgou em seus trabalhos 

canções e pequenas histórias da tradição oral em línguas locais e em crioulo. Mas 
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importa salientar, que em 1879, com a instalação da primeira imprensa de Bolama
27

, 

havia algumas poucas publicações de autoria de cabo-verdianos e guineenses em 

jornais. Um deles era o jornal Bolamense, em que os textos exaltavam a terra natal e 

denunciavam timidamente os problemas da colonização (SEMEDO, 2011a).  

No entanto, somente a partir da década de 1950 desenvolvem-se textos literários 

propriamente guineenses impulsionados pelo fato de a presença colonial ser 

intensificada no território de Guiné. São os guineenses Amílcar Cabral, Vasco Cabral, 

Hélder Proença e Agnello Regalla que conduzem a temática de libertação da pátria, 

realizam denúncias sobre a situação de Bissau e do continente africano, embora essas 

produções apenas tenham sido publicadas depois da independência (SEMEDO, 2011). 

Na conhecida ―geração dos sonhos
28

‖, há o surgimento de vozes autóctones na 

construção de uma literatura de combate ao opressor pelo questionamento da 

colonização através da poesia (SECCO, 2011). Por isso, Secco compreende que a 

literatura produzida no período em destaque se caracterizou pela ênfase guerrilheira e 

nacionalista, combatendo a colonização e seus desdobramentos, como a miséria e a 

exploração, mas também esses textos e discursos reverberaram ao desejo de preservação 

das tradições africanas. Sobre essa fase, Semedo (2011) pontua: 

[...] foi um tempo de uma unidade política exacerbada e trazida da luta de 

libertação. Os discursos poético e político quase que se fundiam e o 

político chagava a suplantar o pendor estético, tal era o compromisso das 

letras com o país e as suas lutas e conquistas (SEMEDO, 2011, p. 11). 

 

Semedo (2011) divide a literatura de Guiné-Bissau em duas fases literárias, 

sendo primeiramente composta por textos escritos antes da independência do país, os 

quais não apresentavam unidade temática e de estilo, partindo de inspirações 

individuais. Alguns são: Mariazinha em África (1925); O veneno do sol (1928), de 

Fernanda de Castro; Auá: a novela negra (1934), de João de Augusto; todas essas obras 

literárias foram escritas a partir do olhar do colonizador sobre o país: 

A metrópole e a província; o branco e o negro; o civilizado e o 

selvagem; a vida urbana e a vida rural, entretecida de alegações que 

denotam a reafirmação da responsabilidade do colonizador – 

civilizado em civilizar o colonizado. O analfabetismo do indígena é 

apresentado com toda a naturalidade, assim como a vontade de saber 
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 A primeira capital de Guiné-Bissau foi Bolama, no arquipélago dos Bijagós. Mas em 1940, outra 

capital é nomeada, pois Bolama começou a entrar em declínio. Bissau recebe então algumas feitorias 

urbanas (AUGEL, 2007). 
28

 Para Secco (2011) ―a geração dos sonhos‖ constitui a literatura produzida em Guiné-Bissau entre 1945-

1977, caracterizada pela produção de textos com cunho guerrilheiro e nacionalista.   
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ler desse é mostrado como uma simples curiosidade e não uma 

necessidade ou um direito. Tudo isso aparece nos textos ‗orientados‘ 

por uma ideologia colonial tendente a diminuir o colonizado e a 

justificar a ocupação do território alheio (SEMEDO, 2011, p. 29-30). 

  

Já a segunda fase se dá com a independência do país (1974), composta de 

produções literárias escritas propriamente por guineenses. Para Semedo (2011), a 

antologia poética Mantenha para quem luta
29

! (1977), de Manuel Ferreira, é a primeira 

obra desse período, registrando o nascimento da literatura de Guiné Bissau. Entretanto, 

Augel discorda e considera que o surgimento da literatura de Guiné ocorreu com a 

publicação do livro Poemas (1963), de Carlos Semedo
30

, pois, apesar de incipiente, tem 

autoria de um nativo em tempos de colonização. Também Amâncio (2011) contesta a 

opinião de que Mantenhas para que luta (1977) dá início à literatura no país. Para ele, a 

antologia pode ser considerada a primeira obra escrita, mas não pode ser considerada a 

primeira obra literária, principalmente pelo forte vínculo do país com a tradição oral. 

Desse modo, Amâncio (2011) separa a literatura guineense em dois grupos: literatura 

crioula e literatura em língua portuguesa.  

Semedo (2011) pontua o surgimento da literatura a partir da necessidade de luta 

pela libertação nacional, pois, ligada à história, havia a presença marcante da tradição 

oral nos ensinamentos, cantigas e provérbios, sobretudo exaltando de heróis da pátria e 

do continente africano. Depois dessa publicação, outras antologias surgem como 

Momentos primeiros da construção (1978), reunião de poemas com participação de 

doze escritores e Os continuadores da revolução e a recordação do passado recente 

(1979). No mesmo ano, surge uma coletânea de contos da tradição oral N'sta li'n sta la e 

Junbai
31

 com organização de Tereza Montenegro e Carlos  Morais.  Todas elas, 

altamente denunciadoras da repressão da colonização, celebrando a libertação e 

exaltando os heróis, sobretudo Amílcar Cabral. Tindó Secco (2011, p. 56) entende que: 

 

Essa geração de poetas ergueu os alicerces do sonho libertário e, 

mesmo após a independência, até o final dos anos 1980, manteve um 

discurso crítico que buscava afirmar a multifacetada identidade 

guineense, discutindo dificuldades sérias existentes no país e o 

desconhecimento de África por muitos dos seus filhos. 
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 O livro reuniu catorze poetas que contaram os feitos da luta pela libertação da nação e as ações dos 

heróis para a conquista da independência de Guiné-Bissau (SEMEDO, 2011). 
30

 Pseudônimo de Antônio José Jacob Leite de Magalhães (SEMEDO, 2011). 
31 Primeira coletânea de fábulas em crioulo publicada na Imprensa Nacional, 1979, contendo 21 storia 

(COUTO, 2008). 
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Apenas em 1990 surge nova obra literária significativa, a Antologia poética de 

Guiné-Bissau, com participação de catorze autores (SEMEDO, 2011). Outras antologias 

publicadas: Eco do pranto, em (1992) e o livro Kebur: Barkafon di poesia na kriol, 

reunião de diversos textos em crioulo, compostos por treze autores, em 1996 

(SEMEDO, 2011). O livro Entre o ser e o amar (1996), de Odete Semedo, é a primeira 

obra de uma poetisa de Guiné-Bissau com livro publicado (LARANJEIRA, 2011). Em 

2010, é lançada Traços no tempo: antologia poética juvenil da Guiné-Bissau, com 

participação de vinte e três poetas (SEMEDO, 2011)
32

.  

Tem-se primeiramente a produção da poesia, somente em 1993 iniciou-se a 

publicação de narrativas literárias. Domingas Sami inaugura o gênero com três 

contos no livro A escola, que se destaca por ser uma publicação individual, já que as 

antologias se apresentam como uma saída para ultrapassar as fronteiras da 

publicação, contribuindo ―[...] para formação de um paradigma literário nacional‖ 

(SEMEDO, 2011, p. 56). Por isso, desde as primeiras publicações literárias, há uma 

recorrência às antologias, o que ainda acontece com as obras contemporâneas no que 

diz respeito aos contos e poemas. Considerando-se a complexidade econômica e 

política do país, essa tendência se apresenta como uma alternativa para os escritores 

conseguirem publicar suas obras.  

Ainda em 1993, surge o livro A força da vontade, composto por dezesseis 

narrativas da tradição oral, de Manuel da Costa (SEMEDO, 2011). Já em 1995, Enxadas 

do Rei, de Tereza Montenegro, aborda sobre a mitologia de animais no imaginário de 

Guiné (TINDÓ SECCO, 2011).  

 Segundo Bessa (2011), após o conflito armado de 1998-1999, os textos 

guineenses expressam cada vez mais a preocupação com a situação do país. Nesse 

sentido, nos anos 2000, é publicado Sonéa: histórias e passadas que ouvi contar I, e 

Djênia: histórias e passadas que ouvi contar II. No mesmo ano, é publicado o livro 

Contos de ’Nori (2000), de Carlos Edmilson M. Vieira. Em 2004, Contos da cor do 

tempo, organização de Fafali Kudawo, Abdulai Silá, e Teresa Montenegro. Já em 

2006, foi publicado Fogo fácil, de Marinho de Pina. Em 2008, Waldir Araújo 

publica, em Portugal, Admirável diamante bruto e outros contos, coletânea de treze 

narrativas que ―tem como pano de fundo a Guiné-Bissau; e é uma voz guineense na 

diáspora que não disfarça nem o desalento que lhe vai na alma e muito menos o 
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 Apontam-se as principais publicações citadas, sobretudo por Semedo (2011) e Augel (2007).   
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amor pelo seu chão [...]‖ ( SEMEDO, 2011, p. 42).  Em 2010, de uma parceria entre 

Brasil, Angola e Guiné, é lançado Contos do mar sem fim, no qual ―o país é o pano 

de fundo e as questões sociais e políticas, acompanhadas de críticas, feitas por vezes 

com algum sarcasmo, fazem-se temáticas destas narrativas dos quatro escritores 

guineense‖ (SEMEDO, 2011, p. 42). Em 2014, é publicado Ema vem todos os anos, 

por Abdulai Sila, Marinho de Pina e outros. 

 O romance desenvolve-se bem mais tarde, sendo pioneiro o escritor Abdulai 

Sila, o qual ―[...] traz à tona a memória coletiva guineense por meio dos nomes dos 

personagens, dos topónimos guineenses, da sintaxe, da ontologia discursiva presentes 

nesses textos e sobretudo através do ‗corpo‘ das histórias contadas‖ (SEMEDO, 2011, 

p. 43), com a trilogia Eterna paixão (1994); A última tragédia (1995) e Mistida (1997). 

Para Augel (2007), Abdulai Sila apresenta o saber popular, os ditos corriqueiros com 

sintaxe do português, além de utilizar o crioulo nas falas dos personagens e do próprio 

narrador, expondo o rural em diálogo com a cidade colonial. Em 1997, aparece outro 

romance Kikia Matcho, de Filinto Barros, também tendo a história de Guiné como pano 

de fundo, questionando ―[...] a ideologia que norteou a luta de libertação nacional e que 

teria caído no esquecimento dos comandantes [...]‖ (SEMEDO, 2011, p. 44). Dessa 

forma, os escritores de Guiné-Bissau têm uma atuação muito importante: ―[...] 

assumem, na ainda jovem história desse pequeno país, um papel de vanguarda 

intelectual, atuando como ponta-de-lança para o esforço da autodefinição do Estado-

Nação e sua sociedade‖ (SEMEDO, 2011, p.21).  

Tem-se até aqui uma síntese da história das publicações literárias bissau-

guineenses da época colonial até 2014, com certo pesar pela quantidade reduzida de 

obras literárias produzidas na e fora da Guiné-Bissau por seus escritores. Trata-se de 

uma literatura ainda jovem e incipiente, mas que representa o povo, o país e os seus 

costumes, associada à história que a atravessou. Entretanto, não se pode perder de 

vista que a precariedade das obras também se deve ao fato de os escritores 

enfrentarem muitas dificuldades para conseguirem publicar, seja pelo alto índice de 

analfabetismo no país, seja pela própria pluralidade linguística, além do desinteresse 

dos governantes para revitalização da cultura e das artes, atestado pela existência de 

poucos locais de publicação e de leitura (AUGEL, 2007). Por isso:  

Em relação à Guiné-Bissau, nem no campo da historiografia, nem no 

da crítica ou da teoria literária existem muitas obras, o que 

corresponde à pouca produção e à ainda débil recepção dessa 
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literatura. Essa situação se está aos poucos modificando, embora 

esteja ainda longe de ser satisfatória (AUGEL, 2007, p. 99). 
 

Sendo assim, a pesquisadora não considera que o sistema literário de Guiné-

Bissau esteja consolidado. Para ela está em processo de formação, mas por ser uma 

literatura altamente preocupada com as questões político-sociais do país, apresenta-se 

importante para a construção da identidade do povo. Nessa perspectiva, os escritores 

bissau-guineenses assumem relevante papel na sociedade, pois muitos deles se colocam 

como porta-vozes de sua sociedade para questionar os problemas da colonização ainda 

presentes no país e perceptíveis nas suas mazelas e dilemas (SEMEDO, 2011).   

Importa salientar que Semedo (2011) separa a literatura de Guiné-Bissau em 

dois momentos. No primeiro momento, os textos literários questionam a presença 

colonial, já no segundo momento é a desilusão de promessas não cumpridas que entra 

nas  produções literárias. Então, as publicações do período pós-independência tendem à 

desilusão, pois a situação do país pouco foi alterada. Esses textos apresentam muitas 

críticas à atual situação e reclamações dos ideais da libertação que foram abandonados 

pelos que assumiram o poder (SEMEDO, 2011). Interessa saber que os textos 

contemporâneos ainda reverberam o diálogo da ficção com a história pela aproximação 

que essa literatura tem com a realidade do próprio país, como já observado no presente 

trabalho. Desse modo, para Semedo (2011) é muitas vezes difícil separar cada área, já 

que ―ali [na literatura] a ficção e a história se misturam, pelas mãos dos autores, 

enevoando os limites entre os dois campos‖ (SEMEDO, 2011, p. 21).  

Por isso, na presente década, o momento crítico da história de Guiné-Bissau, 

como a instabilidade política, ainda se apresenta como pano de fundo das produções 

literárias. Assim, a literatura coloca-se como instrumento de interpelação e reflexão 

crítica sobre o percurso sócio-político e histórico do país e dos seus cidadãos 

(SEMEDO, 2011), permanecendo na atualidade a denúncia social. Já com relação ao 

tema de fundo nacionalista e de construção da nação, hoje não há mais resquícios dessa 

temática nas produções de Guiné-Bissau (SECCO, 2011).  

Nesse sentido, para Laranjeira (2011), as literaturas africanas de língua 

portuguesa são comprometidas com o processo histórico pelo qual passaram, engajadas 

na (re) construção de suas identidades. Para esse mesmo autor, não há possibilidades 

dessas literaturas se afastarem totalmente dessas temáticas, nem estarem 

descomprometidas com questões políticas. Segundo Laranjeira (2011) com o advento da 
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globalização, essas literaturas passaram a ter novas configurações, tornaram-se mais 

complexas, abordando realidades culturais locais/regionais/nacionais e internacionais 

em um mesmo conjunto de textos. 

Por isso, Semedo (2011, p. 14) entende a literatura em estudo como ―[...] uma 

literatura em fase de busca e de afirmação e que encontra a sua força vital na tradição 

oral e na oratura; uma literatura que se vai alimentando dos acontecimentos sociais, 

políticos e culturais [...]‖, passados e da atualidade. Nesse sentido, ela entende que a 

literatura bissau-guineense teve/tem como responsabilidade ―descobrir os veios do 

inconsciente coletivo, desvendar aspirações, farejar e antecipar tensões, cantar glorias e 

intervir [...]‖ (SEMEDO, 2011, p. 20). Também acrescenta que a literatura de Guiné-

Bissau extrapola a manifestação estética, pois promove intervenção e diálogo entre 

aquele que escreve e o seu público leitor. Entretanto, reconhecendo que há um número 

ainda limitado de alfabetizados no país, menores são as possibilidades de divulgação do 

texto literário à sociedade aqui em foco.  

Além disso, outras questões sobressaem ao referir sobre os problemas que essa 

jovem literatura enfrenta para conquistar maior espaço no cenário das literaturas 

africanas de língua portuguesa. Sobre isso, Tony Tcheca (2011) assinala que há poucos 

estudos sobre a referida literatura, pouco ainda se publica, todavia a questão editorial é 

um dos grandes impedimentos. Isso se deve ao fato de haver grande instabilidade 

política de um lado e, de outro, a difícil situação econômica do país. Além disso, há 

também desinteresse dos governantes em fomentar divulgação da cultura do país, e, por 

isso, "as letras, as artes, enfim, tudo o que se relaciona com a cultura foi empurrado para 

a periferia das periferias‖ (TCHECA, 2011, p. 53). Por isso, deve-se ter o cuidado de 

não repercutir mais uma vez exclusões e preconceitos no que se refere à produção 

literária desse jovem país. Fonseca (2011), por exemplo, chama atenção dos estudiosos 

das literaturas africanas de língua portuguesa para não qualificar/quantificar a literatura 

bissau-guineense a partir da existência limitada de obras em língua portuguesa:  

 

O ' espaço em branco ' que muitos estudiosos definiram como escassez 

de produções literárias significativas é abundância de criação em 

crioulo, riqueza que traz em seu bojo inevitavelmente a questão da 

língua literária e outras relacionadas com o modo de escrita e de 

publicação dos textos (FONSECA, 2011, p. 81).  

 

Compartilhando dessas asserções, Amâncio (2011) também compreende a 

existência extensa de um repertório literário bissau-gineense em potencial, o qual necessita 
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ser continuamente ―visto, escutado, aprendido, ensinado, revisto, reescutado, reaprendido, 

reensinado [... ]‖ (AMÂNCIO, 2011, p. 115). Apesar das produções literárias, em sua 

maioria na língua crioula, isso não desprestigia o status dessa literatura, embora se apresente 

como um desafio aos estudiosos não falantes da língua guineense.  Por isso, ao se falar na 

literatura produzida em Guiné-Bissau é necessário compreender a existência de dois tipos 

de escrita literária, a crioula e a portuguesa. E como forma de comprovação da existência de 

um vasto campo literário, Laranjeira (2011) apresenta uma recente tese, segundo a qual 

pode haver mais de setenta escritores em Guiné, publicando em livro ou esparsamente. Isso 

corrobora a afirmação de Queiroz (2011): é preciso ter cautela em classificar a literatura do 

país em estudo como pequena/menor pelo conhecimento das obras escritas que chegam até 

nós, já que se deve levar em conta as produções orais de base tradicional, além das novas 

formas de divulgação das criações, como é o caso da internet.  

Apesar de nos últimos anos se perceber que há no Brasil relevante entrada do que é 

produzido literariamente nos países africanos de língua portuguesa e, consequentemente, 

mais pesquisas têm surgido para dar conta desse universo cultural, infelizmente, com 

relação à literatura em estudo, reforça-se que pouco ainda se sabe e se estuda (QUEIROZ, 

2011). Essa situação é recorrente desde as primeiras publicações sobre as produções 

literárias no continente africano, como por exemplo, nas antologias poéticas africanas No 

reino de Caliban, O canto armado e Na noite grávida de punhais, todas de 1975, em que a 

literatura de Guiné-Bissau já ocupava lugar de desprestígio (SEMEDO, 2011). Apenas em 

1990, a publicação da Antologia poética da Guiné-Bissau apresenta um trabalho mais 

completo acerca das produções literárias do país. Já em 1991, a iniciativa de um professor 

brasileiro, Rogério Andrade Barbosa, rendeu mais alguns créditos na divulgação da poesia 

bissau-guineense com o livro No ritmo dos tantãs, além das contribuições da estudiosa 

Moema Augel (SECCO, 2011). Ainda as professoras Laura Cavalcante Padilha, Carmen 

Lucia Tindó Secco e o professor Benjamin Abdala Júnior também divulgam escritores 

guineenses em seus trabalhos (AUGEL, 2007). 

As questões até aqui apresentadas nos permitem evidenciar que a literatura de 

Guiné-Bissau possui muitos desafios, os quais se revelam como motivadores desta 

pesquisa. Portanto, independente do número de obras publicadas, bem como das que 

conseguem ultrapassar as fronteiras do país, a quantidade de leitores, e, sobretudo a 

língua escolhida pelo escritor, é uma produção rica e instigante que merece mais 

atenção dos leitores brasileiros, sobretudo considerando-se a nossa proximidade 

histórico-cultural.    
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2 CONTOS BISSAU-GUINEENSES: SENTIDOS DE IDENTIDADE E 

RESISTÊNCIA 

 

O gênero conto tem grande importância nas literaturas africanas de língua 

portuguesa pela proximidade com a tradição oral presente em todo o continente. Além 

disso, o gênero permite a narração de especificidades locais estabelecendo, muitas 

vezes, fronteiras tênues entre a ficção e a realidade histórica. Conciso e sintético são 

qualificadores que melhor o representam, mas, sobretudo, vê-se a importância do caráter 

contestador/contestatório dessas produções (SANTOS, 2012), no contexto da literatura 

de Guiné-Bissau, que permite identificar posturas de resistência cultural.  

O conto é considerado o gênero mais antigo da humanidade, apesar de tardia 

consolidação na literatura (GIARDINELLI, 1994). Já em Guiné-Bissau, o primeiro 

conto escrito foi publicado em 1952, por James Pinto Bull, com ―Amor e trabalho‖, no 

Boletim cultural da Guiné Portuguesa (COUTO, 2008).  

A literatura oral
33

, principal fonte de contos, é uma expressão da tradição e da 

cultura de Guiné-Bissau, dividindo-se em narrativas históricas, contos e lendas, 

provérbios, adivinhas, poemas e canções e, no caso especificamente de Guiné-Bissau, 

não se pode deixar de abordar as cantigas de mulher, dividindo-as entre cantigas de 

história, cantigas de djamu (carpir) e cantigas de dito ou cantigas de madjuandadi, 

enquanto poesia popular produzida por repentistas (SEMEDO, 2011b).  Essas cantigas
34

 

de mulher são criadas e cantadas nas coletividades femininas, e há sempre uma história 

motivadora, também conhecida como ‗história da cantiga‘, bem como uma crítica. As 

cantigas de madjuandadi dividem-se em dito por dito e harmonia, nas primeiras, há as 

de kumbosadia
35

, de inimigos(as), de lamento e de amor não correspondido. Nas 

cantigas de lamento, as cantadeiras desabafam os maus tratos, falam de morte e de 

infertilidade; nas de harmonia, diferenciam-se em cantigas de amizade e de amor. 

Portanto, na perspectiva da autora, essas cantigas constituem manifestações vivas e 

significativas da tradição oral do país, já que apresentam, principalmente, os saberes 

locais, as entidades e as tradições africanas.  

                                                           
33

 Esse trabalho não tem como objetivo discutir a nomenclatura de tais produções (literatura oral, oratura 

ou oralitura), embora esteja claro que há diferenças em suas aplicações.    
34

 Para maior conhecimento, indica-se a Tese de Maria Odete da Costa Soares Semedo, ―As 

mandjuandadi – cantigas de mulher na Guiné-Bissau: da tradição oral à literatura‖. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Letras_SemedoMO_1.pdf>. 
35

 Rivalidade (SEMEDO, 2011).  
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Para Carreiro (2010), os contos e as lendas recontam histórias da realidade objetiva, 

representando subjetividades das sociedades e as diferentes formas dessas comunidades 

compreenderem o mundo. Essas narrativas são espaços propícios para identificar sentidos 

de identidades e resistência, tendo como material de análise o conhecimento dos 

antepassados, as línguas nativas e a memória coletiva presentes nessas narrativas.  

Essa cultura da contação de histórias dentro do continente africano é prolífera e 

contínua, por isso Ki-Zerbo (2010) classifica essa tradição como rígida, 

institucionalizada e formal tendo em vista a complexidade do acontecimento narrativo. 

Os instrumentos utilizados nesses rituais variam de acordo com a região, sendo 

considerados como ―veículos da história falada, são, portanto, venerados e consagrados‖ 

(KI-ZERBO, 2010 p. 42).  

A contação é um ato coletivo em que o ouvinte participa do processor criador 

como um colaborador, podendo interferir e recriar a história, pois ―durante o djumbai, 

não é apenas o contador que canta, todos os presentes participam do canto (SEMEDO, 

2011, p. 68). Por isso, há muitas versões de um mesmo conto, mas os aspectos 

principais são mantidos (KI-ZERBO, 2010). Esse ritual geralmente acontece à noite 

com um ou mais contadores, no qual todos têm a oportunidade de falar (OLIVEIRA, 

2010). Os contos contemplam vários interesses: a religião, a moral e a educação por 

meio dos ensinamentos e lições de vida, pois ao mesmo tempo que atua  como forma de 

lazer, as histórias contadas e escutadas são utilizadas para aprendizagem:  ― [...] pois o 

papel desses contos, adivinhas e provérbios é também o de regulador social, por isso são 

escolhidos de acordo com o público, que interage como o animador djumbai‖ 

(SEMEDO, 2011b, p. 65).  Assim: 

 

No seu ambiente natural, o tradicional junbai que retém noite a noite, 

em qualquer canto da tabanca debaixo de um polon ou no meio da 

morança, homens, mulheres e crianças de todas as idades, as histórias 

costumam aparecer entre as adivinhas, ditos, passadas, provérbios e 

cantigas (CARREIRO, 2010). 

 

Nessa perspectiva, Hampatê Bâ (2010, p. 183) compreende a literatura oral 

como a ―grande escola da vida‖, sendo ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência 

natural, iniciação à arte, história, divertimento e também recreação. O responsável pela 

contação é um adulto que tem dom na arte de contar, o griot, trovadores que percorrem 

o país ou é ligado a uma família. Esse possui regalias dentro da comunidade pelo ofício 

que exerce e se classifica em griot músicos, griot embaixador/cortesão e griot 
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genealogista/historiador/poeta. O primeiro é cantor, preservador, transmissor de música 

antiga e compositor. Já o segundo faz intervenção/conciliação entre grandes famílias 

quando há situações de desavenças, nesse caso, é ligado a uma família nobre ou real, ou 

a apenas uma pessoa. O último é contador de história e grande viajante, geralmente não 

é ligado a uma família (KI-ZERBO, 2010). 

No caso específico de Guiné-Bissau, os djidius mandigas, etnia mais rica em 

termos de produção de literatura oral, são trovadores ou bardos que também exercem a 

tarefa de djamu (carpir) ou de louvar. Eles oferecem cantos aos reis e à sua família, 

cantam epopeias e fazem versos, mas também produzem para pessoas com poder 

aquisitivo menor. Os djidius não precisam de convite para participarem de festas, 

frequentam nascimento e morte, cantando aos  recém-nascidos, batizados e em  

casamentos. Há também peças cantadas pelos papeis e balantas com acompanhamento 

do simbi
36

 nos ritos de passagem, casamentos e outras festividades. Já os manjacos são 

conhecidos pelas canções entoadas pelas djamudur (carpideiras), por motivo de mortes, 

principalmente de anciãos. Esses cantam as realizações dos falecidos, exaltando a 

linhagem e os filhos na cerimônia. Entre os fulas estão as acrobacias realizadas no 

entoar dos cantos que os destacam, acompanhados de som de flautas feitas de cana de 

bambu - nhanheru
37

 e xilofone. Eles cantam em festas populares, exaltando os régulos, 

as famílias; já em casamentos, elogiam a noiva com canções. Além disso, animam os 

torneios de luta livre entre rapazes de diferentes aldeias; já os felupes e os bijagós 

destacam-se pelas narrativas moralistas (SEMEDO, 2011b).  

Ainda na perspectiva dos contos tradicionais, Doralice Alcoforado (2008) lista 

cinco características presentes nessas produções: o zoomorfismo, em que o homem 

transforma-se em animal; modelos comportamentais do ancião enquanto sinônimo de 

sabedoria e do jovem demonstrando pressa; valores morais, já que na maioria dos 

contos há lições de moral; por fim, a ação predomina sobre a descrição e os 

acontecimentos, quase sempre em ordem cronológica.  Entretanto, em se tratando do 

conto contemporâneo na literatura bissau-guineense há que se considerar que não se 

trata mais do gênero nos seus aspectos tradicionais, já que eles também foram 

atravessados pelos processos de hibridização, sincretismo e crioulização cultural.  

Outro ponto está relacionado às produções do corpus, de maneira que são 

escritos em língua portuguesa, e, portanto, não se trata mais de literatura oral. Nesse 
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 Instrumento de seis cordas feito de cabaça forrada com couro de caprino (SEMEDO, 2011b). 
37

 Instrumento musical monocorde (SEMEDO, 2011b). 
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sentido, coloca-se a problemática na transferência do código de uma dimensão para 

outra. Além disso, a própria noção de gênero é reelaborada, pois se desvia de uma 

perspectiva tradicional de conto para a contemporânea. Por isso, considera-se aqui a 

questão da tradição/tradução em todas as referidas situações, pois alguns aspectos 

relevantes da cultura podem ser deixados de lado, esquecidos, ou até mesmo mal 

interpretados. Nessa perspectiva, ―a tradição acomoda‑se muito pouco à tradução. 

Desenraizada, ela perde sua seiva e sua autenticidade, pois a língua é a ‗morada do ser‘‖ 

(ZERBO, 2010, p. 39). Por isso: 

 

O texto literário oral retirado de seu contexto é como peixe fora da 

água: morre e se decompõe. Isolada, a tradição assemelha‑se a essas 

máscaras africanas arrebatadas da comunhão dos fiéis para serem 

expostas à curiosidade dos não iniciados. Perde sua carga de sentido e 

de vida (KI-ZERBO, 2010, p. 40).  

 

Nessas mudanças de perspectiva, o conto contemporâneo de Guiné-Bissau 

apresenta singularidades que o diferenciam do modo tradicional no que se refere à temática, 

personagens, lugar da enunciação, organização política e econômica, mas permanece o 

mítico e o sagrado, as línguas étnicas e o crioulo, a vida nas tabancas, o amor ao chão e o 

exalar da tradição. Segundo Semedo (2011b) os contos da oralitura influenciam muitos 

contistas modernos, os quais introduzem em seus textos, mesmo que de forma indireta, 

histórias da tradição, bem como ritos, provérbios e ditos populares, às vezes de forma 

metafórica ou por meio de alusões, para abordar as complexidades do presente.  

Sobre o conto moderno, no livro Assim se escreve um conto (1994), Mempo 

Giardinelli não traz classificações ou receitas, pois, para ele, o gênero não é classificável 

e qualquer tipo de definição é incerta, impossível e improvável.  Ainda, o autor destaca 

sobre a espontaneidade, desmitificando-a, pois considera que a produção de um conto 

não beira simplesmente à imaginação e à criatividade, mas é um fenômeno complexo. 

Nessa perspectiva, o gênero representa a época a que se refere. Além disso, pontua que 

a narração deve prender a atenção do leitor, produzir interesse na leitura para que ele 

sinta as palavras escutadas/lidas tendo como perspectiva a recontação já mencionada:  

Género difícil – quem os escreve conhece bem as armadilhas e as 

limitações que oferecem. género mesmo difícil – quem os lê sabe que 

os frequenta porque há algo de mágico e intenso na brevidade do que 

é exposto e logo encerrado, sem espaços para manobras exageradas 

(ONDJAKI, 2008, p. 3)   
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 A partir desse fragmento, percebe-se a complexidade do gênero conto tanto para 

o contista quanto para o seu leitor. Desse modo, Giardinelli (1994) apresenta uma 

síntese no que se refere à estrutura e morfologia do conto a partir da compreensão de 

alguns estudiosos/contistas em seu livro. O autor destaca os principais pontos que 

devem ser analisados no conto: brevidade, enfoque e influências, imaginação, sutileza e 

à alusão, tema, sensibilidade, astúcia narrativa, estrutura, intensidade e tensão, ironia, 

conteúdo e forma.  Sobre a definição do gênero, para Enrique Anderson Imbert, em uma 

entrevista dada a Giardinelli, o conto é uma narração breve em prosa em que, muitas 

vezes, o contista apropria-se da realidade para compor seu ato criador, apoiando-se em 

personagens humanos ou não e em tensões e distensões para produzir um desfecho 

esteticamente atraente.  

Os temas mais recorrentes nos contos de Guiné-Bissau estudados são a luta de 

libertação e os problemas vividos no país no período de pós-independência; já a 

colonização não é um tema recorrente nessas narrativas. Pode-se dizer que isso acontece 

porque os escritores contemporâneos não viveram a colonização, embora 

sofreram/sofrem seus desdobramentos. Outro ponto bastante presente é a guerra civil de 

1998-1999, sobretudo o desmantelamento do país devido à má administração do poder 

central. Outros escritores também narram o período posterior ao acontecimento, 

apresentando as consequências desse evento para a população: o arraso econômico, as 

angústias e as incertezas do amanhã.  

Há contos que estão relacionados à vida urbana do país, tendo como principal 

cenário a cidade de Bissau. Neles veem-se representados os bairros, os restaurantes, as 

praças, ou seja, o cotidiano da vida citadina. Em outros textos, as histórias acontecem na 

zona rural do país, onde se percebem as tradições, as línguas e os costumes 

sobrevivendo no atual contexto da globalização. Há aqueles que narram acontecimentos 

de outras localidades, países, sobretudo Portugal, onde muitos têm a esperança de uma 

vida melhor, e há aqueles que apresentam temas como o amor não correspondido, uma 

aventura romântica, reflexões de cunho filosófico, sobre a vida, os dilemas com o eu 

interior; também há os apaixonados pela terra natal e pelo ambiente familiar. Nessa 

diversidade de temas, alguns são extremamente críticos e altamente denunciadores, 

como aponta Laranjeira (2011):  
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A consciência da história de cada país e do continente africano, com o 

trabalho da memória, da documentação e da imaginação, ainda 

sentindo como fundamental a luta anticolonial, a luta pela 

nacionalidade, a que se agrega o sentimento patriótico de uma nova 

comunidade imaginada em construção e processo acelerado de 

consolidação; as novas guerras internas, com ligações externas, e a 

oscilação da identidade social e nacional; a formação de uma 

identidade nacional com o contributo da intervenção estética; a 

inquirição de identidades grupais e individuais, perante o mosaico de 

etnias, culturas e experiências vitais; a exposição da complexidade 

étnico-racial nas relações humanas, através de variadíssimas 

personagens, situações e referências, tanto aludindo à era colonial 

quanto situando-se na pós-independência (LARANJEIRA, 2011, p. 

135-136). 

 

 

Além desses temas, Laranjeira (2011) aponta ainda a complexidade da 

convivência entre as tradições e as questões da pós-modernidade e as releituras da 

tradição dentro desse contexto; a nova organização das classes sociais e a crítica às 

classes políticas; surgimento de um discurso do feminino, a partir das novas concepções 

do cotidiano e da sexualidade; a persistência de doenças antigas e o surgimento de 

novas; o uso do hai-kai, o soneto, o aforismo e o hip hop; conexão entre literatura e 

outras formas de arte; a utilização de outras línguas nos textos: crioulos, francês, inglês, 

quimbundo, ronga, bem como a entrada de novas religiões nos textos literários 

(LARANJEIRA, 2011).  

  Portanto, não há como apontar apenas uma perspectiva ficcional bissau-

guineense, pois vê-se que há múltiplos e complexos temas abordados nessa literatura. 

Para Laranjeira (2011), a literatura pós-colonial passa a ter novas configurações e 

abordagens, sendo os textos os principais representantes das tensões dos diferentes 

universos que compõem a tessitura literária de Guiné-Bissau. Isso anula a ideia de que 

as literaturas africanas são menores, mas, sobretudo, a compreensão de que os países 

fora dos grandes centros contemplam apenas o ―saber local‖ (MATA 2014).  

 

2.1 ―MAFINGHARAWÉ?..‖: O PERÍODO PÓS-INDEPENDÊNCIA E SUAS 

DESILUSÕES  

 

A primeira narrativa em análise, “Mafingharawé?..”, faz parte do livro Contos 

de N’Nori (2000), de Edmilson Vieira. Carlos Edmilson Marques Vieira, apelidado de 

Noni, nasceu em Bissau em 1960. Iniciou sua carreira como poeta em 1980, no jornal 
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Bantaba. Partiu para a França para dar continuidade aos estudos superiores e, em 1998, 

publicou sua primeira obra poética.  

O livro Contos de N’Nori
38

 (2000), contém oito narrativas, as quais apontam, na 

sua maioria, para o desmantelamento de Guiné-Bissau devido aos grandes 

acontecimentos que marcaram a história do país: colonização, luta de libertação e o 

período de pós-independência. Já no prefácio, Leopoldo Amado
39

 expõe que o país vive 

um atual estado de coitadessa. Essa palavra ambígua pode significar a situação de 

extrema pobreza na qual se encontra o país ou o espírito forte do bissau-guineense, que 

sobrevive perseverante às dificuldades da vida.  

 Embora Leopoldo Amado aponte, em um tom sarcástico e denunciador, alguns 

impasses para a reconstrução do país, como a paz provisória depois da independência, a 

falência dos modelos ideológicos, o pseudodesenvolvimento econômico, ele anuncia 

palavras de esperança em que a mudança ainda é possível. Outro ponto bastante 

interessante do prefácio é quando ele coloca que os escritores de sua geração não 

conseguiram falar minuciosamente sobre a época efervescente das suas criações 

literárias. Entende-se com isso que os atores dos discursos literários bissau-guineenses 

reagiram, através da arte, aos grandes acontecimentos do país, demonstrando a postura 

crítica dos escritores da pós-independência, uma geração que viveu as últimas 

consequências de todos os desmandos que atingiram Guiné-Bissau. A escrita, portanto, 

coloca-se como uma forma de combater e rejeitar as imposições a que foram sujeitados 

– as gentes e a terra.  

Leopoldo Amado lista uma série de referenciais que, para ele, já fazem parte do 

arcabouço cultural de Guiné-Bissau: PIDE
40

, PAIGC
41

, JAAC
42

, Escola Técnica, 

Juventude 71
43

, Liceu Honório Barreto, para constar apenas os mais conhecidos. Esses e 

outros topônimos são apresentados na narrativa em destaque:  

 

                                                           
38

 A expressão em crioulo significa Cansado de estar cansado (VIEIRA, 2000).  
39

 “De Guiné-Bissau, nasceu em 1960. Formado em História pela Faculdade Letras de Lisboa - 

Universidade Clássica de Lisboa (1985), realizou curso de pós-graduação em Relações Internacionais 

(Estudos Islâmicos) (1987), pela extinta Universidade Internacional de Lisboa. Retorna para o país de 

origem em 1989, onde desempenhou diversas funções‖. Disponível em: 

<http://www.ces.uc.pt/investigadores/index.php?action=bio&id_investigador=615> Acesso em 10 de 

fevereiro de 2015.    
40

 Polícia Internacional e de Defesa do Estado de Portugal (AUGEL, 2007). 
41

 Partido Africano para Independência de Guiné e Cabo Verde (AUGEL, 2007).  
42

 Organização dos Jovens Seguidores da Ideologia de Amílcar Cabral (AUGEL, 2007).  
43

 Grupo musical de Guiné-Bissau criado para fazer parte das atividades culturais e ocupacionais da 

Escola Técnica e do Liceu Honório Barreto (TAVARES, 2008).  

http://www.ces.uc.pt/investigadores/index.php?action=bio&id_investigador=615
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Tal exercício é nos apresentado por Noni, um colega guineense da 

diáspora atento a evolução do seu país [...], procurando assim nos 

Contos de N’nori perpertuar a sua e a vivência da sua geração, numa 

mescla temática [...], perpassando pela crítica social duma cruel 

caminhada de experiência vivida e, por isso, sentida e amiúde revivida 

pelos conterrâneos: a euforia e a entrega cúmplice que devotamos aos 

ideais da luta de libertação nacional, a qual imprimiu uma forte 

perseverança a nossa colectiva formação cultural moral e humana e 

nos transformou em testemunhos vivos do vil percurso que degenerou 

na putrefação, pelo processo de perseverança e inversão de valores 

dos nossos paradigmas geracionais (AMADO, 2000, p. 11).  

 

Leopoldo Amado continua relatando os desmandos da classe dirigente do país, a 

qual feriu os ideais de Amílcar Cabral e da luta de independência, e ainda, em termos 

econômicos e culturais, defraudou ainda mais o sonho de reconstrução de Guiné-Bissau. 

É nesse contexto de descrença e desapontamento que Carlos Edmilson Vieira escreveu 

as narrativas de Contos de N’Nori, livro que possui um tom realístico e denunciador 

para expressar o drama de seu povo.   

 Já no posfácio, João de Melo considera que essa reunião de contos de Vieira 

representa a literatura ainda em construção de Guiné-Bissau, de modo geral. Para Melo, 

Carlos Edmilson Vieira diversifica seu olhar entre o campo e a cidade, abordando 

lendas, costumes e tradições; as aventuras infantis e amorosas; as memórias do país 

colonizado e os novos rumos de Guiné-Bissau. Aliado a isso, utiliza uma linguagem que 

traz marcas de identidade, caminhando entre a oralidade e a tradição. Para João de 

Melo, o mais elaborado conto da antologia em destaque é o conto escolhido para a 

análise desta pesquisa. Altamente denunciador, traz à tona um país em tempo de 

violência e perversidade de toda ordem, narrando a história de um homem importante 

que é vítima da ‗revolta dos lixos‘ ―[...] e de quem nele mexe e remexe à procura de 

uma culpa que já contaminou tudo e todos em derredor‖ (2000, p. 13).   

Para Melo, há desigualdades de tom e modo narrativos, além de incoerência 

estilística e unidade interna da obra, mas isso não compromete a qualidade dos textos. 

Contos de N’Nori (2000), conforme sua avaliação, configura-se como uma alternativa 

contra o silêncio literário bissau-guineese, ressaltando diversas vozes, inclusive a do 

próprio produtor das narrativas.  

Partindo para a análise, o conto que faz o fechamento do livro Contos de N’Nori 

(2000),  ―Mafingharawé?..‖, divide-se em duas partes. A primeira conta sobre um 

terrível comunicado oficial através da Rádio Nacional, assustando o Senhor Obopoló-

camba-mar, o protagonista, o qual, em meio ao seu desespero, realiza uma viagem 
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memorialística sobre as transformações do país e a corrupção do governo então vigente. 

Já a segunda parte narra o injusto e sofredor interrogatório de Obopoló-camba-mar. 

Na parte inicial, o narrador introduz uma lista de acontecimentos, ora 

costumeiros, ora inesperados,  que culminarão no comunicado oficial. Nesse grande dia, 

Obopoló-camba-mar iniciou suas rotinas matinais como de costume, desconfiando de 

que algo surpreendente estava prestes a acontecer, porque vários sentimentos o 

tomavam: tristeza, apreensão, raiva, pena e frustação.  

Depois do asseio matinal, dirigiu-se à cozinha para o desjejum. Tudo estava 

estranho, até a sintonia do rádio estava confusa e diferente do habitual, anunciando uma 

grande desgraça. Obopoló-camba-mar, desconfiado de ―um som ininterrupto de latas e 

canecas vazias a chocalharem com garrafas vazias, ritmado pelo chilrear do vento que 

parecia furioso‖ (VIEIRA, 2000, p. 81), resolveu:  

 

[...] [segurar] o rádio com as duas mãos, virou-o e revirou-o, mexeu nos 

botões da frequência, tudo isso foi em vão, o volume do rádio continuava 

muito alto e a difundir a mesma música! Indagou-se: - será que vamos 

ouvir mais uma nova ladainha dos chefes? (VIEIRA, 2000, p. 81).  

 

Essa passagem demonstra a importância da Rádio Nacional para a população  

bissau-guineense, sendo um meio eficiente para a comunidade do país no que diz respeito à 

divulgação de notícias. Importa salientar que isso está atrelado, possivelmente, ao baixo 

custo do aparelho e da sua fonte de energia, levando em consideração a dificuldade de 

Guiné-Bissau em relação à energia elétrica e à quantidade reduzida de leitores (em 

comparação, por exemplo, com outras formas de comunicação, como a televisão e o jornal 

impresso, respectivamente). Além disso, essa importância está intimamente ligada ao 

processo de fortalecimento da identidade, pois uma vez proclamada a independência do 

país, houve um processo de nacionalização, significando controle de informações, segundo 

interesse da versão oficial dos governantes.  

De repente, a música para e um comunicado oficial é lido, informando que, por 

questões de segurança e de ordem pública, todos os cidadãos devem ficar em isolamento 

restrito até segunda ordem; alguém desobedecendo, seria punido com penalidade 

máxima. Verifica-se, portanto, que se trata de um governo altamente autoritário, 

utilizando-se do poder absoluto para amedrontar a população de Guiné-Bissau. Na 

verdade, o conto em análise apresenta uma realidade bastante marcante dos governos no 

período de pós-independência, sendo que esses representantes convertiam suas 

competências estatais em uma prática de violência e de terror extremos. Augel (2007) 
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aponta que, nesse período, o PAIGC governou com autoritarismo e com repressão de 

toda ordem:  

O governo era mantido com mão de ferro por um Partido-Estado, partido 

único, o PAIGC, força onipresente e onipotente, auto-intitulado 

representante da democracia revolucionária, coberto e legitimado pelas 

glórias da libertação (AUGEL, 2007, p. 63). 

 

Tendo em vista o período de produção do livro Contos de N’Nori (2000), o 

possível período de acontecimento da narrativa se passa na administração de Nino 

Vieira (1980-1998), quando eclodiu a guerra civil. Foi, como já apontando, um período 

de grande insatisfação popular devido ao abandono do poder público, embora garantisse 

o enriquecimento da classe burocrática. O locutor da rádio continua o comunicado, 

revelando seu conteúdo:  

 

Isto!- continuou a voz grossa e rouca ironicamente autoritária da 

rádio, isto é uma revolta do lixo para pôr cobro aos longos anos de 

irresponsabilidade e traição de todos quantos pactuaram com os que 

dirigiram esta cidade (VIEIRA, 2000, p. 82). 

 

 

Continuando a mensagem, o locutor expõe que todos que foram omissos diante 

dos feitos dos regimes vigentes compactuaram, direta ou indiretamente, com a atual 

situação de miséria e abandono do país, pois não houve iniciativa de desarticulá-los da 

posição ocupada. Cita, então, uma série de problemas de infraestrutura que são 

provenientes do silenciamento do povo: 

 

[...] decadência irreprimível da cidade, que foi ficando sem luz nas 

ruas, num vai e vem de energia elétrica e de água potável nas casas da 

maioria da população que não tem gerador individual; as estradas 

cheias de buraco por tudo quanto é bairro, [...]; ao mesmo tempo que 

alguns cidadãos eleitos pela Obra de Santa Bárbara,  adornavam-se 

sem vergonha com enormes 4x4 japoneses últimos gritos, onde 

andavam sempre com os vidros fechados para se isolarem do resto dos 

automobilistas que são cidadãos comuns (VIEIRA, 2000, p. 82).  

 

Além dessas questões, o locutor transmite uma crítica severa à postura da 

burocracia no que diz respeito ao abuso do poder no uso do dinheiro público para 

enriquecimento da classe dirigente. Nesse sentido, são apresentados para o leitor ―os 

novos ricos‖, ou seja, aqueles que ascenderam economicamente com a chegada de 

cargos políticos para si e seus familiares, ou ainda aqueles que constituíram alianças 

com pessoas do funcionalismo público.  Essa situação é colocada por Dowbor (1983), 

ao anunciar que, com a independência, os indivíduos que representavam o povo 



 

55 
 

possuíam as melhores casas e carros, além dos melhores salários, produzindo, assim, 

uma elite estatal. Como consequência disso, o autor acrescenta que houve um desequilíbrio 

entre a população, abandono das regiões do interior e da agricultura, disparidade entre o 

campo e a cidade, dificuldades alimentares, multiplicação de bairros de maneira 

desordenada, os quais não usufruíam de necessidades básicas (água limpa, esgotos e 

iluminação).  Nesse momento, o narrador apresenta as disparidades entre a classe 

burocrática e a população comum. Eles, livres de todas as dificuldades já colocadas:  

 

Tornaram-se indiferentes e insensíveis aos olhares de repugnação dos 

transeuntes que viviam fazendo acrobacias para se alimentarem e para 

circularem a pé entre restos de passeios e estradas esburacadas, 

coalhadas de automóveis de luxo, de candongueiro, de toca-tocas, de 

chapas-cem
44

 e de Somadas-nô-bai
45

 (VIEIRA, 2000, p. 83).  

 

 

Ao término do comunicado, Obopoló-camba-mar é tomado por uma vontade de 

sair de casa, mas com medo das consequências, decidiu esperar. Isolado, sem telefone e 

luz, apenas com o rádio que continuava transmitindo mensagens e a tocar a mesma 

música estranha. Nesse momento da narrativa, são as memórias do homem que 

envolvem os leitores, trazendo à tona as transformações da pós-independência. Essas 

lembranças estão intimamente ligadas ao período de modernização iniciado logo após a 

emancipação do país. Dowbor (1983) explica que com o retorno dos portugueses, os 

bissau-guineenses que assumiram as funções administrativas tomaram uma série de 

medidas contraditórias, sobretudo, administrando para a elite. Para tanto, dependeu de 

tecnologia importada através de ajuda externa ―ao conjunto de organismo bilaterais 

multilaterais e não-governamentais que vivem  do debruçar-se sobre a miséria do povo‖ 

(DOWBOR, 1983, p. 15-16). As consequências vieram logo em seguida, principalmente 

para o povo do interior, pois a concentração de recursos se deu em Bissau, capital do 

país. Para perceber as contradições do I Plano de Desenvolvimento de 1983-1986, o 

autor explica que em 100 pesos
46

, mais da metade ia para a Bissau, embora lá estivesse 

concentrado apenas 14% da população do país. Por isso se deu um êxodo rural: 

 

                                                           
44

 Segundo Sengo (2012), esse transporte privado surgiu na década oitenta. A palavra cem determinava o 

valor cobrado pelo transporte, de cem meticais moçambicanos. Disponível em: 

<http://www.catedraportugues.uem.mz/lib/docs/Chapeiro_ou_Chapista_FINAL.pdf>.  Acesso em 10 de 

fevereiro de 2016.  
45 Segundo sites de pesquisa, todos são veículos de transporte de passageiros. 
46

 Na época, um peso correspondia a 1/40 dólares (DOWBOR, 1983, p. 28).  
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[...] eram gentes que vinham do interior do país, fugindo da miséria e 

ao esquecimento do poder, na esperança de conseguirem um emprego 

ou fazerem algum negócio, até se falava de estrangeiros que tinham 

fugido à guerra, ou, e, da pobreza que ceifava a nossa sub-região 

(VIEIRA, 2000, p. 85).  

 

Obopoló-camba-mar continua a divagar pelas suas lembranças, expondo que os 

governantes se faziam cegos e surdos da miséria e clamor do povo, que assistia com 

inquietação e raiva aos abusos do poder público. Além disso, outro grave problema 

apareceu no país: bandos organizados, instalados em bairros da periferia, que 

maltratavam as pessoas carentes. O protagonista expõe ainda que o povo começou a 

suspeitar dos desmandes da governança, porque a corrupção era visível e totalmente 

aparente. Ainda à deriva de seus pensamentos, retoma as facetas de sua vida em Guiné-

Bissau. Nesse momento, são apresentadas as progressões dos acontecimentos que o 

levaram a tal situação: no interior, lutou clandestinamente pela emancipação do país, 

―arriscando várias vezes a sua própria vida e a dos demais membros da sua família, em 

prol da Luta‖ (VIEIRA, 2000, p. 86), já que ocupava cargos administrativos durante a 

colonização. Depois da independência, Obopoló-camba-mar dirigiu-se para a capital 

onde assumiu os seguintes ministérios: Informação e Propaganda do Partido no 

Ministério dos Antigos Combatentes, Director da Secretária Geral do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, Chefe do Gabinete do Secretário-Geral do Partido, Presidente da 

Câmara Municipal e Ministro da Informação.   

No entanto, foi destituído do cargo de ministro porque ―desaprovou uma 

proposta do Partido que se prendia com a censura dos jornais privados‖ (VIEIRA, 2000, 

p. 86). Recebe a notícia através da Rádio Nacional, sem muita surpresa, pois segundo o 

antigo ditado bissau-guineense ―a pérola que apanhares numa sala de baile, numa sala 

de baile hás de perder‖ (VIEIRA, 2000, p. 87). Nesse sentido, vê-se presente a oralidade 

como forma de ressaltar a identidade cultural de Guiné-Bissau, de modo a exercer a 

sabedoria por meio dos ensinamentos do arcabouço cultural do país. Desse modo, Leite 

(2012) entende que há um empenho de conservação do saber local nas comunidades 

africanas, funcionando, desse modo, para fortalecer a identidade do povo.  

Ao retornar da sua viagem memorial, Obopoló-camba-mar levantou-se e, 

olhando pela greta, viu a rua cheia de lixos viventes, o que apoiava o comunicado 

oficial. Eles estavam muito revoltados:  
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[...] os lixos estavam a partir tudo que encontravam pela frente, 

partiam carros estacionados na rua, alguns deixados no meio da 

estrada, com sinais de que os ocupantes os abandonaram 

precipitadamente, partiam vidros das montras, arracavam arvores, 

batiam ferozmente nas janelas e nas portas de todas as casas, gritavam 

em uníssono: Justiça!.. Justiça!.. Justiça!.. (VIEIRA, 2000, p. 87).  

 

Ainda naquela apavorante visão, a Rádio Nacional transmite as reinvindicações 

dos lixos: não suportavam a convivência com os humanos e solicitavam tratamento 

digno, o que era dito em tom de ameaça, pois o não atendimento da reclamação poderia 

comprometer a saúde pública. Essa notícia fez o protagonista lembrar que o problema 

do lixo já possuía anos de existência, entretanto, nada se fez para conter tal situação. 

Desse modo, a corrupção dos governantes leva ao então atual estado de sujeira que 

tomava as repartições públicas e as atitudes da classe burocracia. A primeira parte do 

conto encerra-se com a conclusão de que Obopoló-camba-mar também foi cúmplice 

dessa terrível situação.  

A segunda parte inicia narrando a invasão dos lixos na casa de Obopoló-camba-

mar depois de dois dias de isolamento. Eles entraram com muito furor, destruindo a 

casa e saqueando a casa do protagonista: ―[...] havia lixos de todas as raças, pretos, 

brancos, mulatos e até com cara de estrangeiros. Faziam muito barulho, era um 

autêntico pandemônio (VIEIRA, 2000, p. 89). Levaram tudo o que podiam: geladeira, 

televisão, cama, colchão, roupas e calçados, já os objetos que não conseguiam levar, 

rasgavam ou quebravam.  

O roubo realizado pelos lixos faz alusão ao processo de colonização, mas, 

sobretudo, ao período de pós-independência. No caso da colonização, viu-se a 

exploração sofrida pelo território de Guiné-Bissau, mesmo considerando a resistência 

dos autóctones. Roubaram-lhe os bens culturais, feriram as tradições, houve massacre 

humano; já com a independência política, são os próprios representantes da luta pela 

libertação do país que utilizaram das mesmas agressões da prática colonialista, deixando 

o povo à mercê, ocupando o lugar dos opressores.  

Obopoló-camba-mar foi preso pela ordem do doutor procurador geral dos lixos e 

levado para uma cela de isolamento. Viveu três meses em total abandono e desprezo:  

[...] onde não entravava a luz do dia, com um lavatório, uma torneira 

onde não saía água e que também servia de pia, não tinha nem cama, 

nem colchão, nem cadeira e nem mesa, o prisioneiro comia e dormia 

no chão de cimento húmido, passava todo o dia e toda a noite no 

escuro, porque nem lâmpadas eléctricas tinham as celas do sul 

(VIEIRA, 2000, p. 90).  
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Passado esse período, Obopoló-camba-mar foi levado a um interrogatório na 

presença de três senhores lixo: o lixo secretário, com uma máquina de escrever para 

registrar todas as respostas do interrogado, um posto ao seu lado e outro sentado em 

uma cadeira no meio da sala. Inicia-se o interrogatório, perguntando-lhe sobre o 

mandato como Presidente da Câmara Municipal. Deu início à sessão de tortura e, com 

muitos golpes e chutes, Obopoló-camba-mar já transpirava e tremia, sempre anunciando 

aos gritos que estava cansado:  

A contorcer-se de dores e com faúlhas de sangue a saírem-lhe pela 

boca, dizia com constrangimento: - Estou cansado de dizer que estou 

cansado. – Repetiu várias vezes com uma voz desfalecida, sentindo 

toda a sua alma a apear-se do corpo (VIEIRA, 2000, p. 93). 

Nesse momento, vê-se esclarecido o título do livro Contos de N’Nori (2000), 

significando em crioulo Cansado de estar cansado, reclamando da situação de anestesia 

da população, da imobilidade social da classe menos favorecida e abandono das 

necessidades essenciais por parte da administração pública. Esse cansaço pode estar 

intimamente ligado ao ato de presenciar a miséria de suas gentes e de sua terra, 

cansando a todos, tirando-lhes as forças. 

Obopoló-camba-mar era constantemente acusado de ser o principal culpado da 

revolta dos lixos, que já se estendia na cidade, promovendo todo tipo de confusão, 

guerra e roubo. Cansado de esperar por respostas não dadas, o lixo-secretário pega uma 

pistola e a enfia na boca do interrogado, dizendo-lhe aos sussurros: ―agora vais poder 

descansar para sempre – e carregou no gatilho, o tiro fez um estrondo que ecoou dentro 

do pequeno gabinete da esquadra‖ (VIEIRA, 2000, p. 94). Sem entender ainda tal 

situação, já na ânsia da morte, questiona-se gritando: ―MAFINGHARAWÉ?‖ (―Por que 

é que me estão a matar?‖) (VIEIRA, 2000, p. 94).  

O conto ―Mafingharawé?.‖ encerra-se nessa triste passagem, morrendo o 

protagonista sem saber o que de fato o levou à morte. Em razão de Obopoló-camba-mar 

ocupar cargos políticos na época colonial, ter sido ex-combatente clandestinamente pela 

luta de libertação do país e assumir, depois da independência, importantes funções no 

governo, isso fez dele um homem capacitado a promover a reconstrução do país, mas 

foi impedido por não concordar com a solicitação de seus companheiros do governo. De 

colegas a inimigos, esses não mediram esforços para puni-lo, inclusive a população, que 

aguardava o fim do governo vigente.  
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O texto em destaque retrata a situação pós-colonial de Guiné-Bissau através de 

uma escrita altamente crítica e denunciadora da complexa situação do país depois da 

independência. Desse modo, a escrita coloca-se como uma alternativa para romper com 

o silêncio face aos desmandos das autoridades, sendo que a prática sofrida pelo 

protagonista foi abundantemente utilizada pelos detentores do poder, banindo de todas 

as formas possíveis pessoas que interferiram/interferissem no fazer político da classe 

dirigente: torturas, mortes e sumiços (AUGEL, 2007).  

Importa salientar que o ―Mafingharawé?‖ coloca-se como um manifesto, abrindo 

caminho para o surgimento dos novos textos, encorajando a problematização sobre a 

atual situação do país e as facetas do processo da colonização vivida em Guiné-Bissau. 

Desse modo, vê-se uma literatura engajada no que diz respeito à problematização da 

reconstrução da identidade de Guiné-Bissau, atravessada pelos escombros advindos da 

colonização.     

 

2.2 ―O ENCONTRO‖ COM AS CULTURAS LOCAIS  

 

O conto ―O encontro”, faz parte da antologia Contos da cor do tempo
47

, 

organizado por Fafali Kuodawo, Abdulai Silá, e Teresa Montenegro. O livro foi 

publicado em 2004 para comemorar os dez anos da editora Kusimon, contendo doze 

narrativas curtas dos seguintes autores: Olonkó, Julie Agossa Djomatin, Lamine Sadjo, 

Uri Sissé e Andrea Fernandes. Tereza Montenegro, uma das coordenadoras da primeira 

edição da obra em questão, em nota à agência Lusa, considera o livro um conjunto de 

histórias que compõem o imaginário guineense: "São [contos] opacos, outros diáfanos, 

com muito verde e algum lixo pelo meio. Mas todos com um olhar posto aqui, onde foi 

plantada a árvore do umbigo" (MONTENEGRO, 2004). Isso já parece indicar essa 

relação do homem com terra, a terra bissau-guineense, mas sobretudo com a mãe 

África, pois o umbigo é o símbolo de ligação da criança com mãe ou do ser humano 

com terra (CHEVALIER, 1995). 

Já foi apontada nesta pesquisa a importância da iniciativa editorial da Kusimon, 

fundada pelos mesmos organizadores do livro em questão. Essa editora estimulou várias 
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 Algumas análises de contos deste livro já foram apresentadas em eventos: ―Identidade e Resistência em 

―A Árvore de Umbigo‖‖ (2004), no SEMINÁRIO INTERNACIONAL ACOLHENDO LÍNGUAS 

AFRICANAS - IV SIALA, realizado pela UNEB – Salvador, 2012; e ―Identidade e Resistencia e m ―O 

Barco Para América‖‖ (2004), apresentado no COLÓQUIO INTERNACIONAL 100 ANOS DE JORGE 

AMADO, realizado pela UESC/Universidade de Lisboa, em setembro de 2012.  
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publicações na década de 1990 no país, pois, como já referido, havia quantidade 

reduzida de obras publicadas em língua portuguesa antes da criação da editora.   

―O encontro‖ é de autoria de Andrea Fernandes
48

, e narra a história de Kudjidu, 

um homem valente e trabalhador que representa o apego ao chão, à terra de Guiné-

Bissau, bem como às tradições africanas. Nascera em uma tabanca
49

 de Ancoio e para lá 

retornou vinte anos após ―uma epidemia sem nome que a meio do século dizimou 

primos, tios e avós, levando a família a emigrar para o sul [...]‖ (FERNANDES, 2004, 

p. 110). De acordo com alguns sites um dos grandes problemas enfrentados pela 

população do país está relacionado com a cólera. Essa doença pode ser uma das causas 

de tal evasão relatada no conto.   

Entretanto, embora tenha nascido na aldeia, não havia quem se lembrasse dele. 

Seus conterrâneos apenas lembravam-se de um menino que teve um nascimento 

magnífico:  

[...] numa madrugada de chuva em que um raio atravessou de alto a 

baixo um poilão que se erguia à saída da tabanca, a pouca distância da 

casa de palha onde sua família dormia. Fendida em dois até às raízes 

calcinadas, a descomunal árvore abateu-se com tal estrondo e fez a 

terra estremecer com tal violência, que a mãe de Kudjido, grávida até 

não mais, nunca chegou a perceber muito bem como essa noite pôs a 

criança no mundo, porque no meio do pânico o estremecer da terra 

ficou-lhe para sempre confundido num só com o estremecer imparável 

do seu ventre, que só se deteve quando Kudjido veio ao mundo e 

quando há já tempos a árvore monumental jazia imóvel no chão e a 

terra deixara de tremer (FERNANDES, 2004, p. 109).  

 

O nascimento descrito reafirma o pertencimento de Kudjido ao chão, já que o 

narrador deixa claro que uma ação da natureza contribuiu para seu surgimento, não só 

contribuiu, mas fez com que o menino viesse ao mundo. Ainda nessa passagem, vê-se 

que as duas mães do protagonista têm dor de parto porque tanto a mãe biológica quanto 

a mãe natureza param de mexer-se quando o menino salta para o mundo. O narrador 

também explica que da mesma forma extraordinária que nascera assim retornara a terra, 

lançando a hipótese de que tinha sido a mesma terra que o gerou, já que o trouxe de 

volta. Na verdade, tanto o nascimento quanto o regresso de Kudjido à tabanca 

representam a ligação dele com o seu lugar de origem, com o seu povo e com a terra, 

mas também pode representar o desejo de estar próximo e não longe.  A narrativa em 

                                                           
48 Os professores Amarino Queiroz e Moema Augel, no II Congresso Nacional Africanidades e 

Brasilidades: Culturas e Territorialidades na Universidade Federal do Espírito Santo (2014), 

informaram que esse nome é pseudônimo da própria Tereza Montenegro.   
49

 Mesmo que aldeia.   
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questão coaduna com as asserções de Chevalier (1995) quando considera o umbigo 

como centro do mundo; para Tereza Montenegro, esse centro é o próprio continente 

africano.  Desse modo, nascido do chão, Kudjido retorna a Ancoio para resgatar suas 

origens, bem como sua própria identidade.   

Além disso, o retorno também pode estar relacionado a um estranhamento do 

personagem quando migrado para o sul, pois essa região apenas representava uma fuga 

da praga que assolou sua terra natal, ou seja, como uma oportunidade de sobrevivência. 

Nesse sentido, imerso em outra realidade, já visto que de forma forçada, o personagem 

distancia-se do seu lugar de pertencimento, mas guarda na memória as lembranças da 

tabanca. Lembranças que o mantiveram vivo na esperança de um dia retornar: ―Agora 

Kudjido estava de volta, sem ninguém o ter chamado. Talvez a terra. Talvez a 

lembrança das palmeiras sem fim. Ou qualquer outra coisa que ele ainda não sabia‖ 

(FERNANDES, 2004, p. 110). Esse processo de afastamento culminou no 

estranhamento, que, por conseguinte, trouxe para o personagem uma tomada de 

consciência para reestabelecimento de sua identidade. Nessa perspectiva, Ki-Zerbo 

(2010) compreende que, para o africano, retroceder ao passado apresenta-se como uma 

possibilidade de reestabelecimento da identidade, tendo como base o mundo 

contemporâneo - diverso e em constante mutação. Já com relação ao conto em análise, o 

retornar ao passado refere-se ao regressar às origens. Portanto, todo grupo social tem 

uma identidade própria que traz consigo um passado inscrito nas representações 

coletivas de uma tradição, que o explica e o justifica (ZERBO, 2010), o qual quer ser 

reexperimentado pelo protagonista. 

A ligação estabelecida entre Kudjido e a terra natal coloca-se no conto como 

recíproca tanto com relação ao personagem que precisou retornar a Ancoio quanto à 

própria tabanca, que não prosperou enquanto seu filho esteve fora: ―a tabanca acabara 

por não crescer e estava na mesma vinte anos depois‖ (FERNANDES, 2004, p.110), 

como que esperando o regresso do amado filho. Mas também porque os moradores de lá 

precisaram migrar, esvaziando-a a ponto de não conseguir se desenvolver.   

Além do amor mútuo entre o personagem e a terra, havia a mesma relação com o 

mar, pois, ao sair durante as noites para pescar, Kudjido demonstra também afeto pelas 

águas, ou seja, tudo associado à natureza, o que desperta no protagonista sensações 

singulares. Então, a partir desse momento compreende-se o título do conto, pois em um dia 
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normal de pescaria, o personagem tem um encontro com uma grande serpente
50

 amarela. 

Ele, deslumbrado por um cardume avistado, parte mar adentro até que é surpreendido por 

uma música: ―Então surgiu à sua frente, magnífica, uma gigantesca serpente amarela toda 

ela feita de luzes da cabeça à cauda, enquanto a melodia aumentava de volume, como que 

assinalando a sua passagem triunfal‖ (FERNANDES, 2004, p. 111).  

Esse encontro criou um alvoroço na aldeia, pois tal situação, devido à íntima ligação 

do povo das tabancas com as tradições locais, poderia representar algum prenúncio, por isso 

alguns habitantes diziam: ―[...] era melhor que ele nunca tivesse contado, porque essas 

coisas do mundo são um segredo [...]‖ (FERNANDES, 2004, p.112). Nesse sentido, ao 

trazer referências das crenças dos bissau-guineenses, o escritor preserva a memória cultural 

da qual também faz parte. Portanto, além de ressignificar a história do país, ele ressuscita 

lembranças e recupera as tradições presentes nos mitos e na memória popular, de modo que 

se torna o porta-voz de sua sociedade (AUGEL, 2007). 

Kudjido almejava encontrar-se novamente com a serpente, e assim insistiu por 

sete fracassadas vezes. Para consolar-se, dedicou-se incansavelmente ao trabalho, 

alcançando grande prosperidade ainda não vista em Ancoio:  

 

No tempo seco a água desceu em todas as fontes menos na de 

Kudjido. Quando nos campos as plantas murcharam, as dele 

mantiveram-se verdes e erguidas como se alguém as puxasse desde 

cima. Ao desenterrar as mancarras muitas delas vinhas vazias, 

comidas que tinham sido pelos ratos, e nas mancarras de Kudjido não 

faltava nem um grão (FERNANDES, 2004, p. 114).  

 

Isso gerou inveja entre os moradores da tabanca, e, portanto, insistiam em dizer 

que tal progresso/sucesso estava atrelado ao encontro com a serpente. Deve-se 

compreender que, de acordo com certas tradições de Guiné-Bissau, os seres 

sobrenaturais regem a vida social da população. Logo, para os conterrâneos de Ancoio, 

tal prosperidade não poderia ser alcançada tão rápida e espantosamente, mesmo levando 

em consideração a excessiva jornada de trabalho do personagem, mas, sobretudo, 

apresentavam como justificativa a paixão da grande cobra por Kudjido.  Essa entrada do 

sobrenatural no texto literário coaduna-se com a perspectiva de Semedo (2011b), 

quando afirma que vida mítica ainda faz parte da visão de mundo de muitos povos 
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 As características apresentadas no conto estão relacionadas à sereia, ―monstros do mar, com cabeça e 

tronco de mulher [...]. Elas seduziam os navegadores pela beleza de seu rosto e pela melodia de seu canto 

[...]‖ (CHEVALIER, 1995, p. 814).  
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africanos, de modo que o transcendental exerce grande importância dentro dessas 

sociedades.  

Além do progresso material, Kudjido renova inexplicavelmente suas forças 

vitais após passar dois dias acamado; ao receber no terceiro dia, a visita de um morador 

da tabanca, reage como se doença alguma não tivesse passado em seu corpo, mas o 

visitante morre inexplicavelmente. A partir de tal acontecimento, juntamente à 

confirmação de uma consulta aos espíritos, os habitantes de Ancoio estavam seguros 

quanto ao contrato do personagem com a serpente. Nesse intervalo, kudjijo vai para o 

mar na esperança de encontrar-se com a criatura, mas é surpreendido por uma picada de 

mamba
51

 no tornozelo. Entretanto:  

Ninguém ouviu o seu grito de socorro antes de que o veneno, 

paralisando-lhe o corpo em segundo, lhe sufocasse a garganta. Não 

havia nem uma alma por perto, nessa noite mais ninguém se lembrara 

de ir à pesca, e a tabanca de Ancoio dormia descansada. 

Profundamente descansada (FERNANDES, 2004, p. 115).  

 

O conto encerra-se quando o personagem perde a vida ao tentar encontrar-se 

com a fonte de sua prosperidade, mas fica uma incógnita sobre sua morte, pois na 

passagem citada não houve quem o socorresse, nem mesmo quem ouvisse seu grito de 

socorro. Além disso, o narrador deixa margem para suposições no que se refere à 

consulta aos espíritos já que foram essas mesmas entidades que confirmam uma 

decisão, decisão essa que não fica clara dentro do texto. Outro ponto de abertura ao 

suposto crime é quando o narrador utiliza-se das construções descansada e 

profundamente descansada, as quais podem ser associadas ao alívio da comunidade 

em se livrar de uma pessoa com ligações malignas.  

Portanto, pode-se entender que o conto mostra o quanto o povo guineense 

mantém uma relação próxima com as divindades e suas representações simbólicas 

(AUGEL, 2007). O texto resgata tradições locais do país, colocando em evidência seres 

míticos, como a grande serpente amarela, fazdendo referência ao pertencimento do 

personagem à terra de Guiné-Bissau, através de seu nascimento terreno e divino. 

Com isso, observa-se que as tradições culturais de Guiné-Bissau, mesmo com o 

processo da colonização e, atualmente, com o processo da globalização, continuam 

vivas, mas revestidas de outras configurações. Nesse sentido, o conto moderno não 

deixa de evidenciar o lugar de onde se fala, nem os costumes daqueles que produzem os 
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 De acordo com alguns sites de pesquisa, mamba é uma cobra bastante venenosa, presente em todo o 

continente africano.  
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textos. Na verdade, há um movimento de afirmação de identidades nesta narrativa, pois, 

a partir do momento que Fernandes (2004) abastece a narrativa de elementos locais, 

presencia-se uma postura crítica no texto literário contra a homogeneização das culturas 

hegemônicas.  

 

2.3 SUI SIDA: A DOENÇA DA LÍNGUA  

 

 O conto ―Sui Sida‖ integra o livro autoral de contos Fogo Fácil (2006), de 

Marinho de Pina, escritor que mora em Portugal já alguns anos, mas nasceu em Sonaco, 

no ano de 1982. Arquiteto e autor do blog montedepalavras, entre 2004 e 2010, 

escreveu crónicas e contos para o jornal Kansaré. Pina venceu um concurso de contos 

realizado pela RENAJ e por duas vezes, ficou em terceira posição em concursos de 

contos realizados pela Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau. Na carreira de cantor de 

música rap, com o grupo Os Malgossados, venceu o concurso realizado pela ONG 

RAÍZES (tema: Bissau Cidade Limpa) em primeira posição, e obteve segunda posição 

no concurso de música moderna, organizado pela RENAJ (tema: Não à proliferação das 

armas)
52

.  

 No prefácio do livro¸ o escritor angolano José Eduardo Agualusa demonstra a 

importância do livro de Marinho de Pina através de dois vieses. De um lado, a denúncia, 

logo nas primeiras linhas, de uma realidade ainda persistente no país com relação ao 

estado de escassez da produção literária bissau-guineense: ―Num contexto como o da 

Guiné-Bissau, de grande pobreza literária, a emergência de um novo escrito é sempre de 

saudar‖ (p. 9). Por outro lado, Agualusa destaca o estilo do autor, descrevendo-o como 

uma ―sábia mistura entre um humor inteligente, uma pitada de tradição oral, outra de 

suave erudição literária, nunca pretensiosa, e a paixão pura pela retórica‖ (p. 9), 

portanto, os textos presentes na coletânea prendem o leitor nas histórias e personagens.   

Para Agualusa, a obra em destaque apresenta uma diferente realidade de Guiné-

Bissau, dando ênfase, principalmente, aos aspectos culturais do país ―com seus mitos, 

os seus dramas e inquietações, e, sobretudo, a sua atenção ao mundo e ligação à 

modernidade‖ (p. 10). Desse modo, o leitor tem a possibilidade de viajar ao país através 

das palavras de Marinho de Pina, o qual expõe algumas peculiaridades do país, de modo 
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  Dados fornecidos pelo site da editora Kusimon na parte destinada a autores. Disponível em: 

http://www.kusimon.com/index.php/autores/autores-marinho-pina#.VtjvcvkrLIU. Acesso em 10 de 

fevereiro de 2015.  
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que Guiné-Bissau faz-se ouvir, sentir e ver, até mesmo saborear as delícias da terra. Por 

fim, o prefaciado angolano considera o autor bissau-guineense como sendo uma 

esperança para a literatura escrita em língua portuguesa ao levar em consideração a 

qualidade dos textos, a habilidade do escritor em escrever contos e as paisagens 

desenhadas pelas suas precisas palavras.  

O conto escolhido para análise, ―Sui Sida
53

‖ (2006), faz alusão já no título a um 

grande problema enfrentado no continente africano e em Guiné-Bissau, a AIDS
54

. Para 

esclarecer tal referência no texto, encontram-se no site Observatório dos Países de 

Língua Oficial Portuguesa (OPLOP) os dados da ONU/2012 sobre a situação da doença 

no país. Os dados indicaram que, em 2011, houve um aumento de pelo menos 25% de 

novas infecções, tendo como causa as precárias condições de infraestrutura no país:  

 

No Hospital de Cumura, a 13 Km de Bissau, foram registrados mais 

de mil e novecentos casos de contaminação, apenas em 2012. Em 

Cumura, ainda registra-se que, neste mesmo ano, duas dezenas de 

crianças recém-nascidas já haviam contraído o vírus de suas mães
55

. 

 

Ainda segundo os dados, 3,3% da população estão infectados, sendo que sete mil 

e quinhentas crianças são órfãs em decorrência da doença por conta de morte devido à 

AIDS, além da estimativa segundo a qual entre as pessoas com mais de 15 anos, 24 mil 

estão infectadas pelo vírus.  Para João José Silva Monteiro, secretário executivo do 

Secretariado Nacional da Luta contra a AIDS, o Fundo Global foi responsável pelo 

aumento da doença, pois a instituição suspendeu as transferências durante um período 

considerado relevante. Além disso, João José Monteiro coloca outra questão: o 

preconceito e a exclusão no país, pois para ele isso dificulta o progresso das políticas de 

tratamento e prevenção.  

  No conto, o autor utiliza-se de uma metáfora, criando uma doença a partir dos 

termos Sui SIDA para denunciar a prática do governo, de modo que a enfermidade, 

metaforizada no conto, representa uma postura autoritária e repressora da administração 

pública frente a posturas discordantes. Nesse sentido, Pina (2006) brinca com as 

palavras Sui Sida separadamente, para associar, de um lado, ao problema da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida, que atinge todo o continente africano. Por outro lado, 
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 A sigla significa AIDS em inglês.   
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 Para dados mais recentes (2014), indica-se o site: 

<http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/guinea-bissau>. 
55

 Disponível em: <http://www.oplop.uff.br/boletim/2118/hiv-na-guine-bissau>. Acesso em 10 de 

fevereiro de 2015.  
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ao suposto ―suicídio‖ de pessoas por ordem das autoridades, e, portanto, uma complexa 

realidade dos governos bissau-guineenses desde a independência do país.  Cardoso 

(1994, p. 272) explica que:  

 

Seria fastidioso enumerar exemplos de assassinatos de cidadãos sem 

culpa formada, prisões arbitrárias de cidadãos desprotegidos, 

perseguição de cidadãos por terem ideias contrárias ou mesmo 

diferentes aos dos membros do governo e do partido.  

 

O narrador inicia o texto expondo ao leitor um grande dilema: considerar 

homicídio ou suicídio a morte de um médico famoso. Na verdade, o legista responsável 

pelo laudo já tinha decretado o diagnóstico: foi suicídio, no entanto, o narrador também 

esclarece que estaria proibida a manifestação de opiniões contrárias a tal resultado. 

Consciente do perigo em discordar do laudo, o narrador apresenta uma série de motivos 

que vão de encontro à suspeita de suicídio. A vítima tinha a fama de ser um dos 

melhores médicos da cidade e tinha uma reputação muito boa. Esse sucesso, para 

muitos de seus conterrâneos, estava relacionado a um contrato com um irã
56

. Outra 

característica também contribuía para suspeitas: a ficha do médico era impecável de 

modo que não havia paciente que não melhorasse com os cuidados do especialista. 

Assim, ele ―parecia que tinha mãos de milagreiro, bastava começar a tratar de um 

paciente para que este ficasse melhor em pouco tempo curado‖ (PINA, 2006, p.55). 

Sobre tal personagem, ainda acrescenta o narrador: 

 

Era filho de camponeses, não conhecia nenhum dos cacubas
57

, mas foi 

imediatamente colocado e em pouco tempo promovido a diretor do 

hospital onde trabalhava e posteriormente a ministro. Abriu a sua 

própria clínica e facturava como um bancário (PINA, 2006, p.55). 

  

  De acordo com a passagem citada, vê-se que o médico, apesar de não ser de 

família influente e nem possuir recursos financeiros, conseguiu estabilidade e atingiu 

uma posição privilegiada dentro do país. Por isso, tal sucesso é atribuído às divindades, 

pois o narrador deixa claro que o recebimento de cargos políticos era de 

responsabilidade apenas dos cacubas e não resultado de merecimento ou competência. 

Além disso, outras desconfianças surgem quanto à origem do seu sucesso, já que a sua 

família – esposa e filhos - apresenta bom desempenho nos feitos realizados. Por 

exemplo, a mulher foi miss do país e os meninos ganharam três concursos de ciência e 
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 Entre sobrenatural, espírito (AUGEL, 2007).  
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 Significa cobra, mas neste contexto, o autor utiliza do termo para fazer uma comparação com as 

pessoas do governo.   
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artes no colégio. Mas, a principal suspeita é quando o especialista é convocado ―para 

liderar uma equipa de investigação médica a cargo das Nações Unidas com um contrato 

milionário‖ (PINA, 2006, p. 55).  

Após realizar o levantamento da vida do médico, o narrador expõe a sua opinião: 

―Destarte, era muito remota a hipótese de suicídio. Quem se suicidaria tendo uma vida 

como essa? Só se fosse louco‖ (PINA, 2006, p. 56). Para confirmar a compreensão do 

narrador sobre o caso em análise - a natureza da morte do exemplar legista – a uma 

comissão das Nações Unidas é negada autorização para ver o corpo e nem mesmo o 

relatório continha informações aceitáveis. 

A partir desse momento, o narrador expõe as peculiaridades do caso ao leitor 

para que este chegue à compreensão de que, tanto os cacubas quanto o relatório e a 

autópsia, o que se definia como suicídio, na verdade, tratava-se de um homicídio. Como 

evidência, o narrador esclarece que, com tom de sarcasmo e ironia, os cacubas tinham 

avisado o médico sobre o cuidado de ter com a língua no cumprimento das atividades 

médicas, ou seja, eles manifestaram a necessidade de silêncio sobre a verdade dos fatos: 

 

O legista tinha sido bem avisado pelos cacubas - que o tinham 

chamado para autopsiar o suicida – sobre o cuidado de ter com a 

língua, contaram-lhe que havia uma epidemia de afta a rondar os 

médicos, precisavam manter a língua bem enrolada dentro da boca 

para evitar que fossem contaminados.  

   

Apesar do médico legista não compreender tal doença, preferiu aceitar as 

recomendações e acreditar nas palavras dos cacubas, pois existindo ou não, ela deixou 

vítimas reais, como o primeiro médico e o cantor. Após essas reflexões, o narrador 

expõe detalhadamente o curioso caso de ―suicídio‖ do primeiro médico. O médico 

―suicida‖ deveria fazer autópsia de um cantor famoso que estivera no país em tournée e, 

por ter gravado uma música sobre certa pessoa espancada até a morte, também sofreu 

assassinato. A música nunca foi ouvida nem tampouco o clip foi visto, até mesmo o 

estúdio se negou a gravar o vídeo.  

Por causa da morte do cantor, o médico exemplar logo foi chamado para realizar 

a autópsia: 

Bom... os cacubas deram indicações ao médico de como devia 

proceder à autopsia, como se ele não conhecesse o seu dever. Mas o 

médico era um tipo ortodoxo e não gostava de mudar de ideias quando 

já as tinha preconcebidas. O medico devia dizer que o cantor se tinha 

suicidado, mas não quis dizer e preparou um relatório, relatando que 

este, depois de morto, ainda tinha sido esventrado e empalado. Até 
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disse que ia mandar uma cópia ao país de origem do tal cantor, que 

estava também em reboliço para saber o que tinha acontecido ao seu 

querido filho (PINA, 2006, p. 56-57).  

 

Outra vez percebem-se as intromissões do narrador para chamar atenção do 

leitor sobre tal situação: a decisão de quem deveria viver ou morrer estaria nas mãos dos 

governantes. Sobre isso, o ―Relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-

Bissau 2010/2012 aponta que na história do país sempre houve ações de execuções 

extrajudiciais, prisões ilegais, espancamentos e torturas da população e dos adversários 

políticos a fim de silenciar críticas e opositores do regime, como também presente no 

conto em análise. Essa situação acaba por comprometer o desenvolvimento do país e da 

população que sofre os desmandos das autoridades, ao levar em consideração que o 

grupo que representa o povo, o oprime.    

Retornando ao conto, o médico legista, movido por valores morais e éticos, não 

aceitou as recomendações dos cacubas para afirmar suicídio do músico. Ao contrário, 

preparou um relatório, expondo que o morto ainda foi esventrado e empalado. Além 

disso, ele ameaçou enviar uma cópia do documento ao país do cantor. Devido a essas 

circunstâncias, o legista é encontrado morto após ter sido visto com seus contratantes. 

Esses não hesitaram e providenciaram uma frágil desculpa: o médico estava abatido por 

ter sido avisado de que seria destituído do cargo, pois o contrato com as Nações Unidas 

já havia chegado ao fim.  

Mas o narrador, não convicto dessa explicação, conclui:  

 

Portanto, [que] não havia nada que pudesse ser tão desesperante para o 

médico a ponto de levá-lo ao suicídio. Era preciso contar outra 

história. O corpo do médico podiam muito bem esconder, mas a razão 

do suicídio tinham que fabricá-la para ser forte e convincente (PINA, 

2006, p.58). 

  

Vê-se que o narrador alerta os leitores da impossibilidade de suicídio do médico, 

descartando tal hipótese, mas na verdade ele reafirma a complexa realidade da prática 

da violência realizada em de Guiné-Bissau. Outro ponto colocado pelo narrador da 

possível morte do médico legista está relacionado ao relatório, pois tal personagem 

deveria aceitar que o cantor dera um tiro no peito e dois na cabeça. O médico legista 

teria de concordar com uma verdadeira incongruência médica, coisa que sua índole não 

permitiria, porque na opinião do legista: ―[...] os músculos não responderiam logo após 

o primeiro tiro no peito, e o ângulo da entrada da bala não era o mesmo que seria se 

fosse a vítima a atirar‖ (PINA, 2006, p. 57). Divergindo de tais opiniões, os cacubas 
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autorizaram-no a fazer como bem entendesse, mas foi nesse último aviso que as coisas 

se complicaram para o médico, o qual preferiu levar adiante a declaração de assassinato 

do cantor. 

Com relação ao novo legista, este logo compreendeu a situação. Apesar de 

possuir princípios, preferiu simplesmente classificar o cantor e o médico como suicidas, 

pois era a coisa mais sensata a fazer: ―Se para viver em paz só é preciso dizer um morto 

se matou, não há problemas. De qualquer forma já está morto... por si só ou por outro, 

morto já está‖ (PINA, 2006, p. 58). Decidiu, então, aceitar também que o médico, que 

tinha um buraco nas costas aberto por uma faca de mato, era um suicida. ―E [...] se 

houvesse mais cadáveres... ele faria mais autópsias‖ (PINA, 2006, p. 58).   

Os representantes das Nações Unidas, suspeitando dos relatórios, chamaram o 

legista com a proposta de asilo político, caso informasse a realidade dos fatos. 

Entretanto, pensando em sua família e no fato de que os cacubas não esquecem 

facilmente das coisas, bem como temendo o ―vírus da afta‖, preferiu calar-se. Desse 

modo, o médico apresenta o relatório à comissão das Nações Unidas sobre os 

―suicídios‖: 

Nunca tinha ouvido falar dessa doença, mas sabia que no país haviam 

doenças e doenças, todas estranhas... e explicações estranhas para 

essas doenças estranhas. Que tipo de afta é esse? – perguntou o 

delegado. – Bom... Bem... – gaguejou o legista. – É uma espécie 

virótica, cruzamento de ébola mas sida... Sim.... Sim. É uma afta sui 

sida (PINA, 2006, p.59). 

 

O conto encerra-se nesse interrogatório do delegado ao legista sem a solução aos 

casos de epidemia do vírus da afta sui sida. Na verdade, nunca haverá solução para tais 

doenças, pois, como pode ser visto na citação em destaque, Guiné-Bissau é considerado 

um lugar de doenças complexas, ou seja, desconhecidas e, portanto, sem explicações. 

Na verdade, a enfermidade em destaque no conto representa as ações de uma minoria no 

poder que manipula pessoas, ações e até mesmo a medicina para conseguirem seus 

objetivos: silenciar possíveis críticos.  

Nesse sentido, ―Sui Sida‖ (2006) faz uma crítica pontual ao momento de pós-

independência de Guiné-Bissau ao mostrar os inescrupulosos caminhos seguidos pela 

elite bissau-guineense no cumprimento de seus desmandos, através de mortes de 

pessoas que confrontaram o regime vigente. Essa postura é confirmada no ―Relatório 

sobre a Situação dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau 2010/2012‖, como sendo uma 
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prática muito comum utilizada pelos dirigentes para contenção da insatisfação de seus 

oponentes ou mesmo dos cidadãos que discordem das ações da classe dirigente.  

 

 

2.4 ―SEM MOTIVOS PARA RANCOR‖: UMA NOVA REALIDADE SOBRE 

GUINÉ-BISSAU 

 

 O conto ―Sem motivos para rancor‖, de 2008, integra o livro Admirável 

diamante bruto e outros contos, de Waldir Araújo, publicado no mesmo ano. O autor 

bissau-guineense nasceu em 1971 e, em 1985, cruzou as fronteiras rumo a Portugal, ao 

vencer o concurso ―A Fundação da Nacionalidade Portuguesa‖, organizado pelo Centro 

Cultural Português. Nesse mesmo país, conclui o ensino secundário e forma-se em 

Direito, mas, a partir de 1996, torna-se jornalista. Como consequência da nova 

profissão, dedica-se à publicação de narrativas e poemas, recebendo, em 2004, uma 

bolsa de Criação Literária pelo Centro Nacional da Cultura, em Portugal. Desde 2001 

trabalha na RDP África
58

 (Rádio Difusão Portuguesa) e atualmente empreende o projeto 

―Guiné que faz‖, uma revista trimestral que pretende apresentar perspectivas outras do 

país, diferente da que geralmente é exibida (ARAÚJO, 2008):  

 

É nosso propósito, sem escamotear ou ocultar a realidade dos factos, 

mostrar a outra face das coisas, um Guiné empreendedora, de gente 

que faz e faz bem. Gente que pode estar ao lado dos que fazem 

noutras partes do mundo. 

 

 Admirável diamante bruto e outros contos é a primeira antologia de Waldir 

Araújo, apresentando uma Guiné-Bissau que nunca lhe saíra da memória, pois sendo 

um escritor diaspórico, ―não disfarça [através da literatura] nem o desalento que lhe vai 

na alma e muito menos o amor pelo seu chão‖ (SEMEDO, 2011). Ondjaki, autor 

angolano que apresenta esta obra de Araújo, expõe que os personagens waldinianos 

desejam estar no país e falar sobre a vida que levam nele, expressando seus 

comportamentos e suas relações com as divindades que compõem a tessitura autóctone. 

Além disso, há reflexões de ordem social e política, pois o autor apresenta diversas 

realidades do país, sobretudo, através da ironia. Dentre as realidades representadas no 
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 A RDP África é uma estação que pertence ao grupo Radiodifusão Portuguesa e que emite, em FM, para 

Lisboa, Coimbra, Faro e quatro dos cincos países africanos de Língua Portuguesa - Cabo Verde, Guiné-
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livro em destaque está a guerra de libertação nacional, àquela que possibilitou uma 

valorização da identidade dos bissau-guineenses, há tempos negada pelos seus 

principais opressores, os portugueses. Assim, na seguinte passagem, Ondjaki resume 

este livro de Araújo (2008, p. 9):  

 

[...] nasceu aqui um importante, simpático e arejado livro de contos. 

que estas histórias semeiem no autor o desejo de continuar 

escrevendo, brincando com seriedade entre tradição colectiva 

guineense e a tradição interna dos seus segredos, aí onde residem os 

sonhos inquietos, as árvores que cantam segredos, os rios que se 

revoltam em mágoa, as imperfeições da vida, os amores não 

impossíveis, as dramáticas fragrâncias, as guerras desumanas e as 

gentes humanas (ONDJAKI,  2008).  

 

Em uma entrevista
59

, Waldir Araújo explica que a obra em destaque é uma 

tentativa de sentir o seu país mais perto de si, pois a literatura é a forma encontrada para 

expurgar e exorcizar a angústia de estar longe, de compensar essa ausência que machuca 

e dilacera o coração.  O escritor também aponta a temática da guerra de libertação nos 

contos, pois para ele é uma revolução ainda por cumprir no que se refere à problemática 

para a construção efetiva do Estado Nacional de Guiné-Bissau. Explica o escritor que o 

livro também aborda o amor, os desencontros, a amizade, a humanidade do seu povo, 

utilizando do possessivo no singular para demarcar seu lugar de origem e afirmar sua 

identidade africana, sobretudo bissau-guineense.  Para ele, a principal incongruência da 

migração é incutir falta de amor no espírito africano e guineense.  

Augel (2007) explica que houve muita evasão no país após a independência, 

principalmente para Portugal, o qual acolheu a primeira grande imigração de bissau-

guineenses.  Já em 1980, época do primeiro golpe de estado contra Nino Vieira, 

imperavam grandes dificuldades políticas e econômicas, por isso, registrou-se um 

número muito elevado de emigrantes guineenses não qualificados que abandonaram o 

país. Já Tcheca (2011) expõe que muitos autores partiram de Guiné-Bissau para fins de 

formação, como foi o caso do próprio Waldir Araújo e Marinho de Pina. Essa saída 

forçada
60

, independente do motivo, traz como consequência um estranhamento ou 

inadaptação – difere em graus, a depender do imigrante – gerando uma crise de 

identidade ou até mesmo a perda dela (AUGEL, 2007), por que:  
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 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=iHAGtYrJVmY>. Acesso em 10 de fevereiro de 

2015.  
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 Considera-se por saída o mesmo que diáspora: dispersão de um centro original para uma região distante 

(BONNICI; ZOLIN, 2009).   
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O indivíduo se sente muitas vezes desenraizado, vítima das forças 

anônimas do processo de modernização que predomina nos meios 

urbanos, dividido entre querer voltar ao ambiente que lhe é mais 

familiar e a tentação das atrações e possibilidades que lhe são 

acenadas na cidade (AUGEL, 2007, p. 190).  

Assim, essa complexidade se coloca quando há rompimento do indivíduo com a 

sua cultura, seus costumes e seu povo, sendo que nesse processo de ganho e perda
61

, 

surgem novas formas de compreender o mundo, fazendo surgir novas subjetividades, as 

quais são híbridas e deslocadas (HALL, 2013).  

Nesse sentido, o escritor diaspórico convive nessa dualidade, entre viver no 

―paraíso‖ de oportunidades oferecidas nos grandes centros, ou na terra natal, onde as 

possibilidades são muito menores. Importa destacar que, muitas vezes, a vida do 

emigrante na metrópole é a de trabalhador não qualificado com salários extremamente 

baixos. (AUGEL, 2007).   

Portanto, para Dutra (2011), o escritor diaspórico sonha e repensa o país, 

questionando, sobretudo, o olhar ao país africano – mas também ao próprio continente 

de África - através das lentes do Ocidente. Compreende-se com isso a relevância da 

Teoria e Crítica Pós-colonial no que se refere à compreensão dos textos literários fora 

do centro, a partir de perspectivas outras, as quais valorizem os povos de Guiné-Bissau, 

suas culturas e os seus costumes, bem como as diferenças étnico-raciais e as diferentes 

formas de pensar e ver o mundo
62

.  

Retornando à obra em destaque, Admirável Diamante Bruto (2008), na 

perspectiva de Dutra (2011), o livro representa o fracasso do colonialismo e as 

complexidades do período da pós-independência, desnudando tais problemas para 

modificar o futuro, possibilitando mudanças de atitudes.  Nesse sentido, os contos estão 

inter-relacionados pelo caráter ético que os envolve em uma estreita relação entre 

sujeito, sociedade e nação. Dentro da diversidade temática da obra, Dutra (2011) 

destaca a relação entre Guiné-Bissau e Portugal, no conto inaugural e homônimo 

―Admirável diamante bruto‖ e em ―Destinatário presente‖; a metaforização da morte 

como saída da complexidade de viver, presente nos textos: ―Quer flor?‖, ―O último 

salto‖ e ―Salvo pela morte‖, de modo que a problemática dos pares morte/vida e 

passado/presente possibilitam a reflexão sobre o tempo vindouro: 

                                                           
61

 Importa destacar que nesse trabalho não se desconsidera os problemas de realocação do indivíduo 
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Através desses textos, sonho e realidade, morte e vida confundem-se, 

evidenciando um feixe de significações que evocam um passado 

mítico africano, ao mesmo tempo em que assumem o poder de 

reconstruir espaço de onde emergem, fazendo-nos ver para além do 

racionalismo com que certos conceitos são ainda considerados na 

contemporaneidade (DUTRA, 2011, p. 163).  

 

 Nessa outra forma de compreensão – perspectiva diferente da construção do 

ocidente - Mia Couto
63

 reforça a existência de perspectivas diferentes no entendimento 

da "realidade" entre esses dois mundos – Europa e África. Para ele, algumas 

perspectivas teórico-críticas dos centros não dão conta do arcabouço cultural do 

continente, pois o mítico faz parte da cultura e não é apenas um acessório. Para 

Hampate Bâ (2010), há aspectos culturais que não podem ser traduzidos de uma cultura 

para outra, sobretudo o sistema mítico-religioso africano para o qual o pesquisador não 

iniciado está totalmente dissociado. Ainda sobre a questão da impossibilidade da 

tradução de certos signos, ele acrescenta poeticamente que ―existem coisas que não se 

‗explicam‘, mas que se experimentam e se vivem‖ (BÂ, 1986. p. 182). Portanto:  

 

A magia africana é uma filosofia, um modo de estar de todo um povo 

que não leva muito a sério o chamado sentido da realidade e não se 

deixa intimidar por uma certa racionalidade que e muito normativa em 

relação à necessidade de festejar o corpo e a alegria de viver 

(COUTO, 2012).  

 
  Na verdade, estabelece-se uma relação de inferioridade na percepção de outras 

culturas que não sejam equivalentes à cultura dos países desenvolvidos. Essa situação 

desigual de não reconhecimento das diferenças culturais se coloca desde a concepção 

equivocada de magia pelo ocidente (BÂ, 1986), até a autorização de desrespeito pelas 

tradições que compõem o panteão africano. Já dentro do continente, a magia convive na 

dualidade - nem boa nem má - mas pode ser manipulada para um desses fins.   

Nesse sentido, ―Sem motivos para rancor‖, penúltima narrativa de Admirável 

diamante bruto e outros contos, narra o período pós-colonial de Guiné-Bissau, 

possivelmente na época conturbada das eleições presidenciais de 2005, quando foram 

conhecidos ―os primeiros números da Comissão Nacional das Eleições, sobre os 

resultados da segunda volta de um polêmico escrutínio presidencial‖ (ARAÚJO, 2008, p. 

131). A partir da compreensão do contexto histórico do período pós-colonial, entende-se a 
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problemática dessa passagem no que tange à complexidade para constituição do Estado 

Nacional de Guiné-Bissau, tendo em vista os fracassados processos de instauração da 

democracia no país, devido, principalmente, à constante instabilidade política. Por exemplo, 

desde a abertura política (1991), nenhum presidente eleito conseguiu cumprir sequer um 

mandato. Nesse sentido, o narrador expõe com frustação a complexidade desse momento, 

pois, mais uma vez, um golpe de Estado negligencia a possibilidade de reestruturação 

nacional, nesse caso pela incoerência da votação.  

Segundo Sangreman e outros (2006), as eleições de 2005 representam a barbárie 

dos conflitos internos no país com a morte do presidente, General Veríssimo Seabra
64

, 

logo após tomar posse do cargo. Por isso, em 2005, novas eleições foram realizadas em 

um clima de tensão, com aceitação das candidaturas de Nino Vieira
65

, sem 

representação partidária, e de Kumba Yalá.  Apurados os resultados, Nino Vieira 

retorna à presidência, mesmo contrariando as expectativas do PAIGC e de seu 

representante nas eleições, Carlos Gomes Jr. Sendo assim, o narrador ainda expõe a 

surpresa na apuração dos votos no segundo turno, pois: 

 

Os números que inicialmente pareciam dar vitória ao candidato 

apoiado pelo Governo começavam então a ser contrariados, com 

informações e números que circulavam em panfletos vendidos a mil 

francos
66

 a folha (ARAÚJO, 2008, p. 131). 

 

A narrativa acontece em Bissau, capital do país, em um dos escassos 

restaurantes que por lá existem, o Pirilampo. O narrador personagem expõe a escuridão 

da cidade e do estabelecimento fazendo alusão à própria situação de escuridão de 

Guiné-Bissau, do povo, ou seja, da realidade escura e sombria vivida no país, mas por 

outro lado, também denuncia a precariedade de infraestrutura:  

 

Bissau embrulhava-se mais uma vez no manto escuro da noite de uma 

cidade fantasma onde os faróis dos máximos dos jipes todo-o-terreno 

ofuscavam os olhares nocturnos [...] No Pirilampo, um dos poucos 

restaurantes da capital, as velas acesas iluminavam parcialmente alguns 

semblantes carregados de conspiração (ARAÚJO, 2008, p. 131).     
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 As eleições ocorreram em março de 2004, com a vitória do PAIGC, mas, em outubro do mesmo ano, o 

General Veríssimo Seabra é assassinado. Segundo Sangreman e outros (2006), o crime foi cometido por 
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(Sangreman e outros, 2006).     
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Muitas pessoas estão reunidas no Pirilampo, à espera do resultado das 

inquietantes eleições, fazendo especulações e considerações do atual estado do país. 

Gabriel, narrador-personagem do conto, encontra-se com Dino Isaac, ―o judeu mais 

guineense que conhecera‖ (ARAÚJO, 2008, p. 132). Isaac tem cerca de cinquenta anos 

e mora no país há mais de trinta, sendo uma das pessoas que mais sabem da situação de 

Guiné-Bissau. Nesse sentido, Dino Isaac é um personagem atravessado por vários 

mundos culturais, portanto, um personagem híbrido. Sobre isso, Hall (2013) entende 

que a hibridização é um fenômeno intrínseco de toda identidade, mas principalmente 

das identidades diaspóricas, como é o caso de Dino Isaac.  

Nesse momento da narrativa, uma questão muito importante é colocada com 

relação à execução de projetos com auxílio de ONGs ou de outros países parceiros no 

desenvolvimento de ações desenvolvimentistas dentro do país. Importa levar em 

consideração que a conclamação da independência de Guiné-Bissau não trouxe 

independência econômico-financeira para o país, necessitando, dessa forma, de auxílio 

de toda ordem para sua reconstrução, situação que se prolonga aos dias atuais (AUGEL, 

2007). Além disso, a nova ordem mundial, transvestida de parcerias e caridade, camufla 

um novo tipo de exploração da qual as ex-colônias permanecem dependendo dos outros 

na reconstrução do país (CORONIL, 2014).   

No conto, por exemplo, vê-se essa relação de interpendência de Guiné-Bissau à 

União Europeia e a outros ‗padrinhos‘ não referidos na narrativa, na fala de Jean Marie, 

quando explica para Gabriel Mendes o projeto de um filme que represente uma nova 

realidade sobre o país:  

‗Ó Gabriel Mendes, não te preocupas que está tudo assegurado. Sabes 

que a União Europeia assegura uma parte, digamos que a fatia de leão, 

e a outra parte vem dos contactos do próprio governo guineense 

através das parcerias de cooperação e tal...‘, disse-me sorridente 

(ARAÚJO, 2008, p. 134).  

 

 Já em ―ainda não percebi o que ele faz, mas diz que é ‗consultor polivalente‘‖ e 

em ―[...] Costumava dizer que era perito em transformar ideias em projectos 

financiáveis. ‗Mas claro que são projectos condenados à falência. Ah, e é óbvio que não 

leva a minha assinatura no fim, não sou doido para rubricar algo do gênero‘‖ (Araújo, 2008, 

p.132), percebe-se a malandragem de Dino Isaac com relação a projetos que poderiam 

trazer melhorias para o país. No entanto, ele não está preocupado nos benefícios para a 

comunidade, apenas interessado nas possibilidades de enriquecimento através dos projetos 

sociais por ele elaborados. Em outra passagem, o judeu-guineense demonstra mais uma vez 
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seu interesse financeiro quando do convite de Gabriel para participação do documentário: 

―[...] logo em seguida instou-me sobre a possibilidade de receber já uma soma, ‗um 

pequeno adiantamento para ter em mãos‘‖ (ARAÚJO, 2008, p. 141).  

 As luzes retornam no Pirilampo provocando indignação em Dino sobre as 

constantes faltas de energia elétrica. Nisso fica explícito o descaso da administração 

pública, aliado à falta de recursos para a manutenção das necessidades básicas dentro do 

país, deixando a população em eterna escuridão. Nessa perspectiva, o judeu-guineense 

anuncia que em Guiné-Bissau ele mesmo já criou mecanismos de sobrevivência para 

enfrentar a eterna escuridão do país. Compreende-se aqui uma crítica do autor por meio 

desse personagem - oportunista e ―esperto‖ - a todo processo de dominação colonial e 

os problemas que se seguiram após a independência, bem como reforça o estereótipo 

dos judeus como ―negociantes a qualquer preço‖. Por isso, o apagar e o acender das 

luzes dentro da narrativa pode representar o percurso histórico bissau-guineense, uma 

vez que houve um momento de total apagão, sobretudo com a colonização e a sua 

perpetuação de séculos e séculos, dentro de uma lógica perversa e desumana de 

violência. Mas por outro lado, a claridade aparece com as primeiras movimentações 

para a Luta de Libertação Nacional e com ela a esperança de uma nova era, sem 

opressores e oprimidos, onde a mãe-terra poderia cuidar de seus filhos e filhas. 

Entretanto, outras faltas de energia comprometem o atual estado de ―paz‖, quando surge 

o golpe de Estado (1980) e a guerra civil para dilacerar o sonho da reconstrução 

nacional. Passado esse momento, a falta de energia torna-se mais alternada e, a cada 

golpe de estado, surge a insegurança do porvir. 

Dino Isaac continua divagando sobre a situação de escuridão que assola o país, 

quando traz à tona uma preocupante realidade:  

Sabes o que eu acho? No dia em que acabar essa história de corte 

geral, luz bai, luz bin
67

, e passarmos a ter luz eléctrica todo o tempo, 

os guineenses vão todos sair à rua a pedir à comunidade internacional 

que lhes devolva a escuridão amiga de longos anos. Este povo é assim, 

pensa com o coração, aperfeiçoa-se a uma pessoa ou situação e 

pronto, amor eterno e incondicional! 

 

Nesse momento, Dino Isaac ironiza certa comodidade do bissau-guineese frente 

às adversidades. No entanto, na passagem que se segue, pode-se perceber que essa 

―passividade‖ considerada pelo personagem está intimamente ligada ao esgotamento do 
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povo no que diz respeito aos eventos que antecederam o momento atual. Tendo em vista 

todas as situações anteriores vivenciadas, a falta de eletricidade se coloca como um 

problema de segunda categoria. Além disso, importa salientar que a ex-colônia 

portuguesa sempre resistiu à invasão, pois não se rendeu à colonização, mesmo em 

situação de tamanha desigualdade de recursos. Retomando ao conto, Dino Isaac 

despede-se, e Gabriel põe-se a refletir sobre as palavras do amigo, mas subitamente 

compreende que: ―A terra vive em tempos de canséra e quase ninguém parece 

interessado em falar mais no assunto. É preciso contornar a situação, sobreviver‖ 

(ARAÚJO, 2008, p. 133).  

Andando pelas ruas de Bissau, Gabriel reflete sobre as complexidades do 

presente, através das marcas em edifícios da época colonial, os quais representam as 

grandes guerras ocorridas no país – luta de libertação, sobretudo, nesta narrativa, os 

desdobramentos do conflito de 1998-1999. Essas construções eternizam tais períodos 

porque estão ali mantidas, nem totalmente destruídas nem tampouco restauradas: ―Na 

parede de um edifício de arquitectura colonial duramente destruída pela guerra, [...] 

alguém escreveu ‗panha raiba ka ten’. É qualquer coisa como ‗sem motivos para 

rancor‘ (ARAÚJO, 2008, p. 133). Portanto, por meio da oralidade, percebe-se uma 

crítica pontual no texto sobre a ferida da colonização
68

. Nesse momento, o título do 

conto se coloca ―Sem motivos para rancor‖, dando ênfase aos conturbados processos 

históricos vivenciados no país.   

As lembranças do narrador são interrompidas quando ele chega para a reunião 

no Instituto Franco-Guineense com um representante da Embaixada Francesa a fim de 

discutirem a respeito de um documentário. Gabriel é recebido com entusiasmos por Jean 

Marie Guinnot, um ―francês de coração guineense‖ (ARAÚJO, 2008, P 135), o qual foi 

Conselheiro da Embaixada Francesa no país e atualmente improvisa formas de nele 

permanecer, isso foi possível pelo domínio da língua portuguesa e do crioulo bissau-

guineense. Jean é mais um personagem que se acomoda em Guiné-Bissau, mas ao 

contrário de Dino Isaac, percebe-se que já peregrinou por outros países da África 

Ocidental em busca de oportunidades viáveis para sua permanência.  

Gabriel inicia alguns questionamentos com relação ao projeto que lhe foi 

confiado: Por um lado, compreende que será necessário fazer uma abordagem do atual 

cenário de Guiné-Bissau, por outro lado, terá de apresentar ―‗o lado positivo e poético 
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atravessaram em meio à colonialidade do poder (MIGNOLO, 2008).  
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da Guiné [...]‘‖. Na verdade, o filme pretendia mostrar uma nova realidade sobre o país, 

no entanto, essa ―realidade‖ não estava condizente com o contexto, pois a situação ainda 

era de alerta: ―Na avenida havia uma azáfama pouco comum: movimentações de 

viaturas militares e alguns automóveis topo de gama
69

‖ (ARAÚJO, 2008, p. 137).  

Como pode ser visto, as grandes questões do conto se apresentam na 

ambuiguidade do projeto e na postura do produtor. Gabriel tem consciência da situação 

problemática do país e se vê em um dilema entre ganhar dinheiro e tornar-se 

reconhecido pelo trabalho, ou produzir algo que identifique o povo bissau-guineense, 

traduza seus sentimentos e expectativas com relação ao país. Esse questionamento vai 

sendo levado no desenrolar da narração e o caminhar nas ruas da cidade só contribui 

para o aumento da dúvida do protagonista.  

Ao abrir o dossiê que contém todas as informações sobre o projeto, nome de 

pessoas que poderiam participar, locais e ‗projetos exemplares‘, Gabriel logo discordou 

da proposta. Na verdade, o documentário previa o apagamento da situação do país no 

sentido de apresentar realidades que não correspondiam com o atual contexto nacional, 

sobretudo levando em consideração as expectativas do Governo de Guiné-Bissau, pois 

os nomes, locais e os projetos contribuíam para essa farsa. Por isso, tal projeto trazia 

estranheza para Gabriel, pois o recorte da história pelos produtores não representava o 

povo bissau-guineense, seus costumes e crenças, mas apenas promovia uma propaganda 

positiva do governo. 

Jean Marie, preocupado com a reação de Gabriel, tenta convencê-lo de que 

aceitando a proposta, logo conseguirá prestígio para realização de seu ―grande filme‖. 

Após longas horas de organização do tal documentário, Gabriel sai ao encontro de Dino 

Isaac, mas nesse intervalo lê um poema de Vasco Cabral ―Liberdade‖ (1962), do livro 

Antologia Poética da Guiné-Bissau: 

 

Que Que vento sopra no coração dos homens?/Que angústia é/A 

pomba branca cruzando o espaço?/Que dor esmaga/A dor da alma dos 

oprimidos?/Que lágrimas/Que ferida/Que sangue escorre/Tão 

lentamente/Do leito infindo do mar da vida?/Em cada vento tu 

estás/Em cada angústia a tua expressão clara./E nas lágrimas/e nas 

feridas/e no sangue/e nos corpos/e nos êxtases/e no grito das virgens 

desfloradas/e a tua face vermelha e bela/espreita a esperança como um 

rosto de lua/O Liberdade! (ARAÚJO, 2008, p. 137). 
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O narrador-personagem apresenta uma coletânea importante da literatura do país 

publicada em 1990, a qual foi prefaciada por outro poeta bissau-guineense, Manuel 

Ferreira. Essa antologia contempla catorze autores, tendo como destaque Vasco Cabral 

(1926-2005), o qual participou ativamente da luta de libertação nacional pelo Partido 

Africano da Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC). Desse modo, percebe-se o 

engajamento político de Gabriel ao manter na sua cômoda um livro de tal envergadura 

política com textos altamente denunciadores e questionadores da presença colonial em 

Guiné-Bissau. Já para Gabriel, os poemas apresentavam-se como motivadores de sua 

espera contínua em realizar a missão que fora designada em sonhos:  

 

Adormeci. Voltei a ter o mesmo sonho que me perseguia a anos. Um 

homem sem cara montado num cavalo branco avança freneticamente 

na minha direcção. Na mão direita parece segurar um pergaminho, 

uma mensagem. O barulho do galopar do cavalo é assombroso. Eu 

estou a escassos metros do cavalo que nunca me atinge e do homem 

cuja cara continua a ser um mistério (ARAÚJO, 2008, p. 138). 

 

Gabriel recorda-se do significado do sonho e continua à espera do grande dia: 

não é um presságio, mas o sinal de uma importante mensagem que será entregue para 

ajudar a esclarecer muitas de suas dúvidas. Passado esse momento de reflexão, acorda 

com a decisão de filmar a realidade de Guiné-Bissau e colocar Dino Isaac como 

personagem principal, ―figura ímpar da realidade bissauense‖ (ARAÚJO, 2008, p. 139).    

No outro dia, Gabriel encontra-se com Jean Marie para discutir a tal ideia, mas 

como era de esperar, logo não foi aceita: ―Gabriel, não entendes que o projecto quer 

mostrar as potencialidades do turismo, do país, as poucas coisas que funcionam bem 

aqui?‖ (ARAÚJO, 2008, p. 139). Insiste o rapaz: ―Sim, vai mostrar tudo isso, mas 

também a realidade local. Quero filmar o dia-a-dia, e não há melhor figura que Dino 

Isaac [...]‖ (ARAÚJO, 2008, p. 139). O francês rapidamente alerta Gabriel de uma 

possível recusa da proposta, já que essa não representa o objetivo dos financiadores e 

nem do governo do país.  

No mercado de Bandim, principal centro comercial de Guiné-Bissau, Gabriel sai 

ao encontro de Dino Isaac para convencer-lhe de tal participação, mas no dia seguinte o 

judeu surpreende, aparece irreconhecível: cabelo cortado, barba feita, vestindo terno e 

gravata. Depois do mata-bicho
70

, Dino Isaac quer adiantamentos e solicita a 

participação de alguns amigos, fazendo com que o narrador-personagem se questione da 
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escolha sobre o seu personagem principal. E para maior desapontamento de Gabriel, o 

francês traz a triste notícia: ―‗Acharam que o projeto fugiu ao tema proposto e que a tua 

atitude roça mesmo a arrogância. Lamento muito, mon chér ami, mas eu avisei-te‘‖ 

(ARAÚJO, 2008, p. 141). Também desapontado, Dino Isaac consola o amigo: ‗Bem te 

disse, Gabriel, aqui as coisas são outras. Tem que voltar e entrar no sistema e só depois 

é que entenderás tudo. Obrigada pela tua intenção era bom demais para ser verdade.‖ 

(ARAÚJO, 2008, p. 141).  

No dia seguinte, Gabriel parte de Guiné-Bissau, mas no caminho do aeroporto 

ouve as queixas do taxista sobre a dura realidade do país: atraso do resultado das 

eleições, atraso do salário na repartição pública e da existência negada de petróleo.  

Nesse momento, depara com o mesmo edifício da tal frase de efeito: ―panha raiba ka 

tem‖, (―sem motivos para rancor‖). Já no avião, Gabriel tem o mesmo sonho que o 

persegue há anos.  

Entende-se que o próprio personagem principal é diaspórico, assim como Dino 

Isaac e Jean Marrie Guinnot, no entanto, por ser filho do chão, ele inquieta-se com as 

questões politicas, econômicas e sociais em Guiné-Bissau, já os outros dois personagens 

foram buscar apenas vantagens pessoais no país. Portanto, apesar de Gabriel Mendes 

não residir mais na sua pátria, é atravessado por outras culturas, portanto, por outras 

identidades.     

O conto encerra-se no fracasso da produção do filme por Gabriel e na dubiedade 

da mensagem do sonho. Primeiro, o narrador-personagem recusa apresentar uma faceta 

inverídica de Guiné-Bissau, mas quer representar o país nas suas especificidades locais, 

contemplando as diferenças do mosaico bissau-guineense. Segundo, o sonho 

emblemático parece expressar o próprio desejo de Gabriel de querer fazer algo para 

melhoria do seu país de origem. Outro possível sentido é a necessidade de se falar, 

filmar e realizar um filme/documentário que represente o país, valorizando as gentes, as 

culturas e mesmo as complexidades enfrentadas no dia-a-dia pelo povo, devido, 

sobretudo, ao passado colonial e a constante instabilidade política. Passado esse que se 

emerge, no caso da vida urbana, na arquitetura, nas dificuldades da população para 

resolver suas necessidades básicas - energia elétrica, agua potável, saneamento, 

alimento, educação formal -, no vivenciar urbano com toda a problemática da falta de 

recurso, descaso da administração pública e a tensão de novos conflitos; já na vida rural, 

parece prevalecer o esquecimento à mercê da sorte.  
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2.5 ―ARTISTAS‖: ENTRE MODERNIDADE E TRADIÇÃO  

 

O conto ―Artistas‖ faz parte do livro Contos do mar sem fim (2010), uma 

coletânea de narrativas curtas de Angola, Guiné-Bissau e Brasil, no qual estão 

presentes, na primeira parte, João Melo, Luandino Vieira, escritores angolanos e dentre 

os brasileiros estão Machado de Assis, Lima Barreto, Conceição Evaristo e Cuti. O 

nome dado ao livro extrapola as fronteiras territoriais e atravessa oceanos em busca de 

países que pertencem histórico e culturalmente ao mundo da língua portuguesa nas suas 

diversas facetas sintático-semânticas (WARTH; REBELLO, 2010).  

A segunda parte, destinada a Guiné-Bissau, é contemplada por quatro contos: ―O 

hóspede‖, de Andrea Fernandes, ―O serco‖ de Tambá Mbotoh, ―História mal contada‖, 

de Olonkó e ―Artistas‖, de Uri Sissé. Esse último é artista gráfico e trabalhou no 

Gabinete de Artes Visuais em Lisboa (WARTH; REBELLO, 2010).  

A narrativa escolhida para análise é uma possibilidade de reafirmação da 

tradição dentro da modernidade de Guiné-Bissau ao enfatizar a presença da oralidade e 

da contação de histórias no cotidiano do país. O narrador-personagem, inicialmente fez 

uma comparação entre ele, mais reservado e Cuca, uma pessoa extremamente sociável e 

comunicativa: ―ele é como uma porta aberta convidando a encontrar. De facto o Cuca é 

um tipo acolhedor, qualquer um nota isso à primeira vista‖ (SISSÉ, 2010, p. 103), 

características que serão reafirmadas no decorrer da história.  

Na Esplanada de Maria
71

, em uma noite de bebedeira e farra, vê-se uma cena 

típica do porto de Guiné-Bissau: borda de água, cheiro de peixe e pessoas vindas de 

todos os lugares – da cidade, do interior e das ilhas. Essas pessoas afadigadas do dia 

trabalhoso iam em busca de vinho, cerveja, bafatório
72

, diversão, mas, sobretudo, de 

alívio da canseira vivida: ―uma imensa vontade de repartir a carga áspera do quotidiano 

com quem quer que fosse, grátis ou a pagar‖ (SISSÉ, 2010, p. 103). 

Sentado no Maria, o narrador começa a admirar as moças de tornozelos finos e 

pernas longas, observando os atributos atributos físicos que lhe chamam a atenção, 

entretanto, é interrompido em seus pensamentos por um caminhoneiro. Sem esperar por 

permissão, o novo convidado senta-se junto a Uri, narrador, e ao Cuca, já que este 

último tem facilidade em agregar pessoas. Além disso, percebe-se uma crítica do 

narrador à modernidade dentro de Guiné-Bissau quando ele faz uma comparação entre a 
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capacidade de ouvir de Cuca e as transmissões via aparelho de telefonia, os quais 

invadem o território que antes era, sobretudo, lugar de contar e recontar passadas. No 

entanto, o narrador demonstra que, habitando em um país modernizado, os filhos de 

Guiné-Bissau não deixaram de se reunirem para dar continuidade à tradição.  

 

Com o Cuca é sempre assim, pensei. Sítio onde ele vai e se senta aparece 

logo alguém com vontade de conversa. O que vale é que o Cuca tem um 

dom especial: ao contrário das aparelhagens estereofónicas, que mandam 

sons pra todos os lados e quem quiser que apanhe, o Cuca é um ouvidor 

estereofónico (SISSÉ, 2010, p. 104).     

 

A partir dessa passagem, percebe-se uma crítica do narrador à modernidade 

dentro de Guiné-Bissau ao negligenciar aspectos da tradição, nesse caso, a oralidade que 

é fundamental. Por isso, o personagem Cuca é importante na narrativa, visto que ele 

resgata aspectos relevantes da tradição africana, mas, sobretudo bissau-guineense e, 

além de tudo, reafirma a presença persistente da cultura oral. Nesse sentido, 

compreende-se, com a fala do narrador, que essa mesma ―modernidade‖ está 

impossibilitando as pessoas de se comunicarem face-a-face, ao invés disso ―umas 

raparigas bonitas [...] combinam coisas através do telemóvel‖ (SISSÉ, 2010, p. 104). 

Mas Cuca, não, está sempre disponível para um bate papo presencial. 

Para Mignolo (2008), a modernidade é sinônimo de colonialidade do poder/saber 

no que se refere à imposição da cultura, da organização política e econômica da 

Europa/EUA em territórios considerados inferiores. Dentro dessa lógica, tal discurso 

apresenta-se como ambíguo, excludente e opressor tendo em vista a irracionalidade do 

processo ao subalternizar povos, culturas e crenças através de um discurso transvertido 

de racionalidade, compaixão e progresso: 

 

A retórica da modernidade (da missão cristã desde o século XVI, à 

missão secular de Civilização, para desenvolvimento e modernização 

após a 2ª Guerra Mundial) obstruiu — sob sua retórica triunfante de 

salvação e boa vida para todos — a perpetuação da lógica da 

colonialidade, ou seja, da apropriação massiva da terra (e hoje dos 

recursos naturais), a massiva exploração do trabalho (da escravidão 

aberta do século dezesseis até o século dezoito, para a escravidão 

disfarçada até o século vinte e um) e a dispensabilidade de vidas 

humanas desde a matança massiva de pessoas nos domínios Inca e 

Asteca até as mais de vinte milhões de pessoas de São Petersburgo à 

Ucrânia durante a 2ª Guerra Mundial, mortos na chamada Fronteira do 

Leste (MIGNOLO, 2008, p. 293).  
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Ainda durante a colonização, algumas poucas feitorias foram realizadas para a 

própria manutenção dos invasores portugueses, modernizando a colônia para uma 

melhor adaptação ao novo território. Já após a independência, os investimentos vindos 

da ex-métropole e de países parceiros colocaram o país em situação de nova 

dependência, ao receber empréstimos cada vez mais frequentes a juros exorbitantes. 

Desse modo, o neocolonialismo exercido pelos países considerados do primeiro mundo 

foi impulsionado pela expansão econômica da Europa e dos EUA com o objetivo de 

alcançar novos mercados, embora difundisse a necessidade de modernização dos países 

recentemente independentes.  

Augel (2007) aponta que, tendo em vista a necessidade de desenvolvimento 

postulado pelo Ocidente e as dificuldades enfrentadas pelos países recém-

independentes, surge o dualismo cruel, dividindo países entre ―primeiro‖ e ―terceiro‖ 

mundos. Nesse sentido, os últimos foram obrigados a se submeterem a uma 

modernização submissa aos moldes dos ex-impérios para alcançarem desenvolvimento, 

entretanto, tal benesse transformou-se em uma nova ―colonização‖. Desse modo, os 

novos países participaram do processo novamente numa posição de subjugados e de 

explorados, em um tipo de dependência assistida.  

Nessa perspectiva, Augel (2007) constata que, em Guiné-Bissau, tanto a 

modernidade quanto a tradição estão presentes em todas as situações da vida, 

convivendo ambas ora em relação de igualdade, ora em desigualdade. De um lado, a 

tradição sobrevive na modernidade, bem como a modernidade é sentida nas tradições. 

Por isso, Semedo (2011) entende que a tradição é perpetuada entre as gerações, mas em 

um processo de reelaboração, integrando-se nela outras tessituras que também farão 

parte do arcabouço cultural do país:  

 

[a] [tradição] contamina e se deixa contaminar por ambientes 

estranhos a ela. E, ao longo dos tempos, as histórias ganham novos 

personagens e perdem outros. O tempo, mesmo sendo corrosivo, vai 

reconstruindo e tornando vivas essas memórias, ao mesmo tempo em 

que as altera (SEMEDO, 2011b, p.56). 

 

No conto, por exemplo, consegue-se visualizar essa convivência em toda a 

narrativa, sobretudo o que diz respeito à oralidade e a contação de histórias dentro de 

um país, pelo menos em parte, modernizado. Ainda na Esplanada da Maria, sentados à 

mesa, o grandalhão com jeito de caminhoneiro põe-se a falar passadas
73

. Ele conta que, 
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no dia anterior, no Sul, tinham lhe tentado arrancar dinheiro para poder passar no posto de 

controle de mercadorias: ―uns materiais de construção destinados a umas obras para o bem 

do povo [...]‖ (SISSÉ, 2010, p. 104), explicava ele ao duane
74

. Sem muitos resultados, 

lembrou-se de um cartão de sócio do Rotary que achou no chão, o qual não hesitou a tirar 

do bolso, pensando: Bu sibi ami i kim
75

. Apesar de desconfiados, os guardas ―deixara[m]-o 

passar sem pagar um tostão: I ka apanha pé, eh eh
76

, concluiu, entremeando este final épico 

com uma tentativa de conter um arroto‖ (SISSÉ, 2010, p. 105).  

Após mais algumas passadas, o caminhoneiro parte deixando na dúvida quem 

ele era, mas para Cuca, o homem era um artista. Na verdade, Cuca afirmava que o 

homem era um verdadeiro contador de histórias, pois a contação de histórias dentro do 

continente africano é parte da tradição, já que ―todo africano é, até certo ponto, um 

contador de histórias‖ (BÂ, 2010, p. 208). Já na contemporaneidade, de certo modo, são 

os escritores que dão continuidade a esse legado.  

Ainda na esplanada, aparece outro personagem, o Sidney: ―um tipo com corpo 

de atleta, botas de caubói cambadas cada uma de seu lado e uma mecha de cabelo 

branco na testa, marca distintiva, segundo o dono, de nascença‖ (SISSÉ, 2010, p. 105). 

Sidney surge com uma bazuca
77

 na mão e senta-se à mesa, pois já se sabe que onde 

Cuca está as pessoas querem estar junto, ao contrário, se fosse Uri, logo as pessoas 

dariam um jeito de partir: ―‗eh! Uri, ke ku sabi?... M'bom, n na djanti li
78

...‘‖ (SISSÉ, 

2010, p. 105).  

Vê-se nas passagens apresentadas que quando os personagens desejam 

evidenciar alguns pontos de vista, elas utilizam a língua guineense como forma de 

expressar melhor a mensagem, pois há coisas que só podem ser ditas na língua que lhe 

confere pertença identitária. Apesar de toda a narrativa se desenrolar na língua 

portuguesa, o narrador evidencia o crioulo em momentos decisivos, principalmente nos 

diálogos com outros personagens. Nesse sentido, a oralidade funciona como veículo da 

tradição, pois transmite o saber, a filosofia, os códigos ritualísticos das populações dos 

meios semi-urbanos e urbanos (SEMEDO, 2011b).  

Sidney inicia sua passada expondo que buscava um tema interessante para sua 

pesquisa e aproveitou que trabalhava na construção de poços em tabancas do Sul para 
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 Guarda aduaneiro (WARTH; REBELLO, 2010). 
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 Sabes quem eu sou? (WARTH; REBELLO, 2010) 
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 Ele não sabe de nada (WARTH; REBELLO, 2010) 
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 Copo grande com cerveja a pressão (WARTH; REBELLO, 2010). 
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observar como homens, mulheres crianças, animais e plantas utilizam a água. Não se 

agradando do assunto hídrico, Cuca gentilmente muda de foco, trazendo em pauta a 

tabanca
79

 de Fantadji, onde comera mangas deliciosas pela iniciativa da cooperação 

sueca no financiamento de água. Essa colocação traz outra passada de Sidney, pois foi 

nessa aldeia que se envolveu com uma mulher grávida que nunca dava a luz: 

 

[...]‗uma manhã muito cedo, eu estava a dormir na minha cama, a 

mulher entra no quarto e, sem dizer uma palavra, despe o pano, atira-

se em cima de mim e põe-se a fazer amor comigo feito uma 

desesperada. Isto é, a violar-me. Porque violou-me, violou-me mesmo, 

juro. [...] Arrebatamento sexual? Capricho de grávida? Não sei, mas 

deve ter sido algo disso, porque nunca houvera nada entre ela e eu, e 

nunca me apercebera de qualquer intenção dela em relação a mim‘ 

(SISSÉ, 2010, p. 107). 

 

 Após o sexo, a mulher sai da casa sem lhe dirigir uma palavra, mas o que deixou 

Sidney curioso foi quando o marido traído o encontra no caminho das obras e lhe recebe 

―com um ar extremamente satisfeito e animado‖ (SISSÉ, 2010, p. 107), informando-lhe 

que o menino recém-nascido recebera o seu nome. Com gargalhadas, Sidney termina a 

passada e Cuca começa a analisar o fato narrado: 

 

Um djambacús malandro a receitar à tal mulher este ‗mezinho 

infalível‘ pra acelerar os partos, porque a mulher estava na hora de 

parir e nunca mais paria. E o eleito para efectuar a cura milagrosa teria 

sido por causa da sua mecha de cabelo branco, para esconjurar os 

feiticeiros? (SISSÉ, 2010, p.107). 

 

A história não convenceu os seus ouvintes, então Sidney despede-se 

rapidamente. Cuca ao ser questionado sobre essa história escutada, responde a Uri que o 

autor da passada é um grande artista.  Portanto, conclui-se com a narrativa que Cuca 

confere a posição de artista a quem tem o dom de contar histórias, vê-se que é ele 

mesmo quem os classifica. Nesse sentido, Cuca também é um contador de histórias, 

pois quando está em um ambiente sempre há aqueles que dele se aproximam para contar 

suas experiências, sejam elas reais ou fantasiosas. Desse modo, percebe-se, no conto, o 

ritual da contação, se levar em consideração um agrupamento de pessoas em que um ou 

mais dos reunidos são responsáveis por transmitir uma passada. Já em relação à Cuca, 

pode-se compreender que a continuidade ou retransmissão da história será dada por ele, 

já que o próprio narrador Uri o nomeia como ouvidor estereofônico, aquele que 

consegue ouvir a tudo e a todos.  

                                                           
79

 Mesmo que aldeia (WARTH; REBELLO, 2010). 



 

86 
 

Importa salientar a diferença entre o caminhoneiro, autor da primeira passada, e 

Sidney. Essa diferença coloca-se a partir do adjetivo grande adotado por Cuca ao 

classificar a qualidade dos artistas. Para o primeiro contador, apenas considerá-lo artista 

é suficiente, tendo em vista a história contada, a riqueza de detalhes e a motivação do 

público. Entretanto, o segundo contador explora as palavras de uma forma que deixa o 

ouvinte/leitor ansioso por mais detalhes e mais histórias.  

Portanto, compreende-se que o texto em análise traz em discussão o próprio 

fazer literário, a experiência de produzir, contar e ouvir histórias, ou seja, esta narrativa 

reafirma a produção dos artistas no que se refere à contação de histórias, sejam elas 

orais ou escritas em Guiné-Bissau, país de tradição oral. No entanto, essa modernização 

não chega nem sequer na capital do país, onde ainda hoje há falta de energia elétrica, 

saneamento básico e saúde pública de qualidade, por exemplo.   

No que se refere ao fazer literário, ―Artistas‖ evidencia que a qualidade do texto 

depende, necessariamente, do seu produtor, ou seja, o escritor/contador pode ocupar o 

espaço de mero produtor de histórias, um contista qualquer, ou de grande contador de 

histórias, na habilidade com as letras. Nessa perspectiva, Giardinelli (1994) idealiza a 

máxima do escritor quando este combina imaginação e sentimento, realidade e magia. 

Isso é realizado no conto, quando Uri questiona Cuca sobre as histórias ouvidas, 

esperando compreender se as estratégias utilizadas pelos autores das passadas 

apresentavam essas qualidades do ato de contar.   

Portanto, este conto resgata a atividade dos griots, trovadores, responsáveis pelo 

divertimento/ensinamentos através da música, poesia lírica e contos, reafirmando que a 

arte de contar histórias é uma prática ritualística, e, desse modo, um ato de iniciação ao 

universo da africanidade (LEITE, 2012). Assim, o texto literário permite experimentar 

outras realidades, viabilizando uma compreensão do mundo mais ampla e significativa.  

 

2.6 ―NEGOCIATAS‖: BOM KOMBERSA KI TA TISI KON MATCHU KASA
80

  

 

O livro Ema vem todos os anos (2014) foi lançado para comemorar os vinte anos 

da editora Kusimon, já referida, a qual tem contribuído para maiores possibilidades de 

publicação literária em Guiné-Bissau. Vinte e três contos compõem o livro de onze 

escritores, dentre eles Abdulai Sila, primeiro romancista do país, Marinho de Pina, autor 
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do livro individual de contos – ―Fogo Fácil‖, Uri Sissé, Flora Ernesto, Nelson 

Fernandes, Andrea Fernandes, Claudiany Pereira, Idy Mbonh, Anita Gomes, Hildovil 

Silva e Raul M. Fernandes.  

Para compreender melhor a importância na comemoração da Kusimon, há que se 

compreender o contexto já apresentado neste presente trabalho no que se refere ao tipo 

de colonização, à problemática de editoração dentro do país, à quantidade de editoras, 

ao cenário político conturbado, ao índice de analfabetos, aos leitores de língua 

portuguesa que ainda são uma minoria em Guiné-Bissau, seguindo as considerações de 

Augel (2007) e Semedo (2011b), bem como à literatura escrita em língua oficial, 

comparativamente com a literatura em língua guineense, tendo como base Queiroz; 

Fonseca, Amâncio (2011), e ainda as novas formas de publicação dentro do ambiente 

virtual (blogs, sites, facebook) (QUEIROZ, 2011; COUTO, 2008).   

O conto ―Negociatas‖ (2014), do escritor Idy Mbonh
81

, narra a história de uma 

moça que participou ativamente da guerra de libertação de Guiné-Bissau, no entanto, a 

narração acontece na vizinha Guiné-Conacri, importante aliada nesse enfrentamento. 

Importa destacar o título dado à análise “Negociatas”: bom kombersa ki ta tisi kon 

matchu kasa, uma vez que, conforme ditado popular, significa: ―é com boa conversação 

(bom trato) que se domestica o macaco‖ (SILA e outros, 2014). Assim, pode-se 

compreender uma das possíveis propostas do texto: as situações adversas da vida 

poderiam ser resolvidas com o diálogo, com respeito recíproco das partes envolvidas. 

 Nesse tom de conversa, é possível conhecer uma das várias interpretações do 

processo de independência de Guiné-Bissau, apreendido por uma integrante da luta 

armada, a qual, em sua versão, expõe o momento central do processo de reconquista da 

sua terra de pertencimento. A narrativa inicia trazendo à tona aspectos geográficos e 

culturais do território bissau-guineense:  

 

NA NOSSA TERRA O MÊS DE AGOSTO é sempre um mês difícil. 

Tanto assim que se impôs a crença de que Agosto é o mês de tudo 

quanto é desgosto. É o céu que fica todo o tempo coberto de densas, 

preguiçosas e cinzentas nuvens, chuva torrencial e relâmpago todo o 

tempo [...] É também a altura do ano em que há menos comida. As 

bolanhas
82

 e as lalas
83

 enfeitam-se de verde, verde prelúdio de fartura, 
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 Segundo informação concedida pela Kusimon, através de e-mail, esse nome é pseudônimo de um 
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mas as bembas
84

 estão vazias. Só o milho abunda. As bentanas
85

 

também, que dão ao kanfurbat
86

, com ou sem sukulbembe
87

, um sabor 

único (MBONH, 2014, p. 69).   

 

Com clima tropical-úmido, no mês de agosto predomina a estação chuvosa – 

abrange o período entre maio a outubro. Vê-se, através do conto, que é uma época 

difícil para seus habitantes, uma vez que a grande quantidade de chuva impede o 

crescimento das plantações. Esse dado também está atrelado ao mês que antecedeu a 

descolonização do país, sendo um mês de grandes batalhas e perdas materiais, além de 

ter sido a etapa de intensificação/articulação da guerra que estava por vir. Nesse 

momento, a protagonista também apresenta as dificuldades que enfrentará para ter sua 

terra libertada, pois em Guiné-Conacri a situação é ainda mais complexa: ―quando 

cheguei a Conacri em pleno mês de Agosto, sabia que as coisas não iam ser fáceis, mas 

não podia imaginar que fossem tão complicadas‖ (MBONH, 2014, p.69-70).  

Saindo de Guiné-Bissau rumo à Guiné-Conacri em prol da luta de libertação, a 

moça foi hospedada em habitação afastada da cidade, ou seja, a organização da guerra 

se deu no interior, em uma casa cedida ao Partido, onde ―os mosquitos não dão sossego 

a ninguém. O Idi Amin devia ter alguma razão ao condecorá-los como heróis, os únicos 

que lutaram do primeiro ao último dia contra o invasor europeu‖ (MBONH, 2014, p.70). 

Nessa, fala percebe-se a resistência de povos escravizados que lutaram, mesmo que de 

forma desigual, para a reconquista da liberdade de suas gentes e terra. Por exemplo, há 

documentos oficiais que registram acontecimentos de confronto com as autoridades 

portuguesas e comprovam a insubordinação de algumas etnias, por exemplo, pepel e 

bijagós (SEMEDO, 2011; AUGEL, 2007).  

Além disso, observa-se, na narrativa, a participação ativa das mulheres no 

processo de libertação, seja nas frentes de combate seja na assistência sanitária, na 

educação ou na alfabetização de crianças e jovens. Entre as combatentes, Semedo 

(2011b) destaca as heroínas, já falecidas, Titina Silá, Canhe Nan Tungué, Quinta da 

Costa, Teresa Badinca e algumas que ainda vivem: Carmem Pereira, Teodora Inácia 

Gomes, Francisca Pereira Satu Djassi, Satu Camará, Segunda Lopes, Francisca Alves. 

Com esse destaque, Semedo (2011b) percebe uma postura de afirmação da presença das 
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mulheres bissau-guineense na referida guerra, sobretudo para reforçar a importância de 

todos para a reconquista do país.  

Essas hóspedes foram recebidas por Idi Amin, ―um conterrâneo que para cá 

tinha imigrado vários anos antes do início da luta [...]‖ (MBONH, 2014, p.70). O bissau-

guineense não falava muito bem a língua guineense, bem como a mulher dele, também 

de Guiné-Bissau, Cacine,  não falava o crioulo, apenas o sussu. O casal acolheu duas 

moças no princípio, depois chegou uma nova integrante, dividindo as três a mesma 

cama. Levantavam-se cedo e partiam para o buró, nome como ficou conhecido a sede 

do Partido Africano para Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC) em Conacri 

(MBONH, 2014).   

Durante sua estadia em Conacri, a moça precisou muitas vezes realizar 

negociações, dando ênfase ao título do conto ―Negociatas‖: a primeira, quando no seu 

aprendizado da língua sussu, língua de Guiné-Bissau e de Conacri, em troca do ensino 

da língua guineense pela hospedeira. Há que se levar em consideração a complexidade 

da questão linguística dentro do território, pois, como já apontado (SEMEDO, 2011; 

AUGEL, 2007) habitam no território muitas etnias.  Por isso, Amílcar Cabral, durante a 

luta armada, recorreu ao crioulo guineense como a língua de unificação das várias etnias 

para o confronto (SEMEDO, 2011b), e hoje é a língua nacional de maior identificação 

dos povos dentro do espaço urbano (AUGEL, 2007). Satisfeita com a primeira 

negociação bem-sucedida, a jovem ainda aprende o francês.  

A segunda negociação se deu na divisão da cama - dormir junto da parede era o 

pior lugar para se deitar, pois era onde os mosquitos mais atacavam. Ela dormiu no 

meio por alguns dias até que suas companheiras não mais aceitavam a situação e 

começaram a falar alto para incomodar os donos da casa. Essa negociação não foi 

pacífica e nem houve logo uma solução, trazendo indignação à protagonista, porque nas 

reuniões do Partido era solicitado que respeitassem as regras dos anfitriões que 

recebiam as combatentes da liberdade:  

 

Éramos carinhosamente tratadas como hóspedes, gente que tinha 

deixado a sua terra e estava temporariamente numa outra a lutar por 

uma justa causa africana, combatentes da liberdade que despendiam 

muito sacrifício sem nenhuma compensação financeira. Dependíamos 

da generosidade dos nossos anfitriões, pelo que devíamos 

rigorosamente respeitar as regras e os procedimentos que nas reuniões 

do Partido sempre nos repetiam (MBONH, 2014, 2014, p. 71-72).  

 



 

90 
 

 A compensação não era outra, senão a de ver a terra livre dos invasores 

portugueses. Ainda com relação à partilha da cama, as suas companheiras tinham 

sempre uma desculpa, e, devido às outras duas serem mais fortes fisicamente, a 

protagonista adiava a resolução, mas ―todas sabíamos que o primeiro macaco que chega 

à lagoa bebe a água mais limpa, mas elas queriam alterar essa regra e ainda por cima por 

via da violência‖ (MBONH, 2014, p. 72). Até que um dia, cansada de desentendimentos 

decidiu reatar com suas companheiras de quarto, pois tinha muita coisa que queria 

compartilhar com elas, mas, sobretudo: 

 

[...] as notícias que vinham das frentes, desse grande sonho de nós 

também termos brevemente a nossa Independência, a nossa 

Liberdade, o nosso Governo, a nossa Rádio e Televisão Nacional, o 

nosso Syli Nacional, o nosso Ballet Nacional. Tudo nosso! Era a 

nossa nação africana forjada na luta que estava a revelar-se em 

pleno, dia após dia, [...] (MBONH, 2014, p.77). 

 

 A luta de libertação é um dos principais temas dessa literatura, pois apresenta-se 

como um dos grandes pilares da reconstrução do país e de orgulho comum das 

diferentes gentes que compõem a tessitura de Guiné-Bissau. Para Rita Chaves (2004), a 

luta pela independência política constituiu-se como uma batalha pela construção da 

identidade cultural, dado que possibilitou uma viagem ao tempo colonial, fazendo 

lembrar as privações/silenciamento das culturas autóctones.    

 Desse modo, além de ser um ato político, a descolonização do território em 

questão também se colocou como um ―ato de cultura‖, como proposto por Amílcar 

Cabral, líder do movimento, no que se refere à retomada do país pelos filhos do chão, 

bem como o respeito às tradições e culturas até então desrespeitadas e subjugadas pelo 

colonizador branco europeu. Esse conflito armado animou os corações e impulsionou 

ações em todo território bissau-guineense, organizando-se de duas formas: a 

clandestina, que teria como palco central a capital de Bissau e em que atuariam os 

militantes clandestinos; a guerra de guerrilha que foi desencadeada na vizinha Guiné-

Conacri em 1963 (SEMEDO, 2011b; AUGEL, 2007), visto no próprio conto. 

 Esse movimento de libertação fez sobressair um sentimento de unidade, de uma 

identidade forjada bissau-guineense, demarcado no conto através do pronome 

possessivo em  primeira pessoa do plural nosso, que, quando utilizado pela personagem, 

reforça esse sentimento de pertencimento ao país. Essa luta foi responsável pela 

fundação da nacionalidade, a qual fez reconhecer o inimigo comum dos povos e 
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possibilitou na construção da identidade dentro Guiné-Bissau, deixando de lado 

rivalidades étnicas, realçadas pela colonização (AUGEL, 2007; LOPES, 2010).  Importa 

destacar que se reconhece, neste trabalho, a pluralidade de etnias dentro do território 

bissau-guineense, sobretudo de subjetividades.     

 Tomada pela emoção da luta e das conquistas que o país conseguirá, a 

protagonista resolve acabar com as hostilidades entre as companheiras de quarto, 

principalmente tendo como referência o conselho dos mais velhos: ―bom kombersa ki ta 

tisi kon matchu kasa‖ (MBONH, 2014, p. 77). Além disso, a combatente deixa claro 

que os confrontos só deveriam ser com os tugas, embora esses já estivessem perto de 

chagarem ao fim, e não com as irmãs da pátria, entre elas deveria haver harmonia e 

amor fraternal. Entre abraços e lágrimas, tudo volta à normalidade, e as três aprendem 

uma grande lição: nada é grátis, e no saber negociar é que está a solução dos problemas 

(MBONH, 2014, p. 79).  

Tendo em vista a importância da oralidade dentro de Guiné-Bissau e do seu 

arcabouço cultural, não poderia ser de outra forma que a protagonista terminaria com os 

conflitos que a afligiam.  O provérbio em questão reforça um sentimento de 

identificação, orgulho e reconhecimento dos traços culturais do continente africano, 

como um todo, visto que a tradição africana está intimamente ligada à tradição oral 

(BÂ, 1982). Esse uso da oralidade dentro do texto literário está relacionado com a 

partilha de um sentido, uma ligação comum que une as populações de Guiné-Bissau, 

mas principalmente resgata traços das culturas africanas. Nesse sentido, a linguagem 

literária do conto valoriza elementos que representem o povo, a fim de colocar na língua 

portuguesa um jeito africano de expressar o mundo.  

 Outra grande negociação foi com relação ao amor da sua vida, um homem 

também combatente pela libertação de Guiné-Bissau, que voltou para a guerra sem se 

despedir. Depois de uma briga, as idas do camarada a Conacri diminuíram:  

 

Havia sempre um pretexto para justificar a sua vinda: ou porque tinha 

uma reunião com a direção do Partido, ou porque tinha escoltado de 

volta jornalistas ou amigos estrangeiros que visitaram as zonas 

libertadas, ou porque vinha receber armamento novo, ou qualquer 

outra coisa (MBONH, 2014, 73).  

    

 A situação tornou-se insustentável e mesmo o andamento da guerra se 

apresentava como impasse para o relacionamento, pois onde o rapaz lutava andava tudo 

bem. As companheiras de quarto, presenciando o desalento da amiga, alertaram quanto 
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ao efêmero relacionamento: ―Compromisso? Compromisso aqui só com o Partido. Esse 

é o único compromisso válido. Tudo o resto...‖ (MBONH, 2014, 74), era insignificante, 

pois apenas a liberdade da pátria importava no momento. Angustiada, começou a ter 

pesadelos:  

Eram sempre as mesmas situações de bombardeamento aéreo em que 

o meu homem aparecia, num primeiro momento, atado de mãos e pés, 

paralisado no meio de uma lala enquanto os seus companheiros 

corriam à procura de refúgio na floresta; no momento seguinte surgia 

uma bomba de napalm seguida de muito fogo a persegui-lo enquanto 

rastejava em direção à floresta...Depois era um enorme estrondo e 

uma bola de fogo que comia toda a lala (MBONH, 2014, 74). 

 

Toda situação descrita no fragmento representa ações que poderiam acontecer a 

qualquer momento e em qualquer parte de Guiné-Conacri ou Guiné-Bissau, na verdade, 

o sonho da protagonista apresenta-se como uma realidade da guerra de libertação. 

Segundo Augel (2007, p. 61-62) ―a luta armada tornou-se cada vez mais cruenta e 

desesperada, desenvolvendo-se por onze anos em sistema de guerrilha, conquistando 

pouco a pouco quase todo o território guineense‖. O sonho, o afastamento do amado e a 

reconciliação com as companheiras fez com que a jovem percebesse que também 

deveria conversar com o namorado e salvar um relacionamento de anos, pois ―bom 

kombersa ki ta tisi kon matchu kasa‖ (SILA E OUTROS, 2014, p. 80).  

O conto encerra-se com o questionamento da combatente pela liberdade, fazendo 

alusão ao sonho que tivera. Nele, ela presenciava o mundo como um palco de 

negociações, em que todos estavam a negociar por alguma coisa:  

 

 

Queria perguntar-lhes se a solução para nossa guerra que nos foi 

imposta, que estava a separar pessoas que se amam e a destruir tantos 

sonhos, também não podia estar na negociação (SILA E OUTROS, 

2014, p. 80).    
  

 Vê com isso que a combatente incomoda-se pelo fato de ter que matar pessoas e 

ver outras morrendo pela falta de diálogo e entendimento entre nações e povos. Mas se 

fosse levado em consideração um sábio provérbio africano: ―bom kombersa ki ta tisi 

kon matchu kasa‖ (SILA E OUTROS, 2014, p. 80), ―quando se pretende uma coisa ou 

se está perante um problema, pequeno ou grande, há que conversar, negociar‖ (SILA E 

OUTROS, 2014, p. 80), muitas desgraças poderiam ser evitadas e a harmonia no mundo 

poderia se tornar realidade. 



 

93 
 

Conclui-se a análise do conto ―Negociatas‖ (2014), percebendo a importância do 

diálogo dentro da narrativa, ponto crucial para as tradições africanas no que se refere à 

palavra. Para Hampaté Bâ (1986), por exemplo, a palavra oralizada contempla uma 

dimensão total, pois ela que materializa o desejo que se quer alcançar, sendo no caso do 

conto, poder negociar as diferenças e desavenças. Portanto, a tradição africana 

compreende a fala como um dom divino, estando alicerçada no diálogo entre os 

indivíduos e entre as comunidades (BÂ, 1986). 

Além disso, outro ponto coloca-se no que se refere à atual situação de Guiné-

Bissau e sua complexidade político-econômica, tentando reestruturar-se, tendo em vista 

o processo histórico conturbado que a atravessa cotidianamente. Por isso, essas 

negociações apresentadas pela combatente na época de independência do país podem 

ser traduzidas por negociações do presente, que ainda podem ser feitas e do porvir, que 

poderão acontecer a fim de possibilitar conciliação/entendimento para as situações 

adversas da vida, sejam elas simples, como ensinar uma língua em troca de outra, 

reconciliação com amigos e perdão ao namorado, bem como negociar conflitos internos 

e externos, questões étnicas ou políticas.   

Ademais, narrando à história de uma moça que participou ativamente da guerra 

de libertação de Guiné-Bissau no território de Guiné-Conacri, compreende-se a atuação 

das mulheres na referida luta. Para Amílcar Cabral, a descolonização necessitava da 

participação de todos – homens e mulheres – já colaborando para combater as 

desigualdades de gênero em muitas etnias e a violência, por exemplo, do ritual de 

excisão na etnia mandinga. Hildo Honório do Couto (2009) também apresenta várias 

outras manifestações de inferioridade feminina, situações que subalternizam as 

mulheres, como o direito dos homens à poligamia, a responsabilidade de abastecimento 

de alimento, maus tratos, preconceitos.   

Nesse sentido, as negociações propostas pelo conto possibilitam questionar 

imposições dentro de Guiné-Bissau e fora dela, reclamando um lugar melhor e um 

futuro mais harmônico dentro e fora da África. Esse sentimento é transmitido através de 

um dito popular, aspecto cultural relevante dos referidos país e continente, ―bom 

kombersa ki ta tisi kon matchu kasa‖ (MBONH, 2014), portanto, de um jeito africano 

de ser. No entanto, no conto, vê-se majoritariamente, a presença de negociatas, pessoas 

que procuram realizar ações em prol de beneficiamento próprio.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A teoria e crítica pós-colonial lançaram desconfianças à estabilidade de discursos 

homogeneizantes da Modernidade e da Ciência, que conferiam aos povos negros posição de 

subjugados e de seres inferiores. Apesar das discussões em torno da legitimidade/eficiência 

do termo ―pós-colonial‖, é imprescindível reconhecer que através dessa perspectiva teórico-

crítica mudanças começaram a ser realizadas, no âmbito acadêmico, alargando-se as 

reflexões sobre as relações de poder verticalizadas no mundo globalizado.  

No contexto da década de 1960, quando o pós-colonialismo ascendia 

progressivamente, muitas questões estavam em evidência, como o Movimento Negro, um 

dos principais colaboradores na criação de leis e políticas públicas para a revitalização da 

situação do negro, e o feminismo (BONICCI; ZOLIN, 2009). O mundo assistia ao 

desdobramento de posturas que reclamavam por mudanças estruturais na sociedade em prol 

de perspectivas críticas mais igualitárias. Nesse sentido, reconhece-se a importância dessa 

proposição teórica no que tange à desnaturalização dos discursos já legitimados por uma 

tradição eurocêntrica. 

Essas discussões em torno do lugar ocupado por povos de diferentes etnias e a crise 

de identidade resultante dos processos de colonização na tentativa de apagamento das 

identidades locais, deram margens a constructos teóricos que passaram a discutir identidade 

e resistência, levando em consideração que houve certo apagamento de identidades durante 

a hegemonia do pensamento racista/branco/europeu. Além disso, os povos oriundos das ex-

colônias resistiam direta ou indiretamente às imposições do sistema colonial, Guiné-Bissau, 

por exemplo, foi considerada a mais rebelde dentre as ex-colônias portuguesas, seguindo as 

considerações de Augel, (2007).   

Nesse país, o processo de reconstrução de identidades ocorreu, sobretudo a partir da 

luta de libertação, em que houve a união de etnias em prol da luta armada para expulsão dos 

invasores portugueses, já instalados no país por mais de cinco séculos (AUGEL, 2007).  Na 

concepção de Hall (2004), afirmar identidades que pertencem a grupos marginalizados 

possibilita ressignificá-las, ou seja, colocá-las em relação de paridade com a cultura 

homogeneizante no âmbito da globalização. 

Apesar dessa cultura homogeneizante, vê-se um movimento de afirmação de 

identidades que foram historicamente silenciadas, mas atravessadas por outras identidades, 

nesse caso, a dos colonizadores. Por isso, as identidades culturais são construídas na 

convivência de identidades diferentes, no entanto, aquelas mais significativas no plano 
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político-econômico têm poder maior de influência e de decisão (HALL, 2004). Nesse 

sentido, percebe-se que a identidade não é una, nem tampouco fixa, mas plural e negociada 

constantemente, sendo que esse movimento faz produzir novas identidades, identidades 

híbridas, as quais mantêm conexões com as velhas identidades (WOODWARD, 2014; 

TUTIKIAN, 2009).   

A literatura de Guiné-Bissau vai ao encontro das concepções de Mata (2014), 

quando considera que o acesso e o consumo das produções literárias produzidas por 

escritores em países periféricos apresenta uma postura de resistência ao eurocentrismo. 

Nessa perspectiva, vê-se que os autores dos textos literários dão vozes a personagens que 

reclamam e questionam as desigualdades, apresentam aspectos das culturas locais, rasuram 

a língua portuguesa, definida como a língua oficial do país.   

 Além disso, a literatura bissau-guineense está intimamente ligada à sua história. 

Nela estão representados os grandes acontecimentos que marcaram/marcam o país: 

colonização, luta de libertação nacional, período de pós-independência seguido 

principalmente pela guerra civil, golpes de Estado e problemas socioeconômicos, além 

de questões culturais. Desse modo, história e ficção estão tão intimamente relacionadas 

que, não poucas vezes, torna-se difícil perceber as fronteiras que separam o texto 

literário da realidade dos fatos. Para Santos (2012), esse entrecruzamento também está 

relacionado com o conto.   

Essa atitude é uma estratégia de afirmação de identidades culturais de Guiné-Bissau, 

pois os autores desses textos representam o seu país nas suas especificidades locais, de 

modo que o leitor consegue visualizar essas realidades culturais. Vê-se com isso que o texto 

literário convive na dualidade entre moderno/tradicional, cultura global/culturas locais, 

língua portuguesa/línguas nativas e o crioulo, escrita/oralidade. Não se trata, contudo, de 

reconhecer apenas bipolaridades, mas, ao contrário, destaca-se a complexidade de tantas 

questões que se imbricam no tecido cultural, marcado por relações políticas, sociais e 

econômicas.    

A produção literária de Guiné-Bissau em língua portuguesa ainda é considerada 

pouco abrangente quantitativamente, no entanto, essa situação não inviabiliza reconhecer-se 

a consolidação do sistema literário desse país. Há algumas posições, entretanto, 

discordantes com relação a essa consolidação, por exemplo, para Augel (2007), ainda é uma 

literatura incipiente e, por isso, está em processo de formação, já Queiroz e Amâncio (2011) 

a veem como um sistema literário consolidado.  
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Os livros de contos analisados neste trabalho Contos de N’Nori (2000), de Carlos 

Edmilson M. Vieira; Contos da cor do tempo (2004), organização de Fafali Kudawo, 

Abdulai Silá, e Teresa Montenegro; Fogo fácil (2006), de Marinho de Pina; Admirável 

diamante bruto (2008), de Waldir Araújo; Contos do mar do sem fim (2010), de Uri Sissé e 

outros; Ema vem todos os anos (2014), de Abdulai Sila e outros, estão dispostos em ordem 

cronológica. De cada livro, selecionou-se respectivamente um conto e neles buscou-se 

identificar sentidos de identidade e resistência. 

No primeiro conto estudado, texto inaugural dos anos 2000, ganha relevo o 

conturbado contexto de Guiné-Bissau país na década de 1990, de ditadura e seus 

desdobramentos, como imposições do governo, assassinatos, torturas, além dos problemas 

de toda ordem vivida pela maioria da população. Edmilson Vieira representa, nos Contos de 

N’Nori (2000), sob sua ótica, as complexidades de tal contexto. Em ―Mafingharawé?..”, a 

narrativa divide-se em duas partes; na primeira, conta sobre um comunicado oficial através 

da Rádio Nacional, e relata sobre as transformações do país e a corrupção do governo então 

vigente. Já a segunda parte narra o injusto e sofredor interrogatório de Obopoló-camba-mar. 

Esse texto retrata a situação pós-colonial de Guiné-Bissau através de uma escrita altamente 

crítica e denunciadora da complexa situação do país depois da independência. Desse modo, 

a escrita coloca-se como uma alternativa para romper com o silêncio do país face aos 

desmandos de suas autoridades, sendo que a prática sofrida pelo protagonista foi 

abundantemente utilizada pelos detentores do poder, banindo de todas as formas possíveis 

pessoas que interferiram/interferissem ao fazer político da classe dirigente: torturas, mortes 

e sumiços (AUGEL, 2007).  

Já ―O encontro”, presente em Contos da cor do tempo, publicado em 2004 para 

comemorar os dez anos da Kusimon, primeira e única editora privada, é uma produção 

coletiva. Nele estão presentes narrativas mais voltadas para o imaginário bissau-guineense, 

nas palavras de Tereza Montenegro (2004). O texto selecionado, de autoria de Andrea 

Fernandes, pseudônimo possivelmente da própria Tereza Montenegro, narra a história de 

Kudjidu, um homem valente e trabalhador que representa o apego ao chão, à terra de 

Guiné-Bissau, bem como às tradições africanas. ―O encontro‖ apresenta uma tabanca de 

Guiné-Bissau, nesse caso, um lugar mais afastado do perímetro urbano, e, portanto, com 

aproximações mais íntimas com as tradições do país. Para reforçar a presença da tradição na 

narrativa, primeiro, o narrador relaciona o pertencimento de Kudjido a terra, demonstrando 

isso a partir do nascimento por motivação de um fenômeno da natureza. Segundo, ao 

associar a prosperidade do personagem a um encontro com uma grande serpente amarela 
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para reiterar o respeito aos costumes locais. Portanto, esse conto demonstra que as 

identidades culturais de Guiné-Bissau, mesmo com o processo da colonização e, 

atualmente, com o processo da globalização, continuam vivas, mas revestidas em outras 

configurações culturais.  

O terceiro conto, ―Sui Sida‖, integra o livro individual de contos Fogo Fácil (2006), 

de Marinho de Pina. Esse texto apresenta um grande problema enfrentado no continente 

africano e em Guiné-Bissau, a AIDS, presente logo no título, mas, no conto, o termo SIDA 

também está relacionado à outra doença complexa que atinge as pessoas em Guiné-Bissau. 

Nesse conto, o autor utiliza de uma metáfora, criando uma doença a partir dos termos Sui 

SIDA para denunciar a prática do governo, de modo que essa enfermidade, metaforizada no 

conto, representa uma postura autoritária e repressora da administração governamental 

frente a posturas discordantes. Nesse sentido, ―Sui Sida‖ (2006) faz uma crítica pontual ao 

momento de pós-independência de Guiné-Bissau ao mostrar os inescrupulosos caminhos 

seguidos pela elite bissau-guineense no cumprimento de seus desmandos, através de mortes 

de pessoas que confrontaram o regime vigente.  

O quarto conto, ―Sem motivos para rancor‖, de 2008, integra o livro individual 

Admirável diamante bruto e outros contos, de Waldir Araújo. O texto narra o período pós-

colonial de Guiné-Bissau, possivelmente na época conturbada das eleições presidenciais de 

2005, quando a possibilidade de instalação da democracia é mais uma vez desarticulada 

pela incoerência na apuração dos votos, de acordo com a narrativa. Além disso, o passado 

colonial do país está presente no conto, pois as marcas desse processo estão ali colocadas, 

sobretudo através dos edifícios que eternizam tal período.  

Nesses edifícios, expressando em crioulo panha raiba ka tem‖, (―sem motivos para 

rancor‖), percebe-se uma crítica pontual aos conturbados processos históricos vienciados no 

país. O autor se vale de personagens diaspóricos, como Dino Isaac e Jean Marie Guinnot e 

Gabriel Mendes Marrie, para mostrar as complexidades de indivíduos atravessados por 

outras culturas, portanto, por outras identidades. No entanto, os dois primeiros se instalaram 

em Guiné-Bissau pelas comodidades encontradas no país, já o último, é um filho do chão 

que retorna à pátria por uma oportunidade de emprego.  

O conto fala de uma realidade bastante complexa no país – a presença de parcerias 

dentro e fora do país no que se refere à elaboração de projetos em prol de lucro. Nesse 

sentido, esses três personagens estão ligados pela possibilidade da produção de um 

documentário sobre Guiné-Bissau na perspectiva de seus financiadores: turismo e os feitos 

positivos do governo. Gabriel Mendes é o grande nome para realização do filme, no 
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entanto, motivado por um sonho emblemático, decide querer representar o país com suas 

especificidades locais, contemplando as diferenças do mosaico bissau-guineense. Por isso, 

tem sua proposta recusada, e acaba abandonando mais uma vez o país, à mercê de 

instituições e pessoas oportunistas, com o sentimento de dever não cumprido e na esperança 

de um dia compreender o sonho que o atormenta.  

O conto ―Artistas‖ faz parte do livro Contos do mar sem fim (2010), uma coletânea 

de narrativas curtas de Angola, Guiné-Bissau e Brasil. Dentre os quatro contos de Guiné-

Bissau, encontra-se ―O hóspede‖, de Andrea Fernandes. Essa narrativa é uma reafirmação 

da tradição dentro da modernidade de Guiné-Bissau ao enfatizar a presença da oralidade e 

da contação de histórias no cotidiano do país. O conto se passa em uma esplanada onde as 

pessoas se encontram para beber, se divertirem e esquecerem os enfados do dia, mas 

também para contar suas histórias. É nesse efervescente ambiente que Uri, narrador-

personagem, inicia sua contação sobre a capacidade de seu amigo Cuca em atrair pessoas 

para contarem ―passadas‖. Primeiro o caminhoneiro, depois Sidney, até mesmo Uri, apesar 

de não reconhecer esse dom em si, são artistas. Artistas pelo fato de pertencerem a uma 

tradição em que a cultura oral e a tradição da contação de histórias sobrevivem, apesar do 

processo da globalização tentar aniquilá-las.  

O conto ―Artistas‖ evidencia que a qualidade do texto depende, necessariamente, do 

seu produtor, ou seja, o escritor/contador pode ocupar o espaço de mero produtor de 

histórias, um contista qualquer, ou de grande contador, na habilidade com as letras. 

Portanto, compreende-se que esse texto traz a discussão do próprio fazer literário, da 

experiência de produzir, contar e ouvir histórias, ou seja, uma narrativa que problematiza a 

produção dos artistas da contação de histórias sejam elas orais ou escritas, no âmbito da 

tradição dos griots.  

Por fim, o livro Ema vem todos os anos (2014) foi lançado para comemorar os vinte 

anos da editora Kusimon. O conto ―Negociatas‖ (2014), do escritor Idy Mbonh, narra a 

história de uma moça que participou ativamente da guerra de libertação de Guiné-Bissau, 

no entanto, a narração acontece na vizinha Guiné-Conacri, importante aliada nesse 

enfrentamento. A luta de libertação apresenta-se como um dos grandes pilares da 

reconstrução do país e de orgulho comum das diferentes gentes que compõem a tessitura de 

Guiné-Bissau. Além disso, nesse conto, percebe-se a importância do diálogo, ponto crucial 

para as tradições africanas no que se refere à palavra. Essa postura é consolidada através do 

ditado crioulo ―bom kombersa ki ta tisi kon matchu kasa‖. Por isso, as negociações 

apresentadas na narrativa podem ser traduzidas por negociações do presente e do porvir, 
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sejam elas simples ou conflitos complexos, por exemplo, questões étnicas ou políticas. 

Compreende-se também a importância da atuação das mulheres na luta de libertação do 

país, desse modo, colaborando para combater as desigualdades de gênero e a violência em 

muitas etnias.  

Diante do exposto, percebe-se que todos os textos estão intimamente ligados 

pelas relações entre identidade e resistência, temática principal deste trabalho. De um 

lado, percebe-se que há textos mais preocupados em discutir os problemas de cunho 

político e econômico, mas também histórico. Por exemplo, os textos 

―Mafingharawé?..‖, ―Sui Sida‖, ―Sem motivos para rancor‖, representam o período pós-

independência de Guiné-Bissau. Desse modo, reconhece-se que essas narrativas 

possuem uma crítica contundente, denunciando as exceções dos governos autoritários e 

seus desdobramentos para a população.  

Por outro lado, os textos ―O encontro‖ e ―Artistas‖ discutem a questão da 

sobrevivência das culturas locais e da tradição da oralidade. Nesse sentido, as narrativas 

apresentam as dificuldades de continuidade da tradição atravessada pela tentativa de 

apagamento efetivada pelo processo da colonização, mais tardiamente com a necessidade 

de modernização do país depois da independência e, hoje, em meio à globalização.  

Já o texto ―Negociatas‖ tem como perspectiva o sonho de ver a pátria libertada e, 

por isso, observa-se uma perspectiva mais esperançosa do porvir. Essa narrativa, de certa 

forma, encerra o desejo de todos os bissau-guineenses, já que esperam chegar um dia em 

que todas as adversidades internas ou externas se resolvam através do diálogo. De modo 

utópico, mas não menos possível, o conto apresenta uma temática mais universal e parece 

querer encorajar o leitor a usar o diálogo nas negociações da vida.      

Este trabalho finaliza a proposta de estudar contos literários publicados dos anos 

2000-2014 para reconhecer sentidos de identidade e resistência, mas deixa inquietações 

sobre os desdobramentos do contexto político em Guiné-Bissau. Do mesmo modo, 

deve-se reconhecer as complexidades de toda sorte que assolam pessoas, tradições e 

sonhos de uma pátria que, liberta, ainda precisa se construir em meio aos impasses da 

globalização, da corrupção e dos preconceitos étnicos.  

Todas essas considerações realizadas ratificam a necessidade de conhecer mais as 

especificidades de Guiné-Bissau, país atravessado por questões que nos aproximam, 

enquanto brasileiros, de um mesmo passado colonial. Desse modo, espera-se ter contribuído 

nesse processo de diálogo cultural, tendo a certeza de que muito há por ser feito no âmbito 

dos estudos literários para um efetivo (re)conhecimento da literatura bissau-guineense.               
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