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RESUMO 

Este trabalho estuda a relação da literatura guineense e o Boletim Cultural da Guiné 
Portuguesa de 1946 a 1973 (instrumento de colonização impresso e divulgado pela 
metrópole), através de um recorte histórico cultural desse boletim, ao tempo em que 
se dedica a investigar marcas do discurso colonial e extrair o imaginário do colonizador 
no sentido de entender melhor a formação pós-colonial na cultura africana, em 
particular na Guiné-Bissau. Com isso, sugerir reflexões sobre o impacto desse 
imaginário na formação da literatura de guineense, suas memórias e identidade 
cultural. Para tanto, foram analisados, sob a óptica pós-colonial, oito contos: dois 
contos de ficção, produzidos por colaboradores da metrópole e seis contos colhidos 
da tradição oral. Dentre os teóricos e estudiosos mais representativos que embasaram 
a pesquisa estão Fanon (2008), Said (2011), Nayar (2008), Leister (2012), Bhabha 
(1998), Cesaire (2006), Costa Leite (2014), Augel (2007), entre outros, que serviram 
de referencial teórico ao longo da pesquisa. Como resultado, este trabalho aponta, 
através dos contos analisados, traços da cultura, das crenças e da vida social e 
política dos povos autóctones daquela região, bem como ressalta uma intercessão 
entre os espaços do colonizador e do colonizado. Sugere que o discurso do 
colonizador mostra uma “invenção” da Guiné-Portuguesa, imposição cultural e 
silenciamentos. 

Palavras-chave: Literatura, cultura, Guiné-Bissau 
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ABSTRACT 

This work studies the connection between Guinean literature and the Boletim Cultural 
da Guiné Portuguesa from 1946 to 1973 (a press instrument of colonization 
disseminated by the metropolis), through a historical cultural cut of the Bulletin, while 
dedicating itself to investigating the colonial discourse marks and to extract the imagery 
of the colonizer to better understanding the postcolonial formation in African culture, 
particularly in Guinea-Bissau. With this, to suggest a reflection about the impact of the 
colonizer imaginary in the formation of Guinean literature, its memories and cultural 
identity. For this purpose, eight short stories were analyzed from the postcolonial point 
of view: two tales of fiction, produced by collaborators of the metropolis and six stories 
collected from the oral tradition. The most representative theoreticians and scholars 
who supported the research are Fanon (2008), Said (2011), Nayar (2008), Leister 
(2012), Bhabha (1998), Cesaire (2006), Costa Leite (2014), Augel (2007) among 
others, that served as theoretical reference throughout the research. As a result, this 
work points out, through the analyzed short stories, traces of the culture, beliefs and 
social and political life of the native peoples of that region, as well as to emphasize an 
intercession between colonizer and colonized spaces. It suggests that the colonizer's 
speech shows an "invention" of Guinea- Portuguesa, cultural imposition and silencing. 

Keywords: Literature, Culture, Guinea-Bissau 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma imagem equivocada sobre a África, construída e perpetuada pela 

ignorância e por uma expectativa econômica global, que estereotipa e a reduz a uma 

figura diferente e distante daquilo que ela é realmente. Tal ideia, faltosamente 

inventada, continua a passear pelo imaginário de incautos que, mergulhados em 

histórias truncadas e em um sistema social impulsionado por uma economia 

mundializada, facilmente se apegam a práticos vieses e consequentemente ignoram 

a memória e a história desse Continente, pontos essenciais aos conceitos e à 

compreensão africana.  

Trata-se de uma visão imediatamente econômica, que limita e caracteriza o 

Continente em algo como subdesenvolvido, miserável, faminto, não civilizado e cuja 

cultura, por vezes, parece ofender por suas crenças e práticas religiosas, porquanto 

dispares daquelas praticadas e fortemente difundidas pelo Ocidente, o que resulta 

nessa imagem, cunhada meramente pelas ferramentas da economia global e que não 

consegue representar a completa essência de um povo porque embaça aspectos 

importantes sobre sua origem e existência e, como uma “maldição”, provoca imediatos 

olhares discriminatórios e de comiseração. 

Absolutamente, esta imagem não é africana, mas focada a partir do ponto de 

vista da economia. Além de negócios, do comércio e da atual e desigual conjuntura 

socioeconômica, existem outros prismas pelos quais se pode ver um povo, uma 

região. 

A África tem cores, tem sons, cheiros e significados próprios através de sua 

fauna e flora e pelas diferentes formas e paisagens e pela cultura rica e plural. Alegria 

e festividade são também empregadas para caracterizar esse Continente. Ela é 

também uma das principais fontes de história da humanidade, de conhecimento e 

culturas. Contudo, ainda um tanto alheia ao materialismo utilitarista presente no 

Ocidente, a cultura africana pode ajudar a ampliar a compreensão do homem e sua 

relação com a natureza e com o outro. 

Com certeza a literatura é um instrumento de conhecimento e de 

representação capaz de congregar em si os diversos significados de uma cultura e de 

partilhar ideias. Deste modo, ela passa a oferecer uma perspectiva de melhor se 

conhecer a África, pois, através da arte e de sua representação, ela pode recriar uma 
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realidade e se incorporar como uma fonte rica e diversa para um resgate e 

compreensão de identidades culturais e de memórias, tanto individuais como 

coletivas. 

No entanto, por se tratar de uma forma de repositório, estudar a literatura de 

um povo significa mais que uma oportunidade, em diferentes momentos pode 

constituir um grande desafio. Primeiro porque entende-se que a literatura conduz a 

uma viagem rumo, não só ao imaginário, mas ao mundo das ideias do autor, a um 

passeio por sua visão de mundo. 

Ora, esse tipo de “excursionismo literário” requer conhecimento adequado, 

além de uma correta contextualização. Caso contrário, haverá um choque temporal 

de ideias e significados que ora permeiam o real e ora materializa a ficção em um 

labirinto de ideias desconhecidas e consequentemente pode dar significados 

equivocados e, às vezes, muito diferentes do pretendido pelo autor. 

Segundo, porque ajuda a conhecer mais sobre o contexto do autor, 

compreender pressupostos históricos e sociais de sua realidade. A literatura é uma 

ferramenta oportuna que pode ajudar a complementar ou mesmo traduzir, esclarecer 

e compreender momentos da história. 
Ao explanar sobre literatura, em especial a literatura de ficção, Rosenfeld 

(2009) afirma que a ficção se diferencia de outros tipos literários por seu caráter 

mimético (ou fictício) a partir de uma realidade empírica, ou seja, de uma realidade 

vivenciada pelo autor. Nesse sentido, a premissa é que o texto conduz o leitor a 

pressupor realidades, situações, com base em suas experiências. 

Com base nessa diferenciação e premissa, há distintos textos literários 

acreditados e conhecidos como: literatura de luta ou literatura de denúncia. Tratam-

se de escritos que podem auxiliar e sugerir releituras de momentos na História, como 

uma espécie de repositórios de pistas, de informações, ferramentas importantes para 

a interpretação do que foi escrito. 

Desse modo, a história do Continente Africano pode ser considerada um dos 

arquétipos dessas possibilidades através da literatura. Há uma boa produção 

disponível, nos mais diferentes momentos históricos, textos carregados de 

intencionalidade, cheios de marcas e intervenções, tudo claramente registrado e 

disponível para o “garimpo” do pesquisador. 

Chamam a atenção os textos produzidos nos períodos pré-colonial, colonial e 

pós-colonial, produções que aparecem abundantemente na arte literária. Seja na 
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reclamação por uma identidade nacional, seja na busca pela cultura de um povo ou 

mesmo no resgate de suas memórias. Embora não se possa apagar momentos da 

história passada é perfeitamente possível aprender com eles e compreendê-los para 

que não aconteçam novamente. 

Interferências culturais, opressão e silenciamentos, especialmente pelos 

colonizadores da Europa ocidental, que empurraram diversos povos africanos para 

rumos, línguas e culturas diferentes, “imprimindo e configurando” valores e costumes 

diferentes para as diversas etnias africanas e, consequentemente, modificando seu 

modo de ver o mundo. Isso é visto nos contos da ficção publicados no BCGP através 

do comércio do “lojeiro branco”, do desdém às crenças locais e do apreço à metrópole 

e da “justiça” trazida pelos postos administrativos. 

Ainda que nos registros do discurso do colonizador essas interferências 

apareçam como motivação e interesse em ajudar ou mesmo promover 

desenvolvimento para o Continente, os registros sobre a colonização evidenciam mais 

o seu lado econômico e comercial, os sistemas de escravidão e a ignorância para com 

o povo como ser humano (mesmo que mostre bandeiras que sugerem o amor, a 

fraternidade – o cristianismo e o islamismo atuantes como instrumentos de 

dominação), apropriação de espaços, silenciamento e guerras por partilhas de 

territórios “conquistados”. 

Augel (2007) chama a atenção nesse sentido ao dizer que o colonialismo 

aconteceu de forma mascarada de “zelo civilizatório”, enquanto na realidade 

funcionou como agente de controle social, “produzindo” o colonizado, imprimindo-lhes 

outra língua, outras formas de pensar e de relação dentro dos padrões que 

imaginavam como melhor. Ela diz: 

 

O colonialismo, tal como foi praticado no século XIX e parte do século XX, 
sob a máscara do zelo civilizatório, desprezava e negava a identidade do 
colonizado. O poder colonial funcionava como agente de controle social 
“produzindo”, por assim dizer, o colonizado. Os valores locais, autóctones, 
relativos ao ambiente não europeu, à cultura, à tradição, às crenças eram 
considerados inferiores e eram mesmo proibidos e combatidos com a patente 
intenção de substituí-los. (AUGEL 2007, p.126) 

 
 
Contudo, neste ponto, importa abrir um parêntese para destacar que, sob o 

ponto de vista econômico, na forma da expansão econômica, a globalização, aquele 

momento trouxe mais do que a “oferta” imposta do desenvolvimento, gerou conceitos 

de nação e uma interdependência, e cuja dinâmica funciona quase que na sua 
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totalidade de forma desigual, porquanto o padrão era estabelecido pelo nível do 

colonizador em uma competitividade injusta, como se todos estivessem nas mesmas 

condições de igualdade. 

No que se refere às questões culturais, essas interferências não aconteceram 

de forma muito diferente. Registros históricos e textos literários mostram que, além da 

troca entre as culturas, torna-se evidente uma sobreposição. A percepção do “outro” 

seguiu um jogo de poder; o dominante sobre o dominado. E nesse jogo a imagem do 

dominado passa a ser reconfigurada através de interferências que causavam 

estranheza, resistência, o silenciamento de uns e a aceitação e adaptação de outros. 

Um jogo imposto, com armas da sedução e propaganda do europeu como referência 

do que é novo e bom. Essa imposição fica evidente na produção e na história literária 

de países colonizados, como países americanos e africanos. 

Essa consciência de luta, jogo e imposições está presente na literatura 

africana. Porém, infelizmente essa produção foi ignorada por muito tempo e por 

razões talvez muito claras não ganhou tanta evidência. A primeira razão certamente 

seja um cânone com padrões eurocêntricos para a produção literária. Depois, porque 

esta é uma literatura localizada, no geral representando minorias em uma busca por 

identidade cultural, por memórias. 

O pesquisador e historiador português Joaquim Eduardo Bessa da Costa 
Leite (2014), em sua tese de doutorado, exemplifica essa realidade ao dizer que a 

literatura guineense moderna em língua portuguesa mostra que há uma consciência 

contínua da emergência da nação, pressupondo uma busca por identidade. Uma 

literatura que, mesmo antes da independência da Guiné-Bissau, sempre deixou claro 

a constante luta contra imposições colonialistas e que, mesmo depois da 

independência, mantem registros e conscientização de suas crenças e identidade 

cultural. 

Leite (2014) afirma ainda que essas literaturas insistem na busca da cultura 

nacional e destaca que nesse campo não podemos separar a compreensão de língua 

e de identidade: 

As literaturas africanas em língua portuguesa são literaturas que insistem na 
dependência da questão da identidade e da cultura nacionais. Neste âmbito, 
não podemos separar a noção de identidade da noção da língua. O uso da 
língua do colonizador, neste caso, do português, aparece com uma dupla 
função-social e universalizante - onde o sujeito, o guineense, a reinventa, 
tornando-a num veículo de estatuto e mudanças sociais. (LEITE, 2014 p. 14) 
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Nesse contexto, o que se percebe como uma das consequências advindas 

com as colonizações é que, de certa forma, elas imergiram o Continente Africano em 

um mar de transformações, em uma dinâmica troca de culturas e hibridismos e que 

depois levantaram vários questionamentos, em uma tentativa de conhecer, dissecar, 

desfazer ou desconstruir aquele momento para enfim conhecer a identidade cultural 

legítima, ou seja, sem a presença da cultura europeia, sem seus valores e crenças. 

Contudo, trata-se de uma curiosidade ou projeto difícil porque as ideias sobre 

identidade autêntica não têm uma consonância e qualquer busca dependerá sempre 

do ponto de vista de onde se olha. 

Também é importante notar que o conceito de identidade original, autêntica, 

tem sido questionado, primeiro porque é preciso considerar a subjetividade, a 

percepção do outro, o já mencionado jogo de poder. Depois, porque ela não é 

originária de um tempo e espaço geográfico apenas, mas trata-se de uma construção, 

uma pluralidade, um processo de relação com o outro. 

Hall (2000) em seu texto Quem precisa de identidade? ao recobrar Freud, 

sugere que a identidade é uma fusão entre o “mesmo” e o “outro” e que não se anulam 

entre si. 

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma 
sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre “demasiado” ou 
“muito pouco” - uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste 
completo, uma totalidade. Como todas as práticas de significação, ela está 
sujeita ao “jogo” da diffèrance. Ela obedece à lógica do mais-que-um. E uma 
vez que, como num processo, a identificação opera por meio da différance, 
ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras 
simbólicas, a produção de “efeitos de fronteiras”. Para consolidar o processo, 
ela requer aquilo que é deixado de fora – o exterior que a constitui. (HALL 
2000, p.106). 
 

Seguindo esse pensamento, entende-se que pesquisar memória e identidade 

cultural de um povo não implica necessariamente em uma busca por sua 

autenticidade, mas sim pelas diferenças. Porém, quando uma das diferenças exerce 

imposição sobre a outra, ela “inventa” o outro pelo discurso e ao mesmo tempo 

“esconde” parte daquilo que considera diferente, e isso, infelizmente, dificulta qualquer 

resgate. 

É nesse contexto que Bhabha (1998, p.111) afirma que “O discurso colonial 

produz o colonizado como uma realidade social que é ao mesmo tempo um “outro” e 

ainda assim inteiramente apreensível e visível”. Por isso, é importante o suporte das 
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diferentes áreas do conhecimento trabalharem com o intento de identificar quais as 

marcas deixadas pelo colonizador na cultura literária dos povos africanos colonizados. 

Para adentrar nesta pesquisa, a proposta foi analisar textos literários 

produzidos no período colonial guineense e publicados em um dos principais 

repositórios de Portugal: O Boletim Cultural da Guiné-Portuguesa (BCGP). Esta é uma 

publicação do Centro de Estudos da Guiné-Portuguesa, com sede em Bissau. 

Esse importante Boletim foi resgatado e digitalizado. O mesmo tem sido 

mantido e disponibilizado em formato digital através da rede mundial de 

computadores, no sitio Memórias da África e do Ocidente (memoria-africa.ua.pt). 

Todas as edições estão em língua portuguesa e contêm as mais diversas informações 

sobre a colônia da Guiné. 

Trata-se de uma preciosa publicação que possibilita conhecer não apenas a 

história da Guiné, a história, geografia, sociedades, literatura. Importantes registros 

que recriam a realidade local da época e que também apresentam elementos comuns 

a outros países que também foram colonizados por Portugal. 

Entretanto, é importante ter em mente qual a finalidade do Boletim Cultural da 

Guine-Portuguesa, sua composição e importância histórico-social, pois isto é chave 

para acessar de forma mais clara os conteúdos das produções e mensagens que 

integram a coleção. Esse tipo de abordagem é fundamental porque aceita uma leitura 

menos estética e menos “estática” desses textos e uma releitura com uma visão mais 

direcionada e complexa sobre a cultura. 

Este trabalho não tem a pretensão de ser considerado inédito porque há 

outras pesquisas sobre essa mesma fonte, ainda que com outros vieses, como os 

trabalhos da historiadora Fátima Cristina Leister, os ensaios literários e livros de 

Moema Parente Augel, Hildo Honório do Couto e Filomena Embaló, Joaquim Eduardo 

Bessa da Costa Leite, Ana Mafalda Leite, entre outros. 

No entanto, importa destacar que esta pesquisa se desenvolve por um viés 

diferente e complexo porquanto investiga o imaginário do colonizador ao mesmo 

tempo que busca identificar marcas desse imaginário na formação cultural guineense, 

propostas nos textos literários do referido Boletim. 

Esta pesquisa configura-se como um estudo de natureza bibliográfica, 

descritiva, dedutiva, de abordagem teórica qualitativa e de caráter interpretativo e tem 

como objeto de estudo textos literários publicados no Boletim Cultural da Guiné-

Portuguesa. A proposta é de fazer uma releitura, de forma analítica, de textos literários 
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publicados no Boletim Cultural da Guiné Portuguesa a partir de pressupostos teóricos 

fundamentados nas críticas colonialistas e pós-colonialistas. 

Ao propor uma releitura e busca interpretativa do que está posto, bem como 

nos pressupostos nos textos literários que compõem o corpus deste trabalho, a 

pesquisa se detém nos requisitos qualitativos, no sentido de investigar a subjetividade 

dos textos com base em elementos objetivos e seus contextos históricos, culturais e 

sociais. 

O primeiro capítulo está dedicado a descrever o contexto histórico da Guiné 

colônia e, ao mesmo tempo que discorre sobre a “invenção” da Guiné-Portuguesa. É 

importante notar que o termo “invenção” está empregado neste trabalho como a Guiné 

através da visão do colonizador, ou seja, como os portugueses imaginavam que seria 

a “nova” Guiné. De tal modo, o capítulo procura traçar um breve histórico da 

colonização, permitir uma apresentação dos povos autóctones, bem como apresentar 

uma visão sobre a colonização portuguesa na região. Concomitantemente, esta parte 

da pesquisa permite identificar alguns dos pressupostos antagônicos do colonialismo, 

como: colônia versus metrópole, colonizador versus colonizado. 

Em seguida, os próximos dois capítulos estão dedicados às análises de 

contos publicados no BCGP, de acordo com a seguinte ordem: primeiro, uma análise 

de contos de ficção e, em seguida, análises de contos colhidos na tradição oral. Vale 

observar que ao distinguir contos de ficção e contos da tradição oral, pretende-se 

apontar a tradição oral como de fonte autóctone, enquanto os contos de ficção foram 

escritos por colaboradores estrangeiros. 

Além disso, devido a grande quantidade de contos publicados no referido 

repositório ao longo de 33 anos e à delimitação objetiva e limitação deste trabalho. 

Foram selecionados apenas dois contos para o capítulo de análise de contos de ficção 

e seis de contos colhidos na tradição oral como amostras literárias, admitindo que os 

demais contos publicados no BCGP possibilitarão novas e futuras pesquisas. 

Ainda assim, curiosamente, importa ressaltar que é intrigante como alguns 

dos autores no BGCP produziram contos abordando os mesmos temas e conflitos e 

que contos distintos trazem os mesmos personagens e em conflitos semelhantes, o 

que permite ampliar os repertórios e conduz facilmente a um passeio por outros contos 

e autores através de diferentes volumes publicados. Logo, uma escolha limitada de 

contos para o trabalho nesta pesquisa não implica necessariamente em ignorar outros 

textos do Boletim, visto que o foco objetivo do repositório literário era a Guiné-
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Portuguesa e todos os contos recortam e apresentam os mesmos espaços, os 

mesmos valores, conflitos e interesses. 

Sobre a autoria dos contos, seguindo os estudos da pesquisadora Fátima 

Cristina Leister (2012), ao listar os autores de textos literários do BCGP apresenta 

aqueles que merecem alguma ênfase, assim este trabalho destaca e segue a seguinte 

ordem de autores: nos contos de ficção estão em evidência no trabalho de Fernando 

Rodrigues Barragão, Francisco Valoura, Alexandre Barbosa e Egídio Álvaro. Com 

relação aos contos colhidos na tradição oral, o destaque do trabalho estará para os 

autores Antônio Carreira, João Euletério Conduto e A. Gomes Pereira. 

As análises apresentadas neste trabalho estão embasadas no referencial 

teórico proposto e também em pressupostos encontrados na crítica literária pós-

colonialista. É importante aqui reafirmar que este trabalho tem seu foco investigativo 

em marcas e interferências do colonialismo na identidade cultural dos povos da Guiné. 

Não obstante, vale ressaltar que é do interesse nesta pesquisa sugerir e abrir 

novas possibilidades para outros estudos sobre cultura e identidade de Guiné-Bissau. 

Ele permite extrair e, dentro das limitações, explicitar o imaginário português expresso 

através de textos e imagens descritivas, veiculados nos volumes do BCGP. 

Além disso, permite discutir questões tidas como adversas na relação entre 

colonizador e colonizado, com vistas a uma melhor compreensão da formação cultural 

pós-colonial africana, na particularidade de Guiné-Portuguesa. Também procura 

facilitar as percepções nos textos, identificando coerções, imposições e 

silenciamentos culturais e identitários presentes na história colonial de Guiné Bissau 

registrados nesse repositório. 

Outro ponto importante a ser mencionado é que esta pesquisa objetiva 

contribuir para ampliar a visão literária atual da África, uma vez que há poucos estudos 

da literatura guineense da época colonial. Procurar entender o imaginário do 

colonizador permite, de alguma maneira, distinguir crenças e costumes locais trazidos 

e impostos pelos colonizadores e desta forma contribuir com os estudos da literatura 

africana. 

Ademais, este trabalho traz colaborações ao propor reflexões sobre o 

imaginário do colonizador sobre as colônias, através do atilamento de pistas na 

produção literária, bem como distinguir suas ações face às culturas africanas locais 

(etnias nas diferentes regiões da Guiné), com vistas a posteriori abordagens teóricas 

e metodológicas específicas no que tange às formações culturais contemporâneas e 



16 
 

às formas literárias praticadas no âmbito da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa - CPLP. 

Finalmente, considerando as possibilidades com a lei nº. 11.645/2008, no 

sentido de contribuir para o que se estabelece nas diretrizes e bases da Educação 

Nacional para incluir no currículo oficial das Redes de Ensino sobre a temática: 

“História e Cultura Afro-Brasileira e literaturas indígenas”, no sentido de verticalizar 

cientificamente o estudo das mitologias lusitanas, de perceber melhor traços culturais 

africanos recalcados ou distorcidos pela política colonizadora.  
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2 A “INVENÇÃO” DA GUINÉ-PORTUGUESA. 

 

2.1BREVE HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO DA GUINÉ. 
 

Dentre os países africanos, situado na costa oeste africana está Guiné-

Bissau, antes conhecida como Guiné-Portuguesa, como mostra o mapa abaixo, 

apontando, além da capital a província, a sede do Posto Administrativo. 

Este era um antigo território da província da Guiné e que curiosamente, de 

acordo com Silva e Beja Santos (2014), era conhecida como Terra dos negros. 

Mapa da Guiné Portuguesa – 1973© Dicionário Enciclopédico Lello Universal (2013) 
 

Fonte: https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com.br/2013/06/guine-6374-p11667-quem-dirigiu-os.html 

A região teve ainda outros nomes, todos eles sugestivos, como: Costa dos 

escravos, Costa do ouro, Costa da malagueta, Costa do marfim). Todos imbuídos em 

cunhos que claramente remetem mais a questões econômicas e que visivelmente 

findam por evidenciar mais o lado comercial, lado esse presente no discurso sobre 

desenvolvimento que o domínio português apregoava, mas que a princípio não se 

destacava como a razão principal do império. 

Corroborando com esse pensamento, Silva e Beja Santos (2014) comentam 

algumas das razões reveladas para as viagens colonizadoras de Portugal. Eles 

afirmam que o historiador quinhentista português Azzura, um cronista real, que data a 

partir de 1450, relaciona e comenta em seu texto intitulado “Crônica do Descobrimento 

e Conquista da Guiné”, as cinco razões que teriam motivado D. Henrique à conquista 

da Guiné. 
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A primeira das cinco razões, constituiria a vontade curiosa de conhecer as 

terras que iam para além das Canárias e do Cabo Bojador, ou seja, transpor os limites 

geográficos do seu conhecimento sobre aquela região. 

Ora, ao que indica a história este tipo de curiosidade parecia comum para a 

realidade da época; depois, a segunda razão estaria sim voltada para questões 

comerciais, expansão de mercado, o poder trocar seus produtos; a terceira razão 

motivadora para D. Henrique estaria em questões políticas, ou seja, conseguir apurar 

se o poderio dos Mouros naquela região da África era maior do que se constava; a 

quarta motivação repousaria na monarquia e religião, mais precisamente verificar se 

havia algum rei cristão naquela região; e, finalmente, a quinta razão repousaria com 

foco na religião, uma causa então considerada nobre e de extrema importância para 

o império, expandir a fé cristã, evangelizar os povos locais, convertê-los ao 

cristianismo. Pelo que consta em registros históricos e literários, D. Henrique deve ter 

satisfeito suas cinco razões. 

Porém, dentre essas cinco razões, percebe-se que a segunda e a última 

poderiam causar um impacto muito profundo nas colônias porque interfeririam no 

modo de ver e pensar o mundo e, diferentemente de como a priori pensava o monarca, 

elas interfeririam negativamente e contribuiriam direta e demoradamente para as 

profundas mudanças culturais e sociais nas colônias lusitanas. Assim, os visitantes 

passaram a explorar os recursos naturais locais e estimularam uma corrida pelo 

capital e pelo consumo entre os colonos e povos autóctones, além de gerar uma 

interdependência, conseguiu aos poucos minar e modificar a organização social local, 

suscitando dúvidas, confusão e intrigas entre os clãs, e provocando uma estima 

especial pelo estrangeiro, enquanto que, de certa forma, desvalorizava o local e aquilo 

que fosse da região. 

De fato, a história mostra que, assim como em outros domínios portugueses, 

a exemplo do que aconteceu no Brasil, os domínios na África, enquanto colônias, 

serviram para levar riquezas à metrópole, ao tempo que suas sociedades autóctones 

eram mantidas apagadas, exploradas, confundidas, obrigadas a aprender outra língua 

e mais tarde perceber que jamais conheceria e experimentaria o “desenvolvimento” 

prometido pelo colonizador. 

É curioso que só recentemente Guiné-Bissau tem chamado a atenção de 

estudiosos. Isto não se deve à sua economia porque neste sentido ele infelizmente 

continua sendo um país sem muita expressão para o mundo globalizado, segundo a 



19 
 

Organização das Nações Unidas – ONU, aparecendo entre os países mais 

subdesenvolvidos da África e na oitava posição entre os países da África Ocidental, 

mas pela sua diversidade cultural, no foco das pesquisas atuais, e pelos fatos 

históricos levantados sobre escravidão e que lamentavelmente colocam a região da 

Guiné como uma das figuras presentes na história de países americanos. O Oeste 

africano foi uma das fontes do “fornecimento” de escravos para o mundo. 

De lá, homens e mulheres foram arrancados de sua história, transportados 

através do Atlântico para serem explorados em trabalho escravo nas terras do além-

mar, incluindo o Brasil, e segundo Leister (2012) esses escravos foram trazidos para 

as regiões do Norte e do Nordeste. 

É nesse momento que as histórias de Brasil e Guiné-Bissau se cruzam e 

registram um lastro de memórias e trocas culturais entre colônias lusitanas e a 

metrópole. Talvez isso seja uma das razões que alimentam a curiosidade e interesse 

de pesquisadores brasileiros a respeito desses temas. 

Leister (2012, p.2) confirma essa ligação histórica ao registrar que “durante o 

tráfico negreiro, por exemplo, a região da Guiné forneceu escravos cujo destino, entre 

outros, foram os portos brasileiros de Belém e São Luís”.  

Ela afirma ainda: 

Estudiosos de outras nacionalidades, por sua vez, não têm sido tentados a 
dirigir olhares para aquele pequeno território oeste-africano. Talvez isso 
decorra de questões conjunturais que inferiorizaram a Guiné Bissau ao longo 
do tempo ou, quem sabe, de sua contínua instabilidade político-institucional 
dificulte pesquisas de campo na região. A pouca visibilidade estratégica que 
sempre a acompanhou ainda persiste de modo a não estimular dinâmicas de 
pesquisas acadêmicas. A Guiné-Bissau e a Guiné “Portuguesa” foram 
praticamente apagadas dos discursos históricos do passado e continuam 
pouco lembradas pelos historiadores no presente. (LEISTER 2012, p.2) 
 
 

Desde 23 de setembro de 1973 Guiné-Bissau é um país independente, 

oficialmente reconhecido como República da Guiné-Bissau, na África ocidental. Como 

ex-colônia lusitana, seu contato com os portugueses tem registro desde a década de 

1446, pouco antes da chegada portuguesa ao Brasil. 

De acordo com pesquisas de Silva e Beja Santos (2014), a província da Guiné 

passou para o domínio português como resultado da Convenção Luso-Francesa em 

1886. Isto aconteceu após sucessivos ajustamentos de fronteiras, quando 

permaneceu na condição de colônia desde meados do século XV até a década de 
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1970, porquanto, depois de muitas lutas, Guiné-Bissau teve sua independência 

finalmente reconhecida pelos portugueses em 24 de setembro de 1973. 

Infelizmente, assim como em outras colônias que conseguiram se libertar de 

Portugal, a independência de Guiné-Bissau conduziu, inicialmente, a uma série de 

conflitos internos que desestabilizaram suas bases. A estrutura administrativa colonial 

do então Estado Guiné-Bissau foi desmontada, o que provocou conflitos ideológicos, 

disputas internas pelo poder e lutas armadas que se arrastaram por vários anos. 

Augel (2007, p.62) apresenta um pouco desses conflitos surgidos após a 

independência, ela explica que no período pós-independência “o território foi dividido 

em oito regiões, um setor autônomo, 38 setores e várias seções administrativas”. 

Ainda em termos ideológicos, a autora registra também que com o desmantelamento 

da administração colonial “politicamente, o país, como os demais países africanos de 

língua oficial portuguesa, ficou sob forte influência dos países socialistas, dos quais 

recebeu massiva ajuda”. 

A atual e independente Guiné-Bissau, oficialmente faz parte do grupo de 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – PALOP, juntamente com São Tomé 

e Príncipe, Cabo Verde, Angola e Moçambique, todos estes colonizados por Portugal, 

e individualmente cheios de particularidades históricas e excelentes fontes de 

pesquisas. 

Contudo, é importante deixar claro que, diferentemente do que aconteceu no 

Brasil onde a colonização teve início no Século XVI com a exploração comercial e 

nesse caso, Portugal teve que lutar contra invasores de outras nações europeias, 

trazer escravos para trabalhar na terra e promover ações jesuítas. 

No caso da Guiné, foram os povos autóctones que apresentaram forte 

resistência ao processo de colonização, trazendo aos portugueses muita dificuldade, 

especialmente por causa da sua diversidade étnica no local, falavam diferentes 

línguas locais, que por vezes forçavam o colonizador a repensar sua posição e seus 

processos de colonização. 

 

2.2 POVO, IDENTIDADE E CULTURA NO CONTEXTO COLONIAL. 

 

Guiné-Bissau tem particularidades que impressionam não só os turistas em 

busca de suas belezas naturais, mas socioculturais que também despertam o 
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interesse de pesquisadores, sua formação histórica é rica e importante porque de lá 

podem vir excelentes contribuições não somente para o registro da história colonial e 

do Continente Africano, mas também para a compreensão das literaturas africanas. 

Os registros históricos mostram que esta região foi reconhecidamente uma 

das mais difíceis para ser colonizada, isto por conta das resistências e revoltas por 

parte dos povos locais. Mesmo com as campanhas de “pacificação” da região, 

promovidas pelo império português. 

Além disso, havia o fato de sua diversidade linguística, ou seja, as várias 

etnias que falavam línguas diferentes, demostravam culturas distintas e que de etnia 

para etnia havia variação na organização social e dividiam-se em clãs independentes. 

Tudo isso complicou o trabalho do colonizador e transformou a região em um dos 

grandes desafios para a metrópole na época. 

Sobre isso, a pesquisadora Leister (2012) destaca o contexto da Guiné 

ocidental como algo que dificultou a apreensão do estrangeiro, bem como a tarefa 

portuguesa de colonizar. Isto talvez tenha sido um dos fatores que também 

contribuíram para que o “visitante” lusitano mais tarde reconhecesse sua 

independência. 

Leister (2012) diz: 

 

Distribuíam-se entre vários grupos linguísticos, com características 
marcadamente diferenciadas, porém, apesar dessa multiplicidade, 
apresentavam alguns aspectos em comum como, por exemplo, a importância 
da música na vida cotidiana e uma cosmogonia singular. Não se achavam 
organizados “segundo formas tradicionais de realeza, constituindo antes clãs 
independentes ou tributários”. Tal miríade de estruturas foram, certamente, 
obstáculos à ocupação e à exploração dos espaços, notadamente para um 
“império” que perdeu poderio ao longo do tempo e que passou a depender de 
suas colônias africanas, especialmente após a perda do Brasil (LEISTER 
2012, p.2). 

 

 

Ora, isto não significa que o colonizador não tenha enfrentado dificuldades em 

outras colônias, mas que a tarefa de colonizar a Guiné exigiu lidar com um povo, de 

certa forma, múltiplo, desmembrado em diferentes greis, uma vez que o conquistador 

europeu, tinha o seu próprio “molde” para lidar com suas colônias, um padrão 

planejado com base em ideias de superioridade, ideias impostas e que facilitavam o 

trabalho. 
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Portanto, aquela região era descentralizada e com grupos de povos bem 

diferentes, não receptivos e com línguas diferentes, então, como utilizar este padrão 

para uma única região, mas dividida em diferentes culturas, em organizações 

distintas? Foi realmente um dos maiores desafios para a metrópole. 

Embora não exista consenso entre os pesquisadores sobre a quantidade de 

grupos naquela região, Teixeira da Mota (1970) diz que havia cerca de 30 grupos 

distintos na antiga Guiné e que entre eles se destacavam os que tinham maior 

população, a saber sua lista mostra, em ordem de maior população: os Fulas, os 

Balantas, os povos Manjacos, Mandingas e os Papéis. 

É nesse contexto que Silva e Beja Santos (2014) descrevem as fragilidades 

do domínio português na Guiné. Interessantemente, eles mostram o quanto os 

colonizadores sofriam com ataques constantes. E, mesmo com as várias negociações 

de paz, as conhecidas campanhas de pacificação. Os portugueses não conseguiam 

a paz desejada para administrar a colônia. Não conseguiam administrar através de 

acordos desse tipo e por vezes, nem mesmo fora dos seus fortes: 

 

Em todo este período, a presença de Portugal no território era muito débil, a 
soberania portuguesa na prática não ultrapassava as paredes dos fortins ou 
dos presídios, enquanto uns e outros existiam. Os ataques das diferentes 
tribos autóctones eram uma constante. Tinha de se estabelecer acordos com 
régulos locais para se garantir uma paz, a todos os títulos, precária. (SILVA 
e BEJA SANTOS 2014, p.27) 

 

 

Além de ataques sucedidos dos povos autóctones, a própria diversidade de 

povos, línguas e crenças na Guiné findou por multiplicar essas dificuldades para os 

colonizadores que, de acordo com registros bibliográficos, tinham imaginavam que 

sua superioridade seria suficiente, acreditavam que eram capazes de se fazer impor, 

nas mais diversas formas, e de sobrepor sua cultura sobre os povos locais, 

“destituindo” identidades em detrimento da sua, pretendendo que o outro a 

entendesse e aceitasse como certa, como a melhor e sem demoras. 

Isto fica claro nas pesquisas de Nayar (2008, p.97) quando ele afirma que 

“uma característica central do colonialismo foi sua habilidade de criar imagens 
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convincentes de si mesmo, projetando a si mesmo (e a cultura colonizadora) como 

superior e benevolente (...) (tradução livre). 

Aparentemente essa foi a atitude adotada por Portugal quando tentou 

“inventar” a Guiné-Portuguesa e acabar com as ideias de independência em suas 

colônias africanas. Procurando assumir e disseminar uma postura de potência, de 

metrópole protetora e salvadora. 

Bosi (2014) chama a atenção para alguns aspectos da linguagem e os temos 

ou palavras empregadas no colonialismo. Coincidência ou não, elas sugerem a ideia 

de superioridade, de que o colonizador está acima do colonizado. 

Ainda segundo o autor, a linguagem ganha marcas produzidas através de 

fenômenos sociais. A exemplo disso, o autor explica que as palavras “cultura”, “culto” 

e “colonização” derivam do mesmo verbo latino: colo e que, curiosamente, o termo 

colônia significa “algo incompleto”. 

Fica claro que o emprego dessa palavra pretende atenuar a importância do 

objeto e o colocar em um estado de falho, desprovido, como algo ainda não completo. 

Aludindo a imaginação à ideia de que o colonizado precisava ser completado, 

melhorado. Então, é nessa “necessidade” que surge a figura do colonizador. 

Bosi (2014) então comenta: 

 

Colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, 
eu trabalho, eu cultivo o campo. Um herdeiro antigo de colo é incola, o habitante; 
outro é inquilinus, aquele que reside em terra alheia. Quanto a agrícola, já 
pertence a um segundo plano semântico vinculado à idéia de trabalho. A ação 
expressa neste colo, no chamado sistema verbal do presente, denota sempre 
alguma coisa de incompleto e transitivo. E o movimento que passa, ou passava, 
de um agente para um objeto. Colo é a matriz de colonia enquanto espaço que 
se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar. “Colonus é o 
que cultiva uma propriedade rural em vez do seu dono; o seu feitor no sentido 
técnico e legal da palavra”. Está em Plauto e Catão, como colônia [...]; o 
habitante de colônia, em grego m. ápoikos, que vem estabelecer-se em lugar 
dos incolae'. Não por acaso, sempre que se quer classificar os tipos de 
colonização, distinguem-se dois processos: o que se atem ao simples 
povoamento, e o que conduz à exploração do solo. Colo está em ambos: eu 
moro; eu cultivo (BOSI 2014, p.11). 
 
 
 

Este mesmo autor acrescenta ainda que, para os povos romanos antigos, o 

termo “colonizar” denotava ser “o verdadeiro” e que, além dos meios de vida, produzia 

                                                             
A central feature of colonialism was its ability to generate convincing images of itself. Projecting itself 
(and the colonizing culture) as superior and benevolent …” (Nayar 2008, p. 97). 
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relações de poder que imbricavam no mandar, na opressão, que se configuravam 

além da posse do território geográfico, compreendia também a cultura, a economia, a 

política. 

Ainda que isto pudesse trazer algo de positivo, porque havia ali uma troca de 

experiências, o fato é que este momento contribuía na construção de um pensamento 

absoluto, no qual as relações humanas construíam o colonizador como ser superior 

e, aparentemente não menos agressivo, o processo da colonização aparece como 

uma forma de “recomeço”, oportunidade para as colônias. 

Ademais, essa relação desfavorável também se mostrou na língua do 

colonizador e do colonizado. Porquanto a interferência do colonizador e sua ideia de 

partilhar informação e cultura (impostas) se revelou como uma via de mão única. 

Nessa relação ambígua, o que tinha menos força, na realidade, cederia e absorveria 

o pensamento e a cultura do outro. 

No caso, a língua portuguesa foi imposta e os instrumentos utilizados para a 

elevação da Guiné e os administradores vindos de outras regiões dominadas por 

portugueses, os locais submissos e todos os que queriam participar da colônia 

estavam prontos a aprender e a divulgar o português como língua oficial. Isto 

contribuiu muito fortemente para o desmantelamento das culturas locais, desfigurando 

sua identidade em prol do algo “novo”, da civilização. 

Desta forma, Fanon (2008), ao analisar a relação colonizador/colonizado 

observa esse jogo de poder que coloca a cultura do outro como algo que precisa ser 

assimilado porque vem do “superior” para assim, poder sair da situação de colonizado 

e se tornar igual ao colonizador, um cidadão completo. 

Ele afirma:  

 

Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 
complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade 
cultural – toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da 
cultura metropolitana. Quanto mais assimilar os valores culturais da 
metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. (FANON, 2008, p. 34). 

 
 
 
 Com isto, fica evidente que a colonização não teve apenas consequências 

territoriais e desestabilização da paz ou mesmo a ideia de dominação de povos por 

um período da história, ela aconteceu de forma mais profunda e transformou o mundo. 

Provocou mudanças e hibridismos culturais e silenciou crenças e culturas. 
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Ashcroft et al (1991) estudou esses impactos e para uma melhor 

compreensão ele apresenta uma espécie de sistematização das colônias em: regiões 

de povoadores, colônias de sociedades invadidas e, colônias de sociedades 

duplamente invadidas. Ora, seguindo esse sistema, a África poderia estar enquadra 

como parte das colônias de sociedades invadidas. Porquanto, o colonizador, com sua 

língua e cultura ocupava os pontos centrais, enquanto o colonizado estava na situação 

de aprender com o “visitante”. 

Desta forma a colonização da Guiné teve implicações profundas e marcantes 

sobre os povos locais. Despejou sobre eles uma carga muito grande de projetos e 

ideologias ensinadas e cridas como superiores e, por conseguinte, necessárias para 

elevar o nível cultural dos povos locais para um estágio conforme o patamar imaginado 

pelo colonizador e prometido ao colonizado. 

As teorias pós-colonialistas também exploram essa relação denunciando que 

nessa cognação o colonizador aparece sempre como a referência do que é o bom e 

que sua visão de mundo a correta. Ele é o Outro, o centro. O império português é bom 

e correto e cuidará muito bem de suas colônias. Porém, aponta uma realidade que 

mostra essa relação do colonizador com as colônias, em especial as colônias 

invadidas, como antagônica, contrária às partes. 

Os portugueses, ao colonizar a Costa da Guiné, encararam as aversões e 

dificuldades comuns por conta das dificuldades na comunicação, as várias línguas 

faladas na região e as etnias independentes compostas por clãs. Por isso, a 

colonização nessa região foi violenta em todos os sentidos. Ironicamente, mais tarde 

ganhou uma possível máscara, chamada de campanha “pacificadora” e findou por 

motivar e ensinar aos povos locais como, ideologicamente, sua luta contra a oferta 

colonial era necessária e libertadora. 

Sobre isto, Said (1993, p.510) comenta que a brutalidade do colonizador 

cansou o nativo e o fez perceber nessa luta um ideal para perseguir. Assim, ele 

encontrou motivação para enfrentar tal violência de forma mais eficaz. O autor diz 

ainda que “a violência do regime colonial e a contra violência do nativo se 

contrabalançam e reagem entre si numa homogeneidade extraordinariamente 

recíproca.” 

O mesmo autor ainda acrescenta que esse mesmo conceito libertário 

continuou acompanhando ex-colônias, mesmo depois da independência. Certamente 

com a ideia de fazer com que o as culturas se “confrontem”, conversem e se 
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diferenciem, como tem sido o caso da Guiné-Bissau. Assim, poder se chegar a alguma 

identificação, a alguma memória, um recorte que mostre um pouco de cada um dos 

envolvidos. 

 

2.3 O BOLETIM CULTURAL DA GUINÉ-PORTUGUESA E A LITERATURA 
GUINEENSE COLONIAL. 

 

Ao considerar as dificuldades encontradas pelo colonizador no território da 

Guiné ocidental seria necessário transpor as barreiras levantadas e talvez uma das 

alternativas para o colonizador fosse criar uma outra forma de abordar os locais. Quem 

sabe o plano mais eficaz fosse construir ou “inventar” essa colônia, ou seja, fazer com 

que o povo local reconhecesse sua realidade e o que significava ser a Guiné, mas a 

partir do discurso do europeu, com base nas ideias do império. 

Para isso, além da brutal imposição de políticas de dominação e 

silenciamentos, seria eficiente utilizar uma das ferramentas coloniais, a língua e a 

informação pronta, elaborada para catequizar, instruir, ensinar. Algumas das 

ferramentas utilizadas pelo colonizador nesse processo de diminuição foi fazê-lo 

pensar sobre si como inferior, como um objeto, diminuir sua cultura. Isso incluiria a 

língua e a literatura que foram muito utilizadas pelo colonizador e mais tarde 

apreendida pelo colonizado em sua luta por liberdade. 

Conforme explica Bonicci (2000, p.1) ao falar das denúncias sobre estratégias 

de colonização, segundo ele, língua e literatura foram utilizadas como formas de 

“retrucar ao Outro com os mesmos métodos pelos quais os colonizados foram 

reduzidos à alteridade, a objetificação e a degradação cultural”. 

Até 1879 Guiné estava ligada administrativamente à colônia de Cabo Verde e 

somente depois da separação foi que, oficialmente, surgiu a Guiné-portuguesa. Sobre 

isso, Augel (2007) comenta que naquele ano “instalou-se a primeira tipografia na 

colônia e, no ano seguinte, 1880, teve início a publicação do Boletim Oficial importante 

fonte da história colonial” e que o mesmo parou de ser editado com a saída dos 

portugueses em 1974. (AUGEL 2007, p. 54) 

No caso de Guiné-portuguesa, um desses catecismos e historicamente um 

dos mais relevantes foi o Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Este serviu como 

veículo de comunicação da metrópole e foi publicado entre os anos de 1946 e 1973. 

Certamente, este é um dos documentos que mais se destaca como registros sobre 
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países lusófonos. Trata-se de uma revista colonial portuguesa para informações das 

colônias e que data o início de sua publicação em 1946 e última edição em 1973. 

Uma coletânea publicada de forma contínua e composta dos mais variados 

tipos de produção, que vão desde textos científicos compreendendo as mais diversas 

áreas do conhecimento a textos literários, tanto de ficção como de contos indígenas, 

além de crônicas, textos informativos sobre saúde, geografia, história e informações 

atualizadas sobre a cultura e os costumes locais. 

De acordo com a historiadora Leister (2012), os textos publicados no Boletim 

apresentam no campo da literatura, um apanhado de contos de tradição oral que 

foram “traduzidos” para a língua escrita (português) em contato direto com nativos. 

Entretanto, com relação aos contos de ficção, a historiadora afirma que esses foram 

produzidos a partir de incentivos do Centro Cultural (Português) e que os mesmos 

estão atravessados com marcas preconceituosas. 

Por isso recomenda-se cuidado ao analisar esses textos para que sejam 

evitados equívocos advindos do pensamento colonial e ao mesmo tempo sejam 

destacados os registros da cultura local. 

De acordo com Leister (2012) dos textos literários publicados no Boletim 

Cultural, há dois tipos característicos definidos como contos recolhidos da tradição 

oral e os “contos de ficção”. Os primeiros objetivavam colher e traduzir para a forma 

escrita, o Português, o que fora apreendido no contato direto com os povos locais. Co 

relação aos “contos de ficção” são, em sua maioria, foram produzidos com o fim de 

concorrer a prêmios de incentivo concedidos pelo Centro Cultural. Nesta classe, a ela 

destaca os autores Fernando Rodrigues Barragão, Alexandre Barbosa, Francisco 

Valoura e Egídio Álvaro. 

 

Apesar de estarem permeados de marcas preconceituosas, os “contos de 
ficção” trazem registros sobre atividades e práticas locais. Egídio Álvaro, por 
exemplo, descreve a região de Gabú-Sara, pequeno entreposto comercial no 
interior da colônia. Abordando um núcleo populacional tão hierarquizado 
quanto diverso, encimado pela presença militar, Egídio Álvaro acompanha 
cipaios, que contam com a parceria de povos Fula e Mandinga (LEISTER 
2012, p.1). 

 
Importante destacar que a historiadora também descreve o Boletim Cultural 

como uma ponte entre as diferentes culturas abraçadas pela revista; como uma 

oportunidade de se conhecer as diferentes ideias, crenças, costumes e línguas que 

estavam em troca naquele momento. 
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Segundo Leister (2012): 

 

(...) as culturas de povos guineenses foram destacadas dos registros contidos 
no Boletim Cultural da Guiné Portuguesa [...], encontra-se hoje 
disponibilizada através da página eletrônica do Projeto memória de África e 
Oriente. Coordenado pela Fundação Portugal-África, este projeto tem como 
objetivos coletar, tratar, digitalizar documentos espalhados pelos centros de 
documentação de países lusófonos, disponibilizando-os aos pesquisadores 
através da internet. Publicadas quadrimestralmente de forma ininterrupta. 
São mais de 20 mil páginas, das quais foram priorizados os artigos de cunho 
etnográfico, os quais, embora permeados pelos filtros desqualificadores 
europeus, ofereceram a oportunidade de fazer contato com culturas pouco 
conhecidas, majoritariamente constituídas na tradição oral (LEISTER 2012, 
p.1). 
 
 
 

Para essa autora não é segredo que o Boletim Cultural foi criado para ser uma 

revista colonial, um instrumento do império, e que como tal, além de orientações e 

informações básicas, a preferência dos editores era por trabalhos que fossem 

resultado das observações diretas dos nativos. Os colonizadores queriam aprender 

as culturas das colônias para em seguida integrá-las ao Estado Novo, ao regime 

político de Portugal. 

A autora afirma ainda que: 

 

 

A criação desse periódico fez parte de um projeto político-ideológico, 
articulado pelo regime autoritário salazarista, em face dos fortes movimentos 
contra o colonialismo no pós-2ª guerra. Eram evidentes o atraso e a servidão 
existentes por todo “império ultramarino português” e, assim, buscando 
minimizar essa imagem negativa perpetrada no cenário internacional, 
Portugal reformulou sua política colonial. Dentre outras medidas, a presença 
portuguesa maquiou-se sob uma “ocupação científica”, as colônias passaram 
a ser referidas como províncias e compor o Estado português e as 
populações autóctones passaram a fazer parte da nação portuguesa. 
Teoricamente, pois, na prática, a distância entre metropolitanos e os “outros” 
continuava, praticamente, intransponível (LEISTER 2012, p. 4). 
 
 
 

Vale observar que esse Boletim, na tentativa de compreender o imaginário da 

colônia, aprecia a produção literária e traz uma contribuição histórica e importante pois 

procura registrar as tradições orais através de contos, lendas, mitos que embasavam 

crenças e valores dos povos locais. 
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Leister (2012) escreve: 

 

 

O Boletim Cultural foi criado para ser uma revista colonial e, como tal, além 
das orientações básicas, foi atribuída preferência a trabalhos oriundos de 
observações diretas pela convivência com os povos autóctones. Assim, os 
manuscritos encaminhados para publicação deveriam ser produto de 
“pesquisas de campo”, a fim de serem evitadas distorções ou criatividades. 
Buscava-se a novidade e originalidade, porém, de forma subjacente, 
apreender culturas para integrá-las ao projeto estadonovista. Os 
colaboradores do Boletim Cultural tinham formação diversificada. Eram 
engenheiros, agrônomos, médicos, oficiais da marinha, sacerdotes católicos, 
alguns egressos da Escola Superior Colonial com múltiplas ocupações e 
áreas de interesse. Além de artigos etnográficos foram abordados temas 
variados, tais como geografia física e humana, economia e administração, 
direito comum e particular dos diversos povos, demografia, botânica, 
zoologia, parasitologia, medicina tropical, matemática, engenharia civil 
(pavimentos e construções de moradias), entre outros (LEISTER 2012, p.6). 

 
 

 
Nota-se que a partir do propósito desse Boletim e através de suas publicações 

(obviamente passadas pelo filtro do colonizador) a relação colonizador versus 

colonizado ganha mais uma ferramenta mediadora e facilitadora tanto para se 

conhecer a colônia, como também para fortalecer a presença do colonizador, posto 

que o trabalho desse periódico tinha como objetivo destacar a cultura e o poder da 

metrópole, apresenta-la como salvadora e consequentemente reduzir significado do 

nativo, ficando clara a relação antagônica. 

Essa cognação desfavorável também se revela no campo da linguagem 

porque a interferência do colonizador e sua ideia de partilhar informação e cultura se 

configura como uma via de mão única e, portanto, o que tem menos força, na realidade 

cede e submerge no pensamento e na cultura do mais forte. Uma civilização que 

desconfigura o local, moldando-o aquilo que se pretendia por parte do império. 

Neste caso a linguagem age como instrumento de transformação, de 

construção de uma nova cultura. O Boletim serviria então para este propósito porque 

não somente traria informações para as partes, como também interviria na linguagem 

do colonizado, por conseguinte diminuindo o significado de sua identidade original e 

atiçando-o a algo desejado, “libertá-lo” da selva. 

No sentido de tomar cuidado com a leitura dos textos publicados nesse 

Boletim, vale considerar a classificação sobre a literatura pós-colonialista sugerida por 

Bonnici (2009, p. 268) segundo a qual existem três momentos significativos: sendo o 
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primeiro “o momento de textos produzidos por representantes do poder colonial”, no 

segundo momento, “os textos literários produzidos por nativos, mas sob a supervisão 

do colonial”, e finalmente o terceiro momento, com a produção de “textos literários 

escritos por nativos a partir de certo grau de diferenciação dos padrões da metrópole, 

seguindo até sua ruptura total. 

Com o fim de investigação, ao se considerar essa classificação como uma das 

bases para releitura, no caso do BCGP tem-se os dois primeiros tipos de literatura. 

Essencialmente porque se trata de uma literatura colonial, um projeto que 

compreende um período histórico de 1946 a 1973, inserido no momento histórico 

significativo, luta pela independência de Guiné Bissau e campanhas de fortalecimento 

de Portugal como metrópole e poder colonial. Suas páginas carregam o imaginário e 

provas de uma ideologia centrada no colonizador e que podem ser estudadas a partir 

de conceitos pós-colonialistas. 

Em texto na primeira edição do BCGP intitulado “Para elevação do nível 

cultural da Guiné” (Vol. I, nº 1 1946, p. 5-7), o então capitão tenente – governador da 

Guiné Portuguesa – Sarmento Rodrigues – deixa claro que dentre os objetivos do 

Boletim, estava o de divulgar cultura e informação e que agora era chegado o 

momento de Guiné ser mais do que um campo fértil de produtos materiais. 

Essa declaração é uma forma clara a imagem que o colonizador tinha sobre 

a região da Guiné. Ele a via como incompleta, como necessitada de uma cultura 

superior. Seu imaginário tinha como base sua própria representação como império, 

como salvador legítimo dos povos a serem civilizados. 

Cardoso (2014) ao explanar sobre “fraturas da cultura e da recepção literária” 

em Poéticas da Mestiçagem, sintetiza esse movimento conquistador ao tentar 

materializar o mundo imaginado pelo colonizador: 

 
 
O mundo imaginado do imaginário dos brancos é o mundo representado pelos 
portugueses. Estes, durante o processo de colonização, foram gradativamente 
ocupando os espaços da vida social na cidade, constituindo-se numa 
comunidade fechada, dentro de um território aberto, rico pelas várias etnias 
presentes, com padrões culturais seculares, e em muitos casos, divergentes à 
cultura do ocidente. (Cardoso 2014, p.80) 
 

 

                                                             
 Para elevação do nível cultural da Guiné. Ver anexo 1 
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O texto de três páginas na edição que inaugura a revista explicita o 

pensamento colonial português preconceituosamente, superior e apto para “civilizar” 

aqueles que até então, mesmo tendo sua cultura, no seu imaginário precisavam que 

ser elevados, formados e desenvolvidos seus valores, incluindo os espirituais. Uma 

postura visivelmente paradoxal porquanto, embora se afirme no mesmo texto que os 

estudos partilhados no Boletim não tinham como objetivo menosprezar e nem apoucar 

ninguém. 

Ainda de acordo com Leister (2012) havia colaboradores da revista que eram 

membros residentes na Guiné além de membros correspondentes moradores em 

outras colônias e de moradores na metrópole ou no exterior. Além da colaboração de 

especialistas e técnicos em áreas específicas, no que se refere aos textos literários, 

eram selecionados através de concursos. Porém, todos eles passariam pelo crivo 

editorial e ideológico da metrópole. 

E ainda que não apresente uma literatura nativa para destacar grau de 

diferenciação da metrópole, nas palavras de Leister (2010), o BCGP, ainda que se 

trate de uma fonte indireta (porque na sua maior parte representa a cultura do 

colonizador) apresenta e descreve os modos de vida da Guiné, realmente alheios aos 

colonizadores portugueses. Logo, ele apresenta, mesmo com os registros das 

tradições orais, a Guiné nativa, a Guiné antes da colonização. 

Além das publicações de crônicas, que informavam sobre o dia a dia das 

instituições, de estudos científicos nas mais diversas áreas para contribuir com o 

desenvolvimento da colônia e representações fotográficas, para trazer tanto aos 

portugueses como aos colonos uma imagem do ponto de vista do colonizador 

(carregadas de significados) com o fim de elevar a Guiné Portuguesa, também foram 

transcritos para a língua portuguesa, como se uma ponte de ligação entre os colonos, 

muitas de suas tradições, crenças e valores, agora registrados e na língua da 

metrópole, através dos contos. 

 

2.4 O DISCURSO DO COLONIZADOR E AS MARCAS NA IDENTIDADE CULTURAL 
DO POVO DA GUINÉ. 
 

Dada a natureza do BCGP, a configuração da literatura publicada e os 

objetivos da metrópole em “elevar o nível cultural” da Guiné, ao estudar os textos 

publicados no Boletim, é possível perceber como o colonizador imaginava a colônia, 
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suas interferências na cultura e na identidade dos povos locais através dos contos, 

das crônicas apresentadas aos leitores. 

Ora criticando costumes, reprovando atitudes, imprimindo valores bem 

próprios de sua cultura em contos personalizados na cultura local, como se pode ver 

no conto “Tribulações de um balanta” com um jovem confuso com suas próprias 

crenças depois da dependência no comércio com o branco e de um jovem balanta 

querendo imitar o europeu; outras vezes recolhendo historietas dos povos locais e 

codificadas e interpretadas na língua portuguesa. Traduzindo e impondo-lhes uma 

outra forma de ver essas situações colhidas e uma nova forma de conceber seu 

mundo. 

De fato, “garimpar” a produção literária deste repositório se constitui um 

desafio importante e ao mesmo tempo uma oportunidade porque significa fazer um 

recorte no espaço e tempo da Guiné colônia, exige passear por uma disposição de 

elementos que demanda vislumbrar o local e o estrangeiro e ainda uma ocasião para 

compreender mais sobre a formação cultural pós-colonial africana. Uma devida 

releitura desse repositório, permite desnudar ideias colonialistas implícitas nos textos 

literários e possibilita “jogar” com as ambiguidades e equivalências culturais. 

A representação de diferentes espaços e tempos em um mesmo repositório 

admite identificar ideologias, hibridizações, mimetismos e rejeições através de ficções, 

mitologia, contos e descrições representativas da cultura dos vários povos da Guiné-

Bissau que contém e expõem a cultura identitária da época em que foram produzidos. 

O discurso do colonizador reflete seu imaginário e corresponde à ideia de 

referenciar ou projetar a realidade em sua volta a partir de suas próprias alusões, suas 

experiências e expectativas. Por vezes, não se limita à busca de paridade 

etnocêntricas, mas a uma forma de autoreferência que no caso de o outro se 

considera superior, resulta em algo danosamente rigoroso e opressor. 

Segundo Bhabha (1998, p.119, 120) imaginário do sujeito permite a ele 

procurar correspondências, afinidades entre os objetos do mundo ao seu redor. Ele 

assegura que “esta é a base da estreita relação entre as duas formas de identificação 

associadas com o imaginário - o narcisismo e a agressividade”. 

Além disso, o autor diz que essas duas formas de “identificar ao que 

constituem a estratégia dominante do poder colonial exercida em relação ao 

estereótipo que, como uma forma de crença múltipla e contraditória, reconhece a 

diferença e simultaneamente a recusa ou máscara. 
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Assim, Bhabha (1998) afirma que: 

 

A construção do discurso colonial é então uma articulação complexa dos 
tropos do fetichismo - a metáfora e a metonímia - e as formas de identificação 
narcísica e agressiva disponíveis para o imaginário. O discurso racial 
estereotipado e uma estratégia de quatro termos. Há uma amarração entre a 
função metafórica ou mascaradora do fetiche e o objeto-escolha narcísica é 
uma aliança oposta entre a figuração metonímica da falta e a fase agressiva 
do imaginário.  Um repertório de posições conflituosas constitui o sujeito no 
discurso colonial. (BHABHA 1998, p.119, 120). 

 

Desta forma, o imaginário do colonizador serviu como idealizador do outro e 

logo seria causador de conflitos e rupturas. Sua imposição marcou de forma cruel o 

mundo dos nativos, seja pela violência física e ou pelo silenciamento 

inconsequentemente adotado. 

Tudo isso se materializa nos contos ali publicados. São perceptíveis as 

marcas preconceituosas através da ridicularização de crenças e tradições locais, 

comparações entre valores religiosos com a elevação do cristianismo em detrimento 

de outras fés, menosprezo aos anciãos – chefes de clãs – e valorização da metrópole, 

dos postos administrativos coloniais, do estilo de vida comercial, da cor. 

Estas são marcas presentes nos textos de ficção e também em interpretações 

das historietas colhidas entre as etnias da Guiné. O conflito entre as culturas locais e 

o que o colonizador via e imaginava sobre a colônia. Nada obstante, o BCGP serviu 

também a metrópole porque informava o império sobre a colônia, com base na sua 

própria versão da Guiné-Portuguesa. 

Para este estudo, a análise de contos colhidos da tradição oral, toma como 

referência os escritos dos autores Antônio Carreira, João Euletério Conduto, A. 

Gomes Pereira. Observa-se que para este tipo de coleta é importante que o autor seja 

um nativo ou que tenha tido vivência junto com as etnias para que possa, não apenas 

ter condições de coletar os contos, mas também de traduzi-los para a linguagem 

escrita, interpretando-os a partir de seus significados originais. De outra forma, como 

se trata de tradução interpretativa, há uma possibilidade real de vícios que 

comprometeriam o trabalho. 

Estes contos foram transcritos para a língua portuguesa, imposta como oficial. 

Não foram encontrados muitos registros sobre os coletores/escritores, mas é certo 

que alguns desses escritores foram oficiais da metrópole, alguns trazidos de outras 

colônias portuguesas, como Cabo Verde. Ainda assim, a serviço do colonizador. 
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Com relação a análise dos contos de ficção, a escolha feita é pelos autores 

Fernando Rodrigues Barragão, Francisco Valoura e Fausto Duarte. E ainda, 

Alexandre Barbosa, Manoel Lopes de Mendonça e Egídio Álvaro. Dentre esses 

autores, há registros que referenciam Alexandre Barbosa como um dos grandes 

estudiosos dos costumes dos povos da Guiné, este conviveu com povos locais por 18 

anos. Outra informação de interesse é que sua contribuição para o BCGP não se deu 

apenas com textos literários, mas com outros tipos. 

Silva e Beja Santos (2014) assim comenta: 

 

O autor viveu na Guiné durante 18 anos, provavelmente antes da eclosão 
da guerra [...]. Alexandre Barbosa faz parte daquele leque de autores 
ainda da literatura colonial cujo discurso narrativo mistura uma atitude 
cosmopolita com o fascínio africano. (SILVA E BEJA SANTOS 2014, p. 
80). 

 

 

Os autores também comentam sobre António Carreira como estudioso e 

colaborador, estudioso e investigador das questões etnológicas. O autor afirma em 

seu texto que Carreira chega à conclusão que “a influência da cultura portuguesa, da 

francesa e mesmo da africana não conseguiu vencer práticas milenares que a 

civilização do Ocidente condena, por repugnantes, como a necrofagia.” (SILVA E 

BEJA SANTOS 2014, p. 85) 

Chama a atenção no BCGP que, em termos de literatura, o gênero conto é o 

que mais aparece e que, tanto os colhidos da oralidade quanto os ficcionais, exploram 

os temas mais comuns da colônia e a presença da metrópole. 

Concomitantemente, através de identificação das etnias, é possível relacionar 

a originalidade dos contos ao seu conteúdo porque, seguindo pesquisa já realizadas, 

é admissível perceber diferenças entre os povos autóctones da colônia guineense, 

através da análise de suas crenças, diferenciação de sua língua, hierarquias e as 

“parcerias” de alguns desses povos com os colonizadores. 

Segundo Leister (2012, p.59) esse tipo de parceria se dava pelo apoio que 

algumas etnias davam ao império “auxiliavam a administração colonial, mas além 

disso, era a mão repressora utilizada pelas autoridades”. O que gerou conflitos 

durante o período de colonização e também após a independência da Guiné. 
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3 A LITERATURA “GUINEENSE” NO BOLETIM CULTURAL DA GUINÉ-
PORTUGUESA: UMA ANÁLISE. 

 

A literatura da Guiné-Bissau em língua portuguesa é rica de história e precisa 

der estudada, isto vale tanto para a literatura oral como também a escrita. Essa 

escassez de estudos talvez tenha explicação na pouca expressão econômica da 

região nessa era globalizada e que finda por tornar Guiné-Bissau quase invisível; ou, 

talvez pela quantidade de etnias, que conduz a um estudo um tanto exaustivo, 

complexo. Ainda assim, nestas últimas décadas, há mais pesquisadores interessados 

a estudar o desenvolvimento literário guineense. 

Ainda que seja algo complexo, devido aos registros das tradições colhidas na 

oralidade e traduzidas para outra língua e dos objetivos comuns dos boletins 

publicados (ferramenta comum na época colonial portuguesa), é possível fazer 

recortes ao se estudar a literatura do período antes da colonização, colonial e pós-

colonial. 

Este trabalho se limita a literatura publicada no BCGP, que imediatamente nos 

remete à Guiné colonial. Porém, é importante ter claro que, e em termos de 

nacionalidade dos autores, a maior parte desta produção literária aqui não é produzida 

por nativos, mas por escritores de outras origens, escritores colaboradores. Porém, 

produção, contexto, tempo, espaço e personagens originalmente da Guiné-

Portuguesa. 

Costa Leite (2014) aborda uma discussão teórica sobre literatura africanas e 

não africanas voltada para língua e local de nascimento dos autores e a literatura 

colonial e nacional, além da chamada literatura colonial de temática guineense, que 

seria o caso da maior parte dos contos no BCGP. 

Contudo, o foco desta pesquisa se detém em um período no qual tal discussão 

não tem tanta relevância e os objetivos do trabalho não são afetados. Apenas importa 

registrar que a literatura colonial e a literatura nacional conviveram antes das 

independências das novas nações na África. 

O autor explica que: 

 

A literatura colonial e a literatura nacional coexistiram, lado a lado, durante o 
período que antecedeu as independências das novas nações africanas. No 
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entanto, esta relação não teve idênticas proporções em todos os territórios 
africanos. No caso concreto da Guiné-Bissau, até às últimas décadas do 
século XIX, podemos afirmar, conforme Leopoldo Amado (1990b: 73), que o 
“facto de a política de fomento colonial não ter assumido proporções 
consideráveis na Guiné, justifica a quase inexistência de uma produção 
literária”, quer colonial quer nacional (COSTA LEITE 2014, p.88). 
 
 

Sobre sua originalidade guineense, trata-se de literatura colhida nas tradições 

orais dos povos autóctones, que apresentam as diversas etnias da Guiné seus 

costumes, crenças, valores, além de narrativas sobre o dia-a-dia e as mudanças 

trazidas das culturas Ocidentais. Uma coletânea literária tida como importante, de 

textos certamente considerados como guineenses, publicada em forma de contos, 

lendas e outras. 

Afinal, é importante observar que este tipo de repositório é um projeto que era 

instrumento comum aos colonizadores. Não exclusivamente literário, mas abordavam 

as mais diversas áreas do conhecimento. Na realidade ele se enquadra no que 

Carvalho (2004) descreve como “tipologizações” eficazes de controle das colônias 

através da delimitação dos seres e dos espaços. Uma “colonização científica” na qual, 

segundo ele, a pesquisa etnográfica é institucionalizada e tinha caráter de dominação 

e representação ideológica colonial. 

 

3.1 ANÁLISE DOS CONTOS DE FICÇÃO PUBLICADOS NO BCGP 
 

Ao longo de sua existência, o Boletim Cultural da Guiné Portuguesa publicou 

ao todo, 26 contos de ficção. Este trabalho aborda os seguintes autores: Alexandre 

Barbosa (3), Álvaro Egídio (2), Fernando Rodrigues Barragão (7) e Francisco Valoura 

(14). 

Embora estes autores tenham publicado outros gêneros textuais no BCGP, 

este trabalho limita-se a contos de ficção (novela – no caso de um dos contos de 

Francisco Valoura). E ainda, por conta da natureza do Boletim colonial, informações 

sobre esses escritores, bem como suas temáticas e períodos de publicação, são 

consideradas importantes por conta dos acontecimentos históricos ocorridos durante 

o processo de colonização. 

                                                             
 Ver anexo 2 
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Com relação as temáticas percebidas nesses contos, Alexandre Barbosa 

aborda a Guiné com sua antropologia social e cultural, além de contos tradicionais - 

para uma compreensão histórica, seus contos foram publicados entre 1948 e 1952. 

Enquanto isso, Fernando Rodrigues Barragão registra a Guiné-Portuguesa com a 

presença dominadora dos Postos Administrativos da metrópole. Ele teve seus contos 

publicados entre os anos 1949 e 1961 e sua temática cruzava a Guiné-Portuguesa e 

a futura Bissau, discorrendo sobre antropologia social e cultural e apresentando 

tradições de etnias, especialmente dos Balantas. Escreveu outros textos, de cunho 

científico, e foi vencedor do prêmio “Sena Barcelos” em 1960. 

O autor com mais contos de ficção publicados no BCGP foi Francisco Valoura. 

Seus contos foram publicados entre os anos de 1951 e 1972, portanto, vésperas da 

independência de Guiné-Bissau. Além de antropologia social e cultural, os rituais dos 

povos autóctones, como o fanado, um dos costumes muito fortemente presente entre 

algumas dessas etnias e que consiste da mutilação dos órgãos sexuais (um costume 

muito discutido e criticado na atualidade), abordou também a Guiné-Portuguesa e as 

questões de segurança da colônia lusófona na África. 

Sobre este autor, Silva e Beja Santos (2014, p. 78) destaca o trabalho ao dizer 

que este foi funcionário da administração colonial e que seus documentos publicados 

no BCGP (os diferentes gêneros) são “...verdadeiros documentos etnológicos e 

etnográficos de quem soube captar, com profundo afeto e com olhos de ‘civilizado’, 

importantes aspectos sentimentais, religiosos e étnicos da Guiné, do lado ‘indígena’”. 

Ao assumir o desafio de estudar contos deste acervo literário, é importante ter 

em mente que tais textos são resultados de concursos e frutos de escritores 

colaboradores e que a finalidade do Boletim Cultural estava focada no contexto 

histórico e político colonial. Isto nos permite fazer pressuposições sobre os sujeitos 

colonizadores e colonizados, bem como o imaginário por trás de cada personagem e 

narrativa, ao seguir os enredos, perceber os espaços e os valores claramente 

carregados de preconceitos e de ideologias europeias. 

Tratam-se de textos elaborados (contos de ficção), configurados a partir de 

uma concepção crida como superior e ainda que classificados como literatura, é 

importante considerar sua construção, pois o autor, ao criar seus personagens de 

                                                             
 Prêmio instituído pelo Centro Cultural Português/Instituto Camões e pela Associação de Escritores Cabo-
verdianos. 
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ficção, toma como base sua experiência empírica, sua visão de mundo. Assim, 

embora se trate de um mundo imaginário, ele fará sentido a partir das experiências do 

autor e da ciência do leitor. 

Segundo Brait (1985), há uma percepção essencial na construção das 

personagens, primeiro que elas representam pessoas e segundo, que elas não existem 

fora das palavras. É nas modalidades da ficção que essa percepção é construída. Esses 

são dois pontos fundamentais para a compreensão sobre realidade das pessoas e as 

personagens na ficção. A autora afirma que:  

 

Na aparente simplicidade desses dois enunciados residem os núcleos 
essenciais da questão. Se quisermos saber alguma coisa a respeito de 
personagens, teremos de encarar frente a frente a construção do texto, a 
maneira que o autor encontrou para dar forma às suas criaturas, e aí pinçar a 
independência, a autonomia e a “vida” desses seres de ficção. E somente sob 
essa perspectiva, tentativa de deslindamento do espaço habitado pelas 
personagens, que poderemos, se útil e se necessário, vasculhar a existência 
da personagem enquanto representação de uma realidade exterior ao texto. 
(BRAIT 1985, p.9) 

 

A autora parte da premissa de que a personagem é um habitante da realidade 

ficcional; em espaço e matéria de habitação diferentes dos espaços dos seres reais, 

mas que essas duas realidades mantêm um íntimo relacionamento. 

Uma personagem, quando construída com traços que facilitam a aceitação no 

mundo real, como: uma contextualização conhecida, traços psicológicos, físicos, 

comportamento social, uma profissão, passa a ser percebida pelo leitor como uma 

pessoa, mesmo em um universo ficcional. O leitor passeia assim nesse intervalo entre 

ficção e real. 

Cândido (2011) amplia essa abordagem temática ao fazer ao sugerir uma 

reflexão, dizer que o personagem é um ser fictício soa paradoxal e que é neste 

paradoxo que a criação literária repousa. Nota-se que a verossimilhança depende 

dessa possibilidade, de um ser fictício. Ele afirma ainda que o gênero Romance se 

baseia nisto, nesse tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício que é manifestada 

através da personagem, o que para ele, seria sua concretização. 

Na mesma direção de pensamentos, Rosenfeld (2009), considera que a 

literatura ficcional se diferencia de outras literaturas pelo seu caráter mimético ou 

fictício, a partir de uma realidade empírica, ou seja, de uma realidade vivenciada pelo 

autor. Assim, literatura, história e sociedade se cruzam em alguns momentos e esses 

encontros carregam muitos significados para todos os envolvidos com o texto. 
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Desta forma, no caso das literaturas tidas como coloniais e pós-coloniais, 

ainda que elas possuam marcas do imaginário de seus autores, é preciso observar 

alguns dos aspectos importantes e bases teóricas, porquanto o pos-colonialíssimo se 

baseia em contextos coloniais marcados nas literaturas escritas naquele período. 

Nayar (2008) faz um alerta ao dizer que esses contextos são incessantemente 

e assustadoramente atravessados com violência, enquanto afirma que essa é a 

natureza do encontro colonial. 

E o autor continua: 

 

A violência do colonialismo epistêmico, cultural, econômico, político e militar 
é tão essencial para a história das nações do "Terceiro Mundo" que nenhuma 
literatura ou abordagem crítica, até onde eu sei, tem sido capaz de ignorá-la. 
A literatura pós-colonial procura abordar as maneiras em que as literaturas e 
culturas não europeias (Ásia, África, América do Sul, mas também colônia 
colono) têm sido marginalizadas como um efeito do domínio colonial, e de 
encontrar, se possível, modos de resistência, recuperação e reversão de seus 
"próprios" passados pré-coloniais. Ou seja, essa literatura procura 
compreender, negociar e criticar um "evento" histórico específico – a regra 
colonial – enquanto busca uma ordem mundial mais justa, socialmente 
igualitária. É uma literatura de resistência, raiva, protesto e esperança. 
(NAYAR 2008, p.21 Tradução nossa). 
 

 

Assim, para fazer análise literária de contos, romances e outros tipos de texto 

escritos e publicados em um período e contexto colonial e pós-colonial é imperativo ir 

além dos contextos literários, faz-se necessário e fundamental perceber quais os 

elementos marcantes desses períodos. Isto será fundamental para facilitar a 

compreensão e permitir que tais achados sejam finalmente identificados. Somente 

assim será facilitada a interpretação, conhecimento da obra e compreensão da 

mensagem. 

 

 

                                                             
 The violence of colonialism—epistemic, cultural, economic, political, and military—is so integral to the 
history of ‘Third World’ nations that no literature or critical approach, as far as I know, has been able to 
ignore it. Postcolonial literature seeks to address the ways in which non- European (Asian, African, 
South American, but also settler colony) literatures and cultures have been marginalized as an effect of 
colonial rule, and to find, if possible, modes of resistance, retrieval, and reversal of their ‘own’ precolonial 
pasts. That is, this literature seeks to understand, negotiate, and critique a specific historical ‘event’ — 
colonial rule—while looking forward to a more just, socially egalitarian world order. It is a literature of 
resistance, anger, protest, and hope. Nayar (2008, p.21) 
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3.1.1 “Tribulações de um Balanta” de Fernando Rodrigues Barragão. 
 

Pouco se sabe sobre o autor desse conto. As produções literárias publicadas 

no BCGP vinham de colaboradores de várias partes, incluindo os que moravam e 

trabalhavam para a metrópole nas colônias. Muitos dos contos foram captados em 

concursos. 

Tribulações de um Balanta mostra o sofrimento de um jovem da etnia balanta 

em meio à realidade colonial. Este texto foi publicado no ano de 1951, período em que 

Portugal lançava campanhas para pacificar colônias ainda sob seu domínio e na 

Guiné-Portuguesa os Balantas (povo de maioria) eram os que mais dificultavam o 

trabalho lusitano. 

De acordo com Salvatore Cammilleri (2010) palavra balanta é uma adaptação 

para a língua portuguesa da palavra B'lanté da língua Braza que significa literalmente 

“aqueles que resistem”. Um nome bastante sugestivo uma vez que se trata do maior 

grupo étnico da Guiné-Bissau. 

A organização social dos balantas certamente foi algo que ajudou muito na 

luta contra a colonização e se mantiveram de fora tanto do estado colonial como no 

pós-colonial. Eram conhecidos como guerreiros e “ladrões” de gado. Não tinham um 

líder reconhecido, diferentemente das demais etnias, valendo-se para as tomadas de 

decisão os conselhos de sábios. Este conselho era composto por pessoas iniciadas 

durante a cerimônia “fanado”, nos rapazes, uma forma de circuncisão, nas moças a 

retirada do clitóris. Um rito que marca a passagem para a vida adulta, tornando-se 

consciente de sua participação na sociedade.  

Quanto a crenças, os balantas demonstram animismo. Uma das suas 

divindades era conhecida como Djon Cago e acreditavam que o ser supremo era 

quase que inalcançável sendo necessários sacrifícios e a interferência de espíritos. 

Por tudo isso, os balantas fizeram oposição e trouxeram muita dificuldade para os 

colonizadores. 

Por isso, entende-se que Portugal fez campanhas para tentar enfraquecer as 

etnias contrárias à colonização, `a civilização; inclusive nomeando chefes de etnias 

como os Fula para sobrepujar “aqueles que resistem”. Porém, mais tarde, a história 

conta que as ações lusas na realidade contribuíram para um efeito contrário, isso 

porque muitos balantas se alistaram como soldados e apoiaram movimentos 

nacionalistas de libertação. 



41 
 

O conto “Tribulações de um balanta” foi publicado no ano de 1951 na edição 

de número 22 (páginas 399 a 404). De acordo com os historiadores da Silva e Beja 

Santos (2014, p. 114), esse conto foi escrito em um contexto mais abrangente, nesse 

ano Portugal a mudar as leis e a administração (incluindo sua Constituição) para 

mudar sua imagem, queria ser visto como uma potência colonial e através de várias 

ações se prepara para enfrentar manifestações nacionalistas. O BCGP serviu à 

metrópole como veículo dessas ações colonialistas. 

Trata-se de um texto escrito no período colonial. Certamente resultado de um 

concurso cultural no qual um colaborador apresenta sua leitura ficcional de uma 

realidade que lhe é própria, mas que recheia com seus pontos de vista para criar um 

personagem balanta diferente. 

O contexto literário em que o conto foi escrito apresenta um jovem da etnia 

balanta emaranhado em um conflito não “comum” aos conflitos próprios de sua etnia, 

mas comuns ao contexto da colonização ou do resultado dela, como uma ‘herança 

maldita’ a marcar suas vidas: endividamento, alcoolismo e violência doméstica. 

Importante também atentar que o adjetivo patrício “um balanta” no título do conto 

remete o leitor não apenas para a história de um jovem, mas dá visibilidade a uma 

etnia.  

Mesmo ausente dos movimentos do texto, o narrador é um observador 

apenas e conduz o leitor a uma percepção de espaço e tempo configurados a partir 

de sua própria compreensão. Ele é o Outro e narra as tribulações de um colono, um 

balanta. 

O narrador descreve um jovem faminto, apático, desnorteado, injustiçado e 

explorado pelo homem branco. O jovem balanta é chamado pelo nome Clodjê. Ter 

apenas esse nome pode significar muito na formação da identidade desse 

personagem porque, de acordo com artigo “A composição da família na cultura 

balanta” publicado pelo Grupo de Intelectuais de "Binhan Brassa" Na Diáspora – IBD 

o nome de um balanta é composto por dois nomes. 

 

A identidade de um Balanta estabelece-se pelo nome próprio (dado pelo Pai) 
e pela junção do nome da Grande Família tradicional (que se mantém de 
geração em geração). Um indivíduo, que se chamasse, por exemplo, 
“Glomur Na Montche” tem o seu nome próprio (“Glomur”) e um sobrenome 
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(“Montche”), que o associa à Grande Família a que pertence (Ttchogue Rith, 
2013). 

 

Por que o narrador aponta apenas um nome? Se foi intencional, falta-lhe então 

um sobrenome (sua linhagem) e isto quebra nesse balanta uma linha histórica. Para 

os leitores de 1951 e conhecedores das culturas africanas um personagem balanta 

com apenas um nome pode ter implicações sociais, porque sua identidade precisa 

carregar o nome da família, tradicional. A ausência desse nome o enfraquece 

psicologicamente e o fragiliza perante a sociedade, pois retira dele a linhagem, sua 

história.  

Os contos de Barragão exploram as crenças, os costumes e valores de 

diversas etnias da Guiné, como por exemplo, a presença da religiosidade alheia 

àqueles povos, encontramos menção ao cristianismo e ao islamismo, como no conto 

Eu comprovei uma lenda (Vol. IX nº 36, 1954 p. 849-859). Também trazem a presença 

dos mesmos personagens em diferentes contos. Talvez se trate de uma forma de 

desconstrução de crenças e valores para os balantas. 

Um exemplo disso está no conto “...E o rito foi quebrado” (que será analisado 

posteriormente neste trabalho), quando a personagem Naála Bari ao se referir a 

maldições comenta o roubo de um bode preto por um balanta chamado Clodjê. Ora, 

pelas crenças balantas não se deve roubar carneiros, bodes, sob pena de maldição. 

Crença esta desdenhada também no conto “Eu comprovei uma lenda.” 

Nayar (2008) explica um pouco sobre a escrita no período em que esses 

contos foram escritos, interesse por culturas nativas e resistência ao colonialismo. 

Ele diz que: 

 
 

As novelas (Romances) pós-coloniais da década de 1950, portanto, eram 
essencialmente estudos de caso do colonialismo cultural, a identidade nativa, 
e resistência anti-colonial. Elas eram sobre a história, com muitos autores 
sugerindo que as culturas nativas deveriam compreender melhor sua história 
e a história do colonialismo. A luta anti-colonial na África, por exemplo, 
mudou-se rapidamente da dimensão política para a cultural. A escrita anti-
colonial da primeira fase é, portanto, de variedade cultural nacionalista -  
incorporada a movimentos como Negritude, Personalidade Africana, e 
Estética Africana. A liberdade dessa dominação política europeia foi, nessas 

                                                             
 Intelectuais Balantas na Diáspora. FREHU-N-FLIF Nº 13: A COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA NA 
CULTURA BALANTA publicado no blog oficial do grupo em 16 de junho de 2013. 
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lutas, a liberdade do imperialismo cultural europeu. (NAYAR 2008, p.82,83 
tradução nossa) 
 
 
 

Este tipo de narrativa está presente nos contos de Barragão, mencionados 

anteriormente. Encontramos elementos que marcavam a vida política e social da 

colônia, bem como transformações culturais marcadas pelos povos autóctones e pela 

presença do colonizador e estrangeiro. 

Clodjê, é apresentado como uma figura frágil e não com o espírito de um 

guerreiro, como era de se esperar dessa etnia. Embora a fome esteja colocada como 

elemento que causa a desorientação do jovem, outros fatores no texto chamam a 

atenção, como por exemplo: valores familiares, éticos, as crenças, o sentido de justiça 

e a presença da metrópole portuguesa. 

O jovem balanta era um agricultor, casado, e que dependia da agricultura para 

sobreviver. Porém, ele é colocado em um contexto econômico confuso e paradoxal. 

A narração o descreve como um colono, no sentido literal da palavra e ele não 

consegue aceitar aquela realidade econômica imposta pelo lojeiro branco, sente-se 

explorado, injustiçado. 

É perceptível que lhe falta educação (promessa dos colonizadores) e algum 

conhecimento de economia ou de administração, sua matemática funcionava a base 

de pedrinhas, mas não o permitia controlar a situação. Ele produzia arroz, “farta 

colheita”, mas, estava endividado e faltava-lhe o alimento. 

Mesmo se tratando de um conto de ficção o autor utiliza sua visão de mundo 

para criar a situação e este viés econômico da produção e comercialização, 

dependência e interdependência representa marcas dos avanços comerciais do 

Ocidente nas colônias, que aos poucos foram modificando paisagens, identidades e 

culturas. 

A descrição nas primeiras linhas do conto deixa muito clara a pressão sofrida 

pelo jovem, ele é descrito como alguém de olhar “morto” e de atitudes frias e 

                                                             
 Postcolonial novels of the 1950s, therefore, were essentially case studies of cultural colonialism, native 
identity, and anti-colonial resistance. They were about history, with many authors suggesting that native 
cultures should understand their history and the history of colonialism better. The anti-colonial struggle 
in Africa, for instance, moved rapidly from the political dimension to the cultural one. Anti-colonial writing 
of the first phase is thus of the cultural nationalist variety—embodied in movements such as Negritude, 
African Personality, and African Aesthetic. Freedom from European political domination was, in these 
struggles, freedom from European cultural imperialism. 
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indiferentes, que replica em sua mulher a violência que recebe do colonizador. Esta é 

uma imagem que não condiz realmente com a de um jovem guerreiro balanta. 

 

Com o olhar morto, sem simpatia nem rancor, olhou a companheira estendida 
a um canto. Acabara de sová-la. De sová-la ferozmente, numa ira súbita que 
não explicaria. Nem o álcool pode ser acusado. Há muito que não bebe. Onde 
o dinheiro? (BARRAGÃO 1951, p.399) 

 
 
O jovem balanta tem dificuldade para entender sua nova realidade econômica, 

pois embora sua cultura não seja a mesma de um homem de negócios, ele trabalhava 

muito e por mais que trabalhasse, mais isso empurra-o mais para o fracasso. 

Consequentemente, por falta de conhecimento, sua administração é ruim e além 

disso, a relação com o colonizador é injusta, o que deveria ser uma relação de troca 

se torna de exploração para sobrevivência. O fato é que ele não conseguia entender 

aquela realidade e tal situação o faz questionar se está sob alguma maldição, 

conforme as crenças balantas. 

 
 

Ele sabe que o arroz, todo o arroz da sua colheita farta, se esgotou de 
repente. Sabe porque o não vê e sente no estômago a sua falta. Mas não 
compreende. Por mais voltas que dê, pensando e pensando, não 
compreende. Servindo-se de pequeninas pedras, fez as suas contas. Mas, a 
meio já a confusão era tanta que as repetiu. E foi repetindo, vezes e vezes, 
até desistir. (BARRAGÃO 1951, p.399) 

 

 

A violência doméstica no conto retrata uma situação em que o balanta repete 

a violência que recebe do colonizador. Ao narrar a violência doméstica do jovem 

contra sua esposa, o autor descreve, talvez de forma preconceituosa, uma ideia de 

injustiça dentro do grupo balanta. Quando se atribui a alguém ou mesmo a um grupo 

a injustiça ou impunidade destrói-se valores. 

A narrativa não conduz o jovem balanta para a crença do seu grupo, mas 

apresenta um balanta que está mais parecido com um europeu em seu 

comportamento e postura. Parece ser do interesse do narrador representar aqui uma 

realidade de seu interesse, que a identidade cultural guineense, dos balantas, fosse 

vista de forma diferente, agora modificada pelo contato com o homem branco. 

O casal mora na tabanca (aldeia de casas) e a narrativa expõe que o balanta, 

no ápice de sua sandice, espancou o primeiro ser que encontrou quando entrou na 

sua, até então, tranquila moradia (casa de uma única família). A narrativa conta: “e os 
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gritos da mulher, rasgando a quietude da morança e ecoando longe, mais o 

enfureceram. E a impunidade – que os vizinhos são sempre surdos – deu-lhe asas e 

forças.” (BARRAGÃO 1951, p.399) 

O espaço geográfico do conto, ambiente em que se passa a narrativa, não é 

algo agradável. O narrador descreve o local como castigado pelo sol e sequidão, os 

animais famintos e desolados, crianças nuas e disputando as poucas sombras, 

mosquitos inquietadores. Para descrever a tabanca (aldeia) o autor de forma 

preconceituosa adjetiva o fanado, (cerimônia sagrada dos balantas) para descrever 

algo triste e irremediavelmente morto, relacionando tudo isto à fome. “Uma dor 

morrinhenta, constante e má, aperta-lhe o estômago e provoca tonturas.” (BARRAGÃO 

1951, p.399) 

No outro lado da trama temos a figura do caixeiro, às vezes, chamado de 

lojeiro. Historicamente é fato que figuras como essas marcavam a presença comercial 

que explorava tais regiões. Assim, mais uma vez temos o narrador descrevendo algo 

a partir de uma realidade. 

A descrição do caixeiro é realmente contrastada com a dos povos daquela 

região da África. “...gordo e vermelho, fuma tranquilamente. Tem uma camisa leve, de 

estreitas riscas azuis...” (BARRAGÃO 1951, p.400). 

A violência da relação comercial desigual marcada pela exploração de uma 

das partes é análoga a relação colonizador e colonizado. O texto literário aponta para 

essa opressão. E, o comerciante frio, explora o desespero do outro. Ele, com 

aspereza, praticava o comércio da barganha, dos “juros” altos, contra quem não tinha 

a mesma esperteza, o “pequeno feudo”. “Foi só quando deitou a ponta pela janela que 

o caixeiro ditou as condições. Sem pressas. Sem interesse”. (BARRAGÃO 1951, p.400). 

Houve demora na negociação entre Clodjê e o caixeiro, o jovem lutava para 

entender que ali se tratava de algo unilateral, pela pouca lógica das “pedrinhas” que 

contavam menos do que o endividamento e pela pressa da fome que não concordava 

com o jeito “descansado e debochado” do caixeiro fazer negócios com ele. 

O jovem balanta saiu com dúvidas sobre o que fazer. Aceitar ou não aquele 

empréstimo desigual. “Clodjê dispersou as pedras com um pontapé distraído e deu 

alguns passos. Mantinha ainda o queixo colado ao peito. Os braços tombados 

balouçavam rente ao corpo, ao abandono”. (BARRAGÃO 1951, p.402) 

A confusão lhe rouba o juízo, a negociação com espigas e entrega de outros 

itens como pagamento não faziam sentido para ele. 
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Sob o peso da perspectiva atroz, Clodjê caminha quebrado, os nervos tensos, 
o espírito alvorotado e confuso. Nos olhos parados, uma luz baça de 
melancolia. E fome! Mas não. Não pode receber o empréstimo. Ficará daqui 
a pouco, quase sem semente. Terá uma colheita pobre, de míseras espigas 
que a loja absorverá. E aquela história das galinhas, dadas assim sem mais 
nem quê, turva-lhe, mais e mais, o raciocínio lento e emaranhado. 
(BARRAGÃO 1951, p.402) 

 

Além disso, ele via outro jovem de seu povo, bajulando o caixeiro. Era um 

servo com cheiro de perfume de branco e que engrossava o coro aos risos de deboche 

daquele comerciante, gordo e vermelho. “Tinha o ar torvo e pânico de animal 

encurralado. O caixeiro ria e o pretito, praticamente de balcão, gargalhava com 

pequenos gritos sincopados e histéricos. Clodjê fitou-o”. (Idem, p.401). 

Ao tentar imitar o colonizador, este jovem bajulador procura parecer com o 

Outro, com o cheiro de seu perfume, os risos em coro e o deboche contra seu 

semelhante. Uma tentativa de imitar, de se fazer e sentir igual. Bhabha (1998) sugere 

que essa representação é mímica: 

 

A mímica surge como objeto de representação de uma diferença que é ela 
mesma um processo de recusa. A mímica é assim o signo de uma articulação 
dupla, uma estratégia complexa de reforma, regulação e disciplina que se 
“apropria” do Outro ao vislumbrar o poder. (BHABHA, 1998: 130). 
 

 
Fanon (2008) também analisa esse tipo de relação afirmando que o negro 

assume posturas diferentes para com um branco e para com outro negro no processo 

de colonização, dependendo da situação, assumindo “uma com seu semelhante e 

outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro 

negro, [...] consequência direta da aventura colonial” (FANON, 2008, p. 33). 

E ele continua afirmando que “quanto mais assimilar os valores culturais da 

metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. (FANON, 2008, p. 34). Assim, o 

“pretito” ao invés de se solidarizar com outro de sua etnia, prefere a bajulação, se 

parecer mais com o lojeiro e menos com um balanta. 

No seu desespero, sem perspectivas, o balanta pensa então em roubar o 

armazém, vê que seria fácil fazê-lo. “Roubar” era uma faceta dos balantas. Sua 

tradição cultural permitia que o jovem saísse para roubar um boi para conseguir a 

esposa. Porém, o roubo que ele imaginava agora não podia acontecer porque o lojeiro 

poderia ir queixar-se ao Posto Administrativo. Além disso, o jovem temia que o lojeiro 
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mentisse e aumentasse o volume do possível roubo. Isto não lhe faria justiça, mas 

aumentaria a injustiça contra ele. 

Importante observar mais uma vez a menção de Barragão ao projeto colonial. 

O Posto aqui mencionado refere-se ao posto administrativo da metrópole, órgão 

colonial criado para resolver questões das colônias. Leister (2012) comenta sobre 

esses postos que estão presentes em alguns contos de ficção publicados no Boletim 

Cultural da Guiné-Portuguesa. 

 

Leister (2012) diz: 

 
 

Apesar de estarem permeados de marcas preconceituosas, os “contos de 
ficção” trazem registros sobre atividades e práticas locais. Egídio Álvaro, por 
exemplo, descreve a região de Gabú-Sara, pequeno entreposto comercial no 
interior da colônia. Abordando um núcleo populacional tão hierarquizado 
quanto diverso, encimado pela presença militar. (LEISTER 2012, p.60) 
 
 

 
Ainda segundo Leister (2012), no conto O calor, o abandono e um olhar meigo 

de Edígio Álvaro, também publicado no BCGP em 1964, há uma referência a um posto 

de cipaios (sipaio, sipai ou sipal), um tipo de polícia ou tropa auxiliar sob ordens 

europeias. Aparentemente mais uma forma de diminuir ou desfazer a oposição ao 

colonizador. 

No caso da Guiné, os cipaios auxiliavam a administração colonial, eram 

grupos locais, opressores e que então contavam com algumas etnias, como os povos 

Fula e Mandinga. 

 
 

Pequena vila do interior da Guiné, sem divertimentos, sem variações, 
eternamente entregue ao mesmo ciclo de compra e venda, de mancarra e 
panos, de fartura e fome, de batuques e trabalho. Limite entre o Sul luxuriante 
e a fronteira leste ameaçando as secas e o deserto, meio termo entre a 
floresta de dois andares e lamaçais constantes e as extensões áridas, a lama 
gretada, as árvores retorcidas e secas pelo Sol e pelas queimadas, pequena, 
laboriosa vila, sentinela vigilante num posto avançado, ignorando se para trás 
ainda se encontra alguém (Trecho do conto: O calor, o abandono e um olhar 
meigo. BCGP nº 73, ano 1964 p. 63) 

  

 

Ao tentar compreender o conflito representado pelo personagem balanta, é 

possível relacionar ao pensamento de Glissant em Uma Poética da Relação, ao seu 
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conceito sobre identidade como um prolongamento de uma relação com o outro. A 

presença do europeu é transformadora pela imposição. 

Glissant (1990) questiona o que seria o nomadismo e ao apresentar diferentes 

formas, mostra o que ele chama de nomadismo invasor ou flecha, cujo objetivo é 

conquistar terras através do extermínio dos seus. Uma relação com a terra tão 

imediata ou tão predadora que a questão da identidade se torna secundária, ela só 

existe quando as comunidades estiverem tentando legitimar a posse de um território. 

O jovem balanta sente-se roubado em sua própria terra. Como se não lhe 

restasse esperança e os dias vindouros apenas repetiriam aquela angustiante vida ao 

lado dos Outros e dos seus, que agora se portavam como eles. Passou a depender 

do homem branco. Trabalha muito, cada vez mais e mais aumenta sua dívida. 

A narrativa então mostra o jovem Clodjê se enchendo de alegria porque havia 

uma “saída” daquela situação. A solução estava na justiça oferecida pela metrópole. 

As autoridades lhe fariam justiça. “Um riso sereno rasga-lhe o rosto cansado. Irá ao 

Posto queixar-se do lojeiro [...] O Posto fará justiça.” Ele imagina que se contar tudo o 

que o branco propôs, as autoridades perceberão se há “malandrice”. 

Por acaso no auge de sua satisfação e esperança por justiça, “tem agora o 

passo rápido e elástico, o andar felino das horas boas”, a narrativa traz duas 

surpresas, o balanta é levado, pelo impulso, a conversar com quatro “grandes” 

(conselheiros). Este momento parece destoar do conto visto que o jovem Clodjê não 

aparenta seguir os costumes locais. 

A segunda surpresa está na reação dos grandes. “Mas os velhos não 

acompanham a sua alegria ruidosa.” (BARRAGÃO 1951, p. 403) A sentença dos 

conselheiros: “Que tem o Posto com tua vida? Branco de Loja é Branco mau, tu 

sabes? Não, tu não irás.” (BARRAGÃO 1951, p.403) O que causou grande surpresa 

no jovem visto que a aparência dos anciãos não era de sabedoria e coragem, mas de 

fraqueza e negativa. Como se de desistência. 

A narrativa nesse trecho do conto mostra um contraste entre os anciãos 

conselheiros balantas e as autoridades da metrópole, entre os “grandes” e o branco 

colonizador. O narrador afirma que os sábios da tabanca “não se habituariam, jamais, 

a contar com as autoridades” (BARRAGÃO 1951, p.404). 

O conto sugere que a tribulação de um balanta (Clodjê) só é amenizada pela 

aceitação da sina imposta pela nova realidade do branco, do colonizador. Os sábios 

da tabanca agora tinham ar de cansaço, olhar de morto, conselhos de desesperança 
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e apontavam para a aceitação, a não guerra. “Vida de negro é vida cansada. E lojeiro 

é branco mau...” (BARRAGÃO 1951, p.404). 

Certamente que esta sugestão foi arquitetada a partir da visão do escritor que, 

como colaborador da metrópole, adotou uma perspectiva mais para o colonizador em 

que o certo e bom para o nativo é o que é europeu. 

“O Posto é longe, muito longe... não chegará nem hoje. Nem nuca. O velho 

disse” (BARRAGÃO 1951, p.404). Um tom de desistência da luta, como se a justiça 

para eles nunca mais pudesse chegar. Além disso, sabe-se que havia etnias 

guineenses naquela época que colaboravam com a metrópole, como oficiais em 

postos administrativos. Em contraposição a esse trecho, e para dar pressa ao balanta 

na tomada de decisão, o texto afirma que “os armazéns estão perto” (BARRAGÃO 1951, 

p.404). 

Como em um jogo binário, aquilo que é contra a colonização está longe, mas 

tudo o que for a favor, está perto. E assim, o balanta recua nos planos, pois percebe 

que não haverá outro jeito, nem sua força física ou os conselhos dos mais velhos, 

nem suas crenças ou seus conterrâneos (que ele já presenciava se igualando ao 

branco – como o jovem na loja) e uma vez que os anciãos já haviam se conformado 

com aquela “nova” situação. 

Ele precisa voltar e engolir aquela sina “como se o mundo se houvesse 

fechado numa redoma de vidro levemente embaciado.” (BARRAGÃO 1951, p.404). 

Fica claro nesse ponto do conto um jogo de contrastes muito forte: justiça/injustiça, 

anciãos sábios/posto administrativo, posto administrativo/armazéns, perto/longe, 

jovem/velho. 

A realidade do comércio, do álcool e dos negócios com o lojista tiraram sua 

rotina balanta, sua paz de homem adulto e casado, sua força de guerreiro. Agora, um 

mero agricultor endividado. Sem rumo, sem conselheiros, sem dinheiro. Escravo de si 

mesmo, de sua própria terra. 

Sua única saída é voltar e aceitar a proposta do caixeiro. Deve ir até a loja e 

acertar seu planejamento para o jovem. Ele foi, entrou no estabelecimento e encontrou 

o caixeiro com seu servo e cúmplice, o “negrito perfumado” como se traidor, para si 

um quase branco, quase balconista, quase lei. 

O conto narra uma tribulação experimentada por muitos balantas e também 

por outras etnias na Guiné. A visita literária à realidade da colônia, a negação aos 

costumes, à crença e a luta pela sobrevivência nessa nova realidade revelam a crítica 
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de Aimé Cesaire em seu discurso sobre o colonialismo em 1955, que data muito 

próximo à produção desse conto. 

Disse Aimé Césaire (1978) disse em seu “Discurso sobre o colonialismo” na 

relação colonizador e colonizado só há lugar para trabalho obrigado e sob coação: 

 

Entre colonizador e colonizado só há lugar para o trabalho forçado, para a 
intimidação, a pressão, a polícia, o imposto, o robô, a violação, as culturas 
obrigatórias, o desprezo, a desconfiança, a arrogância, a suficiência, a 
grosseria, as elites descerebradas, as massas aviltadas. Nenhum contacto 
humano, mas relações de dominação e de submissão que transformam o 
homem colonizador em criado, ajudante, comitre, chicote e o homem 
indígena em instrumento de produção (CESAIRE 1978, p. 25). 

 

Para Cesaire (1978, p.25) a equação é esta: “colonização = coisificação”. E o 

conto A tribulação de um balanta aponta para este resultado. Há ali uma 

representação literária da realidade, porque não se diferencia tanto das situações 

reais vividas pelos povos colonizados e que Aimé Césaire caracteriza com muita 

propriedade: 

Eu, falo de sociedades escravizadas de si próprias, de culturas 
espezinhadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, de 
religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de 
extraordinárias possibilidades suprimidas (CESAIRE 1978, p. 25). 

 

O conto não apresenta um desfecho de alívio para o balanta. Parece indicar 

que não haver culpa nos europeus pela situação, mas instiga o leitor a pensar que o 

jovem balanta rejeitava sua nova realidade. Mostra que nesta situação o branco não 

é o responsável e que o balanta deveria reconhecer e se adequar à nova realidade. 

Desta forma, o sofrimento de Clodjê seria uma das consequências da 

desconfiança que os balantas alimentavam contra as autoridades da metrópole, 

contra os brancos estrangeiros, comerciantes e ainda contra aqueles que trabalhavam 

para os colonizadores. 

 

3.1.2 “...E o Rito foi Quebrado” de Fernando Rodrigues Barragão. 
 

O segundo conto selecionado para o trabalho também passeia nas mesmas 

temáticas do Tribulações de um balanta. Além disso, a caracterização dos 
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personagens também se assemelha e mais uma vez a presença de balantas é 

significativa. 

Este conto, ...E o rito foi quebrado foi publicado no BCGP em 1951, no volume 

VI nº 21, p. 165- 172. Nele, o narrador apresenta a história de uma jovem família 

balanta e seus conflitos entre os costumes e crenças do seu povo e a nova realidade 

trazida pelo “homem branco”. Escrito em uma linguagem poética é rico em descrições 

e sinestesias, pronto para facilmente conduzir o leitor às cores, aos cheiros e aos 

dramas representados na narrativa. 

O foco do narrador observador está no drama da personagem esposa, cujo 

nome é Naála Bari (note-se aqui que diferentemente do primeiro conto, essa 

personagem balanta possui os dois nomes, corretamente com a cultura balanta). Uma 

jovem em conflitos, amedrontada com o que possa acontecer consigo e com sua 

família, ao mesmo tempo em que procura compreender as causas de suas aflições es 

resolver seus problemas. 

Seu marido se chama Curna Naté (personagem também com dois nomes), 

ele é apresentado como um dos motivos de sofrimentos de Naála Bari, porém isso é 

uma consequência da realidade do marido que sofre nas mãos dos comerciantes 

brancos e com os vícios aos quais se entregou na busca de alívio para suas dores 

enquanto sua esposa parece atribuir tudo à desobediência do marido às crenças e 

costumes dos povos balanta. 

O título do conto começa com reticências, indicando uma pressuposição que 

será entendida mais tarde com a compreensão do conto. Algo acontece para que o 

rito seja quebrado. O rito quebrado é balanta. Pertence às crenças dessa etnia e, 

portanto, passivo para receber as consequências da atitude errada cometida. 

Uma segunda observação inicial neste conto é que o autor quis apresentar os 

nomes dos personagens na forma tradicional para os balantas, com dois nomes, 

diferentemente do conto anterior no qual o balanta foi tratado apenas pelo primeiro 

nome, negando-lhe o nome da família, o mais importante. 

Depois, importa destacar que o conto aborda uma das crenças mais fortes 

entre povos balantas sobre o nascimento de filhos gêmeos. Segundo os costumes, 

filhos gêmeos são considerados normais se nascerem de cabeça, caso aconteça de 

uma das crianças nascer pelas pernas, este torna-se um feiticeiro poderoso e matará 

a todos na casa ou parte da tabanca onde a família mora. Assim, ainda de acordo com 

a crença, tal criança deve ser jogada fora; levada para a mata. 



52 
 

A pessoa que levar o recém-nascido para a mata leva também um ou dois 

ovos que serão jogados para o infante. Diz a crença que se ele devorar o ovo se 

transformará em serpente e seguirá pela mata, caso contrário então é cavada uma 

cova onde a criança é posta com uma jarra na cabeça. 

Ainda segundo a crença, apenas um poderoso “jambacosse” consegue 

neutralizar o espírito do feiticeiro, expulsando-o do lugar onde morava. Ele também 

tem o poder de descobrir um desses feiticeiros que escaparam e de denunciá-los a 

comunidade. 

O autor do conto começa por descrever o ambiente de uma forma poética. O 

espaço apresenta a escuridão, o cansaço, o incômodo da fumaça, o desânimo e a 

indiferença que afeta os animais “os homens e as coisas” (BARRAGÃO 1951, p. 165). 

Quanto a ambientação, nas primeiras linhas sugere um prenúncio de sofrimento e 

medo. O espaço da “tabanca” fecha em uma rotina dura, de muito trabalho, cansaço 

e acompanhado de dor, na qual os dias são percebidos como longos. “Agora, a lua 

nasce tarde. Muito tarde.” (BARRAGÃO 1951, p. 165).  

A fadiga apaga a tabanca e a escuridão esconde as palhotas e os homens, 

apenas um mugido qualquer rompe o silêncio que dói. A fumaça negra e lacrimogênea 

nos interiores das casas é ruim, mas, segundo as crenças, ajuda a espantar o mal, 

que aparentemente acomete a todos, às escondidas a fumaça é bem-vinda e também 

espanta os muitos mosquitos que buscam a povoação dormente. 

Naála Bari sofre o horror do fumo e ela está acordada. Seu sofrimento é 

explicado porque ela está em tormento porquanto se sente afetada por uma maldição 

e isso a aterroriza muito. “Naála Bari sofre o horror do fumo e da maldição.” 

(BARRAGÃO 1951, p.166). 

Embora seu esposo, Curna Naté, fosse um homem rico, possuísse extensas 

plantações de arroz e muito gado, “gasta, durante o seco, todo o dinheiro em cana”. 

O narrador explica que a jovem esposa assistia o sofrimento do marido por causa do 

“branco” comerciante que logo lhe trazia bebida e lhe desafiava o brio. 

Percebe-se neste ponto do conto um contraste cultural sobre o que significava 

estar maduro para a vida. Os balantas acreditavam que teriam que ser um guerreiro 

corajoso, “roubar” um boi e assim conquistar a esposa com esse presente. O homem 

branco agora desdenhava seu brio “duvidando” de sua capacidade de beber. Claro 

que seu objetivo maldoso era de lucro, de retirar do jovem Curna o seu suado dinheiro. 
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Um reflexo da relação de exploração comercial colonialista. Uma relação de capital, 

trabalho, produção e consumo. 

 

Ela viu, uma vez, Curna receber muito dinheiro. Mas, desde logo, o branco 
da loja trouxe aguardente e disse coisas. Disse que Curna Naté não era 
macho. E levou-o, entre risos e muita conversa, para lá do balcão. O dinheiro 
ficou todo, todo, que Cunha precisava mostrar que bebia teso como 
verdadeiro macho. (BARRAGÃO 1951, p.166) 

 

 

Nesse trecho do conto está claro um dos momentos em que o colonizado quer 

se igualar ao colonizador. Ele esquece por um momento sua identidade, seus valores 

e passa a corresponder com o Outro, como se isto fosse o certo ou como se o tornasse 

“macho”, o libertasse para ser mais igual ao Outro. 

Fanon (1983) diz que em uma situação como esta se percebe um contraste, 

um confronto entre o pensamento do negro e o do branco. Para ele, o problema não 

está na cor da pele, mas em como cada um desses indivíduos se veem. O branco, 

mesmo quando em minoria não se vê como negro, porém “O negro quer ser visto 

como o branco. Para o negro não há senão um destino. E ele é branco”. O Outro 

passa a ser referência. O personagem Curna exemplifica as afirmações de Fanon e 

explica o porquê dessa situação na construção desse conto. O autor, ao elaborar esta 

situação materializa uma visão de mundo coletiva e contextualizada. 

Memmi (2007) comenta esse tipo de drama ao falar da “pintura” colonizada, 

do homem-produto e vítima da colonização em descompasso consigo mesmo devido 

à contínua busca pela adequação ao europeu e reiterado autoquestionamento. 

 

Este é o drama do homem-produto e vítima da colonização: ele quase nunca 
consegue coincidir consigo mesmo. A pintura colonizada, por exemplo, oscila 
entre dois polos: de submissão à Europa, excessiva até a impessoalidade, 
ela passa a um retorno a si própria de modo tão violento que resulta nociva e 
esteticamente ilusória. De fato, a adequação não é encontrada, o 
autoquestionamento continua. Durante a revolta, assim como antes dela, o 
colonizado não deixa de levar em conta o colonizador, como modelo ou 
antítese. Continua a se debater contra ele. Estava dilacerado entre o que era 
e o que queria ser, ei-lo dilacerado entre o que queria ser e o que agora faz 
de si. Mas persiste o doloroso descompasso consigo mesmo. (MEMMI, 2007 
p. 181) 
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Então o narrador, onisciente, diz ao leitor que o ponto de vista da jovem 

esposa, ela sofre porque não considera Curna como um “macho”, um guerreiro como 

deveria ser. Ela já o havia visto em uma situação perturbadora. Curna havia sido 

medido pelo velho que tinha poderes para ver os espíritos maus. Curna tremeu 

perante ele uma vez. Foi vergonhoso. 

O narrador pressupõe uma maldição, crida entre balantas, ao relacionar a 

fragilidade de Curna a do jovem Clodjê (note que este é o personagem atribulado no 

conto: tribulações de um balanta – qual a intensão do autor ao fazer essa rechamada 

na mente do leitor? Talvez relembrar ao leitor sobre algumas crenças balantas e os 

efeitos delas nas vidas dos nativos nesse momento “novo”) que havia roubado um 

bode (“roubava-se” vaca) da etnia dos povos mandingas, ato amaldiçoado pelos 

chefes balantas e que atraiam maldições. 

Isto explica o porquê Naála Bari sofre o horror do fumo e da maldição. “Talvez 

a fragilidade de Curna, por ele não se portar como um guerreiro, atraísse a raiva do 

Irã (deus, senhor supremo para os balantas), ou talvez Madja Bagi, que roubou uma 

vaca malhada por ela, Naála bari, e que dominava a língua dos povos Fula, com raiva 

porque ela escolhera a Curna Naté ao invés dele, tivesse trazido dos povos fula algum 

instrumento amaldiçoado. 

Na política colonialista portuguesa os povos Fulas e os povos Mandingas 

colaboraram com o império participando de seus pequenos exércitos cipaios, 

formados para ajudar os colonizadores nos Postos de administração. Há registros que 

estes subjugavam os balantas. Etnia que se manteve na luta contra a dominação 

portuguesa. 

Augel (2007, p. 77) comenta que a Guiné-Bissau, como quase todos os países 

africanos, é um país constituído por grupos populacionais de diferentes origens. Ela 

diz que “os Mandigas e os Fulas diferem fundamentalmente dos povos do litoral pela 

sua organização política, pois baseiam-se numa forma hierárquica de sociedade, com 

um poder central e clara divisão vertical de classes.” E ressalta diferenças marcantes 

entre os povos do litoral e os do interior e que os povos do litoral já haviam sofrido nos 

Séculos XIII e XIV com o poder de etnias islâmicas. 

No conto, a jovem esposa acaba de dar à luz a dois filhos, são gêmeos, e ela 

se sente muito amaldiçoada porque ao seu lado está a jambacosse para lhe comunicar 

“a grandeza de seu pecado”. Neste ponto da narrativa percebe-se uma personagem 

desesperada e presa a uma situação constrangedora. De um lado, seu marido 
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fragilizado pelo medo do erro no passado, e ela não se sente protegida, mas sim 

amaldiçoada por ele. Do outro lado, a jambacosse parece querer ganhar com essa 

situação, uma situação de suborno (a feiticeira é corrupta no imaginário narrativo de 

Barragão) para minimizar a situação da jovem perante as tabancas vizinhas. “Terá 

que dar-lhe muito arroz para que se cale. Para que não conte nas tabancas vizinhas 

o castigo que Curna sofreu.” (BARRAGÃO 1951, p.166). 

 

“A medo, arriscou a mão pela largura da esteira. Os gêmeos recém-
nados, mergulhados num topor morno, enovelavam-se, unidos, como 
se aguardassem ainda a saída para o mundo. ” (BARRAGÃO 1951, 
p.166) 

 

 

Inicia-se neste ponto da narrativa uma saga em busca da libertação da 

maldição, do livramento de toda a família. Tudo certamente deve seguir o que reza a 

crença e os costumes dos balantas; levar o feiticeiro recém-nascido para o deixar no 

mato, fazer todos os sacrifícios e esperar que o Irã (Deus). “Agachada junto ao fogo, 

a jambacosse cozinha o arroz para levar, logo que o dia chegue, a estranhas 

divindades. Curna Naté dirá depois qual o porco a sacrificar.” (BARRAGÃO 1951, 

p.166). 

Primeiramente, era urgente levar “aquela coisa que nasceu com o filho de 

Curna”. (BARRAGÃO 1951, p.166). Nesse momento, o texto lança um momento de 

dúvidas nas autoridades espirituais balantas. A jovem mais uma vez entra em 

momentos de dúvidas e se questiona: “e se a velha se enganasse? Se expulsasse o 

filho de Curna e deixasse aquele outro que ela pariu depois?” Depois, vem de pronto 

a resposta: “...não. Cuba Nantofá não se engana nunca. Está na posse de todos os 

segredos e diz ao Irã palavras esquisitas.” (BARRAGÃO 1951, p.166). E, mais uma 

vez a dúvida. 

Cuba Nantofá impõe silêncio ao obrigá-la a deitar, com um gesto seco. O 

narrador, através desses detalhes, considera importante informar que o pano com que 

Naála Bari se acomodava era o que seu marido “usava quando ia ao Posto”. 

No conto Tribulações de um balanta, a ideia de ir ao Posto (local administrativo 

colonial – policiado por cipaios) em busca de justiça, não agradava aos conselheiros 

da aldeia. Depender do Posto Administrativo (representação do poder da metrópole) 

por justiça não era o que um balanta deveria fazer. 
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Desta forma, neste ponto do conto, o narrador quer deixar transparecer seu 

ponto de vista sobre as crenças balantas e a realidade da administração da metrópole. 

Se os conselheiros balantas lançavam dúvidas sobre a justiça e a sinceridade do 

colonizador, Barragão mais uma vez lança dúvidas sobre a sinceridade dos líderes 

espirituais balantas. 

O último parágrafo da página 166, finaliza com reticências permitindo ao leitor 

fazer suas reflexões e dar continuidade àquele momento que, mais comum para a 

cultura ocidental, na qual passa a ser sublime: 

 

 

“O carinho, por inusitado, enterneceu-a. Procurou acomodar-se melhor e 
fechou os olhos. Um peso abrupto caiu-lhe sobre as pálpebras. No ventre e 
coxas uma dor aguda e persistente. Vagamente, sentiu que lhe sugavam os 
seios. As cócegas obrigaram-na a erguer as mãos. Encontrou duas cabeças 
quentes e peganhentas que lhe causaram repulsa. Mas não as retirou. Ficou, 
inconscientemente, a afaga-las de manso...” (BARRAGÃO 1951, p.167) 

 

A jovem temia a jambacosse. Esta lhe fitava indiferente. “Sem ódio. Sem 

simpatia”. Naála tem sede e timidamente pede ajuda. Precisa de água. A velha então 

lhe traz água em uma lata “de folha oxidada”. Parece que muitos objetos naquela casa 

denunciavam o jovem Curna, eram objetos do comércio do homem branco, 

lembranças do império português. Neste momento a jovem mais uma vez relembra 

momentos em que seu jovem esposo demonstrou fraqueza, portando-se como 

branco. 

“Enquanto sorvia a água a longos goles, recordou a tarde longínqua em que, 
depois de farta colheita, Curna aparecera fumando aqueles cigarros de 
branco. Ele despejara todos no seu bolso e dera-lhe a lata que, nesse tempo, 
era brilhante e tinha um barco de muitas velas pintado a cores.” (BARRAGÃO 
1951, p.167) 

 

Essa imagem retrata o comércio de Portugal e um dos símbolos das grandes 

navegações: O barco a velas, muitas velas. Uma vez que a imagem chamava a 

atenção, fumar aqueles cigarros e presentear com a lata, que tinha um barco de 

muitas velas pintado a cores, tivesse um significado maior, uma admiração ou um 

desejo de pertencimento. 
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A sina e a jambacosse obrigavam a jovem a cumprir seu dever ser uma 

balanta e salvar sua família da maldição. A jovem buscava forças para continuar e 

pensava no marido que naquele momento se encontrava, talvez, bebendo com os 

grandes, aguardando as boas notícias que viriam pela manhã com o som dos 

tambores. 

Em um momento doloroso e sem fim, a velha Cumba impõe obediência e faz 

com que Naála Bari seja a pessoa a levar o filho rejeitado para o mato. Um ser quente 

e palpitante, não uma coisa ameaçadora como acreditava. A narrativa apresenta a 

noite na Guiné-portuguesa, um passeio pelas plantações de arroz e o coaxar dos 

sapos, ela experimenta esse “barulho torturante”, mas algo de calmo a acompanha, o 

“pacote” que ela “transporta, mudo e quedo depois de o haver aconchegado a si”. 

Nota-se aqui um vínculo materno estabelecido. 

Enquanto caminha na direção do mato, descrito como “inóspito e fechado 

como um abismo. Ou uma maldição...” (BARRAGÃO 1951, p.168). Agora ela se 

questiona sobre sua escolha por Curna Naté ao invés de Madja Bagi “forte a audaz. 

Não teme o mato nem as moitas sem luz”. Enquanto Curna Naté é descrito nesse 

momento de medo como “o homem que, depois das colheitas, ouve conversa de 

branco de loja.” (BARRAGÃO 1951, p.168). 

O texto traz uma dinâmica passada enquanto a jovem tenta alcançar o mato 

que ainda lhe parece distante, pois ainda não alcançara a estrada do porto. Aqui mais 

um elemento da presença portuguesa: o porto. A forma como esses elementos estão 

inseridos no texto pressupõe que o autor procura dar ao leitor uma ideia de 

familiaridade com os personagens. 

Augel (1999), ao analisar a obra Auá de Fausto Duarte comenta que, do ponto 

de vista da política imperial, os concursos literários destinavam-se a atender os 

requisitos da propaganda colonial, então a presença de elementos coloniais e a 

similaridade entre as realidades estão presentes em vários textos desse período, mas 

isso não significa um demérito. 

O choro da criança se faz ouvir distante e agora Naála percebe que há uma 

palhota perdida ali perto onde mora um casal Fula que foram parar ali, ela não sabe o 

porquê. 

A descrição do casal contrasta com sua realidade: 
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“É um casal sisudo, que não bebe nem se agride, que quase não fala. São 
lindos, às vezes, com os longos trajes todos bordados. Nos dias solenes, 
polidos e perfumados, deixam atrás de si um rasto de pasmo”. (BARRAGÃO 
1951, p.170) 
 

 

Este comportamento, “polidos e perfumados” lembra a crítica de Clodjê ao 

moço nativo que vivia a bajular o branco lojista no conto Tribulações de um balanta. 

Parece uma imagem mais de branco do que dos povos autóctones, cujas mulheres 

usavam colares perfumados (de sementes) no período de amamentação. 

A descrição do casal Fula aos poucos revela a razão porque “arribaram” de 

sua terra. E mais uma vez o conto pinta um preconceito ao descrever o casal Fula 

mencionando a polidez e o perfume nos dias solenes e “um rosário enorme de contas 

pretas, que nunca abandona.” (BARRAGÃO 1951, p.170). 

Percebe-se aqui um casal religioso, convertido ao cristianismo, a religião do 

império português, que também foi utilizada como instrumento de pacificação e no 

discurso colonialista denota civilidade. Um tanto preconceituoso porque procura fazer 

distinção e valorizar um lado em detrimento do outro, a narrativa descreve o 

comportamento do casal: “ela possui o rir calmo, o gesto lento, a voz profunda e doce 

– como se, sobre todas as coisas, houvesse tombado uma infinita tranquilidade.” 

(BARRAGÃO 1951, p.170) 

Nota-se o emprego dos termos nesta descrição em contraposição à descrição 

da jambacosse, enquanto a fula transmite tranquilidade, a velha balanta lhe causava 

pavor; enquanto aquela ria lenta, esta mantinha-se séria e apática. A cristã com gestos 

lentos e voz doce, a Cumba Nantofá se corrompia e lhe cobrava “muito arroz” para 

não contar aos outros sobre a maldição que a jovem temia. E Naala Bari demonstra 

uma calma estranheza ao dizer que “há neles o que quer que seja de diferente. Muito 

diferente.” (BARRAGÃO 1951, p.170). 

Este jogo comparativo e construído tem um efeito, catequético e cumpria com 

os objetivos da metrópole. Essa visão deveria ser propagada, a nova religião, o novo 

estilo de vida, os novos valores, tudo isso seria capaz de tirar o nativo do “mato”. 

A jovem lembra que ali se trata de Fulas e que a maldição dela talvez tenha 

vindo de um Fula. Ficou imóvel por um tempo até que, com medo ou mesmo por inveja 

ela continuou sua caminhada. Sua raiva e murmúrios perturbam e ela se desespera 

em um turbilhão de sons e imagens que vêm à sua mente cansada. Alucinada ela 

caminha sem rumo. “Na sua infinita ansiedade não cabe um pensamento. Apenas o 
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instinto a empurra sem rumo, sempre e sempre, através do matagal sonoro.” 

(BARRAGÃO 1951, p.172). 

A personagem Naála Bari se depara novamente com um “vulto insólito, 

grande e pardacento” um vulto de algo ou alguém, grande e de cor parda, que 

interrompe sua fuga. A narrativa diz que tratar-se de “um fatalismo que tem séculos 

derrama sobre ela”. Finalmente o grito que materializa a renúncia da jovem, sua 

resignação e não aceitação do costume. 

As sombras da noite ficaram para trás e um silencio impera na cabeça da 

jovem. A porta do casal fula, aberta indicava o apoio e a salvação da criança. “Naála 

Bari olhou-os ainda, angustiosamente. Depois, com um sorriso tranquilo, arrancou de 

si aquele pequeno fardo para o depositar nos braços da mulher e tombou de borco.” 

(BARRAGÃO 1951, p.172). 

O último parágrafo do conto parece completar a parte inicial do seu título, que 

começa com aposiopeses. Como se as partes se completassem, assim: “E ao tombar, 

o seu corpo ainda quente voltou uma página no costume balanta e o rito foi quebrado”. 

(BARRAGÃO 1951, p.98, 105). Quando o narrador confirma o fim da missão da jovem 

balanta de deixar o filho gêmeo, maldição para sua família, na mata, sem conseguir o 

intento. A narrativa eleva a jovem que agora com “sorriso tranquilo” entrega o filho a 

um lindo, perfumado e dedicado casal cristão. Subjetivamente pode ser entendido 

como se o filho fosse entregue para ser civilizado. 

A narrativa sugere que ela sabia que este seria o melhor final para ela e a 

criança, renunciando a tudo, ignorando a jambacosse e “voltando uma página no 

costume balanta.” Sugere ainda que, ao contrário das crenças balantas, essa criança 

poderia representar a “salvação” da etnia balanta. 

 

3.2 ANÁLISE DOS CONTOS INDÍGENAS NO BOLETIM CULTURAL DA GUINÉ 
PORTUGUESA 

 

Este trabalho não pretende se deter a discussões conceituais ou mesmo a 

questões estruturais quanto aos termos “literatura oral”, “oratura” ou “literatura 

indígena”, mas pelo momento, abordar textos colhidos na oralidade entre etnias da 

                                                             
 O termo “indígena” empregado aqui se refere a povos autóctones, habitantes originários do território que 
habita. 
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Guiné e publicados no BCGP, com o objetivo de reconhecer uma das bases da cultura 

de Guiné, memória coletiva e intervenções, observando as características bem 

particulares nesses textos. 

Para tanto, são considerados dois pontos importantes na análise desses 

contos: primeiro, configuração e objetivos do Boletim Cultural da Guiné-Portuguesa, 

conforme mencionado ao tratar os contos de ficção. Uma vez que cumpriam 

propósitos muito claros da metrópole para com suas colônias. A Metrópole assim 

trabalhou na materialização desses contos que, segundo Leister (2012, p.), “[...] 

pretendiam traduzir para a forma escrita o que fora apreendido no contato direto com 

as diversas etnias”. 

E, segundo esses contos têm como fonte a memória coletiva dos narradores, 

na forma de diálogo, nas vivências dos ouvintes. São tradições mantidas pela 

coletividade, por gerações, e que permitem guardar e visitar a história e a memória de 

um povo. 

Como afirma Nunes (2009). 

 
As tradições ou tradição oral são fontes históricas cujo carácter próprio 
está determinado pela forma que revestem: são orais e não escritas e têm 
a particularidade de que se cimentam de geração em geração na memória 
dos Homens. (NUNES 2009, p.38) 

 

 

Riche (2013), procura distinguir bem a abordagem aqui elaborada ao 

descrever esse tipo de literatura de outras, apresentando características e 

confirmando sua importância no contexto social e cultural. Ela cita Sousa (1985) que 

para esse tipo de literatura está além dos métodos de interpretação por causa da 

autonomia e contextualização dos mesmos. 

 

[...] os contos populares, as modas de viola, as adivinhas [...] não podem ser 
entendidas mediante a aplicação pura e simples de métodos [...] que supõe 
na obra uma relativa autonomia, pois mesmo transcritos, não são textos 
decifráveis diretamente. Não podem ser desligados do contexto, isto é, da 
pessoa que as interpreta, do ato de interpretar e, sobretudo, da situação de 
vida e de convivência, em função das quais foram elaboradas e executadas.” 
(SOUSA, 1985, p.28 In: Riche, 2013, p.4)  

 

 

As literaturas colhidas na oralidade podem ser compreendidas por fábulas, 

lendas, provérbios, contos populares. Neste último caso, mesmo que sejam 
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empregados fantasias, mitos e valores coletivos. Segundo Leal (1985): “O conto 

popular é uma expressão que pertence a este contexto de sonho e fantasia, de magia 

e de mistério; ele é parte da fala do povo, um canto harmonioso dirigido ao mistério 

das coisas (LEAL, 1895, p. 12).” 

Ainda segundo o autor (1985), o conto popular, apresenta quatro 

características fundamentais, que são: a antiguidade, o anonimato do autor, poder 

para seguir no tempo, e o canal de transmissão, a oralidade. Tais propriedades 

sugerem a importância desse tipo de conto para a manutenção da expressão de um 

povo, de suas crenças, valores, sua memória e identidade. 

A quase atemporalidade desse tipo de literatura é um ponto importante no que 

tange à identidade e possibilita resgatar história. O anonimato confere ao povo sua 

fonte, o que também pressupõe o repasse de geração a geração. O canal de 

transmissão (oratura) permite não apenas o contato pessoal, mas o acesso à parte 

não verbal e explanações. 

Neste trabalho, a literatura oral guineense analisada são contos colhidos da 

oralidade entre etnias da Guiné, transcritos e publicados em língua portuguesa, 

considerados pelos editores do BCGP como literatura indígena. 

Ainda que esse tipo de literatura seja composto por mitos, crenças, temas 

sobrenaturais, lendas, provérbios e, em alguns casos, apresente a natureza de forma 

animalesca, trata-se de uma literatura com sua originalidade, identidade e história. Ela 

é de certa forma, guardiã cultural, contém a fé e expressão de um povo. Carrega 

consigo a vida e o poder sobre o tempo, passado, presente e futuro. 

Leister (2012) relaciona três dos escritores que materializaram contos 

indígenas publicados no Boletim, ela cita com destaque, António Carreira com uma 

série de contos dos povos Mandingas, João Eleutério Conduto e os contos Bijagós e 

Gomes Pereira com os contos Fula. 

Aqui estão analisados contos Mandingas, coletados por António Carreira e 

contos Fula, registrados por Gomes Pereira e publicados no Boletim Cultural, com o 

objetivo de demonstrar sua importância para trabalhar a literatura africana, mais 

precisamente a literatura guineense, destacar marcas da identidade desses povos e 

recortes da memória da cultura da Guiné. Marcas que podem ajudar a contornar a 

identidade dos povos nessas regiões. 

A razão da escolha desses dois autores se deu palas etnias por eles 

pesquisadas que, de acordo com registros históricos, assumiram posturas diferentes 
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diante das ofensivas militares para ocupação e pacificação em toda a África 

Portuguesa. Enquanto os mandingas se mantinham mais afastados dos portugueses, 

interessa analisar como os povos autóctones são representados os contos colhidos 

em cada uma dessas etnias e a forma como o escritor transcreve para a língua 

portuguesa, suas interferências e intencionalidades. 

Leister (2012, p.7) afirma que durante essa ofensiva havia “etnias que 

estavam mais próximas, tais como os fulas, e outras, mais refratárias, como os 

bijagós”. Esses registros colocam a etnia fula em uma posição bem contrária à dos 

balantas, o que instiga uma curiosidade por entender como a metrópole imaginava a 

etnia fula e como seus contos populares. 

Moema Parente Augel (2007, p.57) registra primeiro esses comportamentos 

antagônicos e as posturas diferentes entre etnias, ela afirma que “desde os primeiros 

tempos houve ambos os lados da medalha, a hostilidade e a hospitalidade, a reação 

e a submissão, o compromisso e a revolta”. 

Ainda de acordo com Augel (2007, p.76, 77) Guiné-Bissau, como quase todos 

os países na África, foi constituído por grupos diversos. Outra característica que 

merece importância é a diferença entre os povos do litoral e os do interior. Segundo a 

autora, os que habitavam o litoral “ já nos séculos XIII e XIV, foram alvo do poder 

expansionista das etnias islâmicas de origem mandé...” e foram muito influenciados 

pelos povos de estrutura social “vertical”. Dentre eles estão os balantas. 

A autora comenta que, basicamente, os mandingas e os fulas se distinguem 

dos povos do litoral por conta da sua organização política, com uma forma hierárquica 

de sociedade. De certa forma, as etnias mantinham harmonia por conta de pontos 

comuns entre elas, como por exemplo: as tidas como etnias mulçumanas, Fulas, 

Mandingas, Beafada, Nalu e as etnias conhecidas como animistas, Papel, Mancanha, 

Mandjaco e (em parte) os Balantas. 

Leite (2014, p. 34) menciona a importância desse tipo de literatura e sua ao 

falar da luta pela independência em que “(...) tantos autores colonialistas portugueses 

deixaram escritos no Boletim Cultural da Guiné-Portuguesa.” Eles servem de fonte 

para compreensão de crenças e valores. 

Desta forma, os contos indígenas transmitidos oralmente têm contextos, 

representam realidades, memórias e identidades culturais e ao serem transcritos 

(codificados). Porém, perdem a parte não verbal do contador e ganham características 

e efeitos lexicais do código usado para a sua materialização. 
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De qualquer forma, pode-se dizer que esse tipo de registo serviu e serve como 

base para outras formas literárias guineenses, bem como para a promoção cultural 

das colônias. Como afirma Leite (2013, p. 34) “a literatura tem sua raiz na oralidade. 

Mesmo após o desenvolvimento da literatura escrita, a oralidade continuou a exercer 

influência e a ser elemento determinante.” 

O número de etnias na Guiné e sua diversidade representam ricas fontes de 

histórias, preservadas e mantidas na memória coletiva, e também transcritas em 

contos. Um repositório de um passado, sem intervenções coloniais, e amostra dos 

traços da mistura de culturas. 

De acordo com a plataforma da Organização Mundial da Saúde – OMS na 

rede mundial de computadores, apontados como os principais grupos étnicos 

africanos no território da Guiné aparecem: os Balante, que representam 30% da 

população, sendo este o maior grupo; em seguida os Fulani (fulas) com 20%; e os 

Manjacos com 14%, seguidos pelos Mandinka (mandingas) com 13% e pelos Papel 

com 7%. Além destes, aparecem ainda outras etnias, como os Bijagó, habitantes de 

parte de um arquipélago localizado na costa da Guiné. 

As diferenças entre essas etnias, demonstram o ritmo marcado no processo 

de colonização e contribuíram nas transformações étnico-culturais experimentadas 

por essas etnias. Exemplo disso, citado anteriormente, é que enquanto os Balanta 

tornaram mais difícil o trabalho do colonizador português, registros mostram que 

outras etnias se portavam bem mais abertas para mudanças, como os Fula e 

Mandingas. Mais especialmente os Fula. 

Não que essa etnia fosse fechada, mesmo que tenham lutado contra a 

colonização em si, eles tinham uma visão mais aberta e sociável. De acordo com 

dados divulgados no website da OMS, os povos da etnia Fula hoje compõem um grupo 

muito heterogêneo por conta do constante, aberto e integral envolvimento com outras 

etnias. 

 

3.2.1 Contos mandingas. 
 

3.2.1.1 “As aves de rapina” 
 

Dentre as “literaturas indígenas” publicadas no Boletim, destaque para os 

“contos e historietas dos mandingas, tal qual foram colhidas deles”, recolhidos por 
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António Carreira, como: As aves de rapina, O poder de Deus e A sociedade de animais 

e de um homem (publicados no BCGP Vol I, nº 1 a 4 em 1946) apreendidos e 

transcritos para a língua portuguesa. Os Mandingas, assim como os Fulas ficaram 

conhecidos como povos africanos islamizados e se diferenciavam muito de outros 

grupos, especialmente dos que habitavam o litoral da Guiné. 

De acordo com o historiador João Lopes (2015), António Carreira era de Cabo 

Verde, da Ilha do Fogo, e trabalhou no quadro administrativo no período colonial 

português. Não era historiador de formação, mas como autodidata publicou diversos 

textos sobre as colônias, incluindo a Guiné-Portuguesa, com publicações no BCGP, 

revistas, livros e outros veículos de comunicação, com uma extensa bibliografia de 

1946 a 1988. 

Nesses três contos, colhidos por Carreira é possível conhecer e listar detalhes 

da vida, da crença e cultura daquelas etnias. Também é importante observar que 

Carreira e os editores do Boletim devem ter respeitado algum critério para que esses 

contos chegassem até o público. 

Embora seja possível identificar nesses contos algo de fantasia, de provérbio 

narrativo, eles estão organizados/estruturados como narrativas padronizadas como 

parábolas e como tal, requer uma compreensão de valores porque é fechada em si 

mesma. 

Leite (2013) compara às parábolas bíblicas como “[...] uma série fechada de 

acontecimentos que, do ponto de vista narrativo, não tem continuidade; [...] 

construídas em terceira pessoa e representam um texto fechado e autônomo.” 

Ela ainda afirma que: 

 

A leitura ou audição da parábola requer do auditor uma competência lúdica – 
narrativa e semântica – e a atividade de leitura/escuta só se realiza se ela é 
entendida. A parábola tem carácter cultural e público, crítico e subversivo, 
não é uma prática inocente. Instaura a ficção no texto base em que é inserida 
e obriga o ouvinte ou personagem a refletir sobre uma aprendizagem de 
sentido. (LEITE 2013, p. 55). 
 

Desta forma, os contos colhidos na tradição oral e publicados no BCGP 

requerem do leitor não apenas conhecimento prévio da História e da cultura dos povos 

autóctones, mas sugere uma dose de crítica e de compreensão subjetiva para refletir 

na moral que se pretende passar através da historieta. 
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O primeiro conto “A ave de rapina” dá inteligência a um dos tipos de animais 

mais numerosos nas ilhas de Cabo Verde e na região da Guiné. Ainda que o espaço 

seja imaginário, o ambiente do conto parece ser próprio daqueles povos. E, segundo 

historiadores, como encontramos no blog coletivo de Luis Graça e camaradas da 

Guiné, as aves de rapina abundavam naquela região. No caso de Cabo Verde elas 

eram tantas que chegaram a atribular e fazer com que o governador António Machado 

de Faria e Maia (1785) deixasse o poder. 

Esse conto tem o estilo de fábula, pois apresenta uma lição moral no fim. 

Porém, outros aspectos são importantes de serem observados. Considerando que 

essas histórias são passadas de geração a geração, elas contextualizam a moral 

e doutrinam seus ouvintes naquilo que é crido como o certo a ser seguido. O 

espaço imaginado é a geografia da Guiné e os personagens, as aves de rapina. 

A historieta apresenta uma hierarquia entre as aves, de acordo com a força 

e as habilidades para caça. Contudo, o foco do narrador está nas atitudes, no 

comportamento desses personagens, o milhafre, o côto duó (falsa águia) e os 

pássaros menores. Todos devem demonstrar suas habilidades, sua força e formas 

inteligentes de caçar em um contraste proposital: os mais poderosos se exibem, 

enquanto os menos favorecidos observam. 

Enquanto isso, uma das grandes aves, porém sem destreza, o jagudi 

(abutre), assiste à competição com curiosa e tranquilidade. Esta é uma das lições 

de moral no conto é a de esperar em Deus, que traz alimento aos que com 

paciência esperam por ele. 

 

Nisto o milhafre pequeno (da espécie peneireiro), cinzento claro, de grande 
golpe de vista e rapidez no voo... interrogou o jagudi... porque não entrava na 
competição. O jagudi respondeu que suas asas não davam para tanto, além 
de que ele só está à espera de Deus [Allah Batu] (CARREIRA 1946, p. 332). 
 
 
 

                                                             
 O governador António Machado de Faria e Maia queixava-se constantemente de estar a sofrer moléstias das ilhas e que muitas 
vezes o deixava inactivo e temia bastante que estas moléstias o levasse para a sepultura, “o que desarranjaria bastante os 
interesses particulares de um sobrinho e dois irmãos, pois, talvez, não podem recolher a metade do meu espolio devido á 
confusão lastimosa, e as aves de rapina que abundam naquelas ilhas [...]”. Quando terminou o governo, em 1788, foi o próprio 
a representar e a pedir o envio do seu sucessor, cfr. AHU, Cabo Verde, papéis Avulsos, cx. 42, doc 36, 23 de agosto de 1784, 
cx 43, doc 11 15 de abril de 1786, cx 44, 9 de maio de 1788. Disponível em: 
<https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com.br/2012_07_15_archive.html> acesso em 15 de jan de 2017 
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Diferentemente dos ‘poderosos’ que se exibiam, que contavam com sua 

sorte, forças e habilidades, mais cedo ou mais tarde, acabariam por servir aos 

propósitos de Deus na natureza. Logo após o desdém do milhafre contra o jagudi, 

em uma tentativa feroz para caçar uma rola no alto de uma árvore. O alvo, com 

sorte, escapou ao bote e seu algoz sofreu grave acidente ficando espetado nos 

galhos secos a sangrar, prestes a morrer. 

A narrativa diz que, após o acidente do milhafre por causa da agilidade de 

uma pequena rola, o infeliz pássaro está prestes a morrer espetado em um galho 

seco, assustado com a situação.  

 

O jagudi (abutre) que a distância presenciara a cena, voa com toda a sua 
calma e vem poisar ao lado do milhafre. Este, espantado, mal o vê, conjectura 
a sorte que o espera. Dirige-se ao jagudi e pergunta-lhe <<então jagudi, estás 
na disposição de me comer? >> O abutre, mantendo a sua calma, responde-
lhe: <<não, estou à espera de Deus>>. (CARREIRA 1946, p. 333). 

 

Outro ponto importante a ser destacado no conto é que ele não apresenta 

elementos claros de finalização, ao invés disso, pretende deixar para o ouvinte (no 

caso o leitor) a concretização da lição moral, como acontece com fábulas. A sugestão 

mais provável é que Deus alimentou o abutre e a cena foi assistida por grandes aves 

de rapina e outras menores. 

O conto ‘As aves de rapina’ apresenta como os mandingas compreendiam a 

Deus, como uma ser misericordioso e de providência na natureza, mostra um pouco 

da religiosidade, valores sobre a vida e entendimento sobre a morte. Embora seus 

conceitos sobre Deus se pareçam com as mesmas ideias da maioria das religiões 

mundiais (se já não havia ali influência direta do cristianismo ou islamismo). A nota 

neste conto é que a morte é perfeitamente aceitável na natureza e acontece como 

uma forma providencial e fatalista. 

Cabia ao ouvinte a compreensão, acompanhada das conversas sobre o conto. 

Para os leitores da metrópole e demais colônias, cabe a tentativa de compreensão a 

partir da moral proposta através do enredo, da tentativa de imaginar o imaginário dos 

mandingas e de relacionar o Allah Batu (talvez pela influência islâmica) às crenças 

conhecidas pela providência cristã do colonizador português. 
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3.2.1.2 “O poder de Deus” 
 

O conto “O poder de Deus”, diferentemente do primeiro conto analisado, não 

traz animais como personagens, porém, como uma historieta, procura manter dois 

pontos de semelhança entre eles: uma hierarquia temporal e Deus no comando de 

tudo. 

Neste, os personagens são pessoas humanas, com duas figuras centrais: um, 

o régulo (líder, chefe maior) e outra, um jovem descuidado e atrevido. Um contraste 

apresentado pelo narrador, mostra onde está o conflito. Entre o que detém o poder, o 

controle, as regras, um líder de idade adulta e aquele que era apenas um rapaz ainda, 

inexperiente, distraído e intrometido. Fica evidente o dualismo no conto: Chefe, líder 

adulto/jovem descuidado, Deus/homem rei, bem/mal. O conto diz que: “Na corte de 

um régulo Mandinga, senhor de enormes cabedais, com direito de vida e de morte 

sobre seus súditos, vivia um rapaz descuidado e por vezes atrevido.” (CARREIRA, 

1946 p. 323) 

Chama a atenção o fato de que, embora o monarca alimente ódio contra o 

rapaz, a questão não envolve rebeldia contra o líder, mas apenas um “estribilho” que 

chateou o chefe: “Deus é o rei de todos”. Essa fala repetitiva do jovem tem um efeito 

psicológico no chefe, assim como também no ouvinte do conto, posto que ela se 

sobrepõe às formas de autoridade arbitrárias. 

Estabelecido o conflito, o régulo encontra a forma de resolver sem lhe afetar 

a autoridade perante os subordinados. O jovem precisaria quebrar as ordens e ser 

punido. “[...] o monarca começou a incubar certo ódio ao rapaz, preparando uma 

armadilha para o matar. ” Para isso o líder convoca o atrevido rapaz e lhe entrega um 

saco com ouro para guardar, sob a pena de morte caso tal saco desaparecesse. 

Então o chefe contrata alguém para configurar a trama. “O régulo, para poder 

matar o rapaz, convocou um ladrão exímio, um daqueles que roubava depois de certas 

demonstrações mágicas, e incumbiu-o de ir surrupiar o saquito com o ouro” (CARREIRA 

1946). 

Um plano perfeitamente executável entra em ação, o régulo contratou um 

profissional, mas esse conto mostra o extraordinário, algo de sobrenatural protege 

aquele jovem, odiado dos planos de seu régulo. Por mais que o mal tentasse colocar 

o jovem na condição de negligente e passível de morte, forças sobrenaturais 

desfaziam o plano. 
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O final do conto expressa a moral repassada pelos mandingas às gerações: 

“Deus é o rei de todos”. O conto deixa claro o reconhecimento do régulo sobre esse 

“estribilho” que antes era de rebeldia, mas que agora é uma verdade a ser propagada. 

Assim como no conto anterior, reafirma-se que a figura de Deus para essa 

etnia é reconhecida como rei acima de todos. De certa forma, parece demonstrar 

menos confiança em líderes temporais e líderes espirituais, uma vez que o “estribilho” 

no conto era resposta para tudo e no final, mesmo o régulo agora reconhecia tal 

soberania. 

 

3.2.1.3 “A sociedade de animais e de um homem” 
 

O terceiro e último conto escolhido, refere-se a mais um dos que Carreira 

chamou de contos e historietas mandingas, tal qual foram colhidos deles. Trata-se 

também de um conto com características de fábula. A sociedade apresentada nesta 

narrativa é um acordo de vivência em comum sociedade entre os animais ferozes e 

os homens devido ao cansaço dos animais por tanta desinteligência entre si. 

A narrativa explica que: “em certa época os animais ferozes, cançados de 

tanta desinteligência entre si, resolveram agrupar-se por espécies diferentes e 

construir um meio social mais produtivo” (CARREIRA 1946, p.528). 

A composição de cada grupo comportava um leão, uma onça e um lobo, como 

animais selvagens e então, um homem, a quem seria dado o poder como moderador 

para cada local de morada dos grupos. 

Tudo parecia bem e a harmonia imperava logo após o acordo e a mudança 

para o local de habitação dos grupos, até que o problema da alimentação surgiu na 

manhã seguinte. A solução acordada foi que cada um dos membros ficaria 

responsável pela caça por um dia e assim a comida seria dividida para todos e teriam 

comida todos os dias. Porém, as diferenças na vivência em grupo aparecem e uns 

passam a favorecer certos membros em detrimento de outros. 

 

O primeiro dia coube ao leão, que no regresso trouxe duas gazelas. Chamou 
o lobo e deu-lhe a incumbência de repartir a carne; mas ele, com a sua 
conhecida cobardia, deu os maiores e melhores quinhões ao leão e à onça, 
com receio de represarias, e os menores e piores ao homem (CARREIRA 
1946, p. 528). 
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E o lobo fez isso com os próximos dois dias, na caça da onça e no seu dia de 

caça, favorecendo ao leão por conta do medo do terrível caçador felino. Ora, o conto 

revela que tal covardia do lobo já era conhecida e dar a entender que o poder 

ameaçador do leão, também. 

Mas, no dia em que o homem caçaria para o grupo, o lobo desdenhou de sua 

força e habilidades e resolveu seguir o caçador para melhor observar seu fracasso na 

empreitada. Porém, ao perceber que está sendo observado pelo covarde do grupo, o 

homem o engana ao usar uma espingarda para abater à distância dois animais 

grandes. E, após as insistências do lobo para entender como o homem havia feito 

aquilo, e o homem, ao perceber que o lobo estava curioso, resolve então explicar-lhe 

que “...seus cinco dedos das mãos tinham o condão de expelir substâncias que, de 

longe, matavam qualquer animal.” (CARREIRA 1946, p. 528). 

O lobo então resolve divulgar isso entre os demais animais com o objetivo de 

desfazer a sociedade e os demais bichos só acreditaram quando também seguiram o 

homem e observaram seu modo de caçar. 

Assim, a sociedade entre o homem e os animais foi desfeita desde então. O 

narrador, nesse conto, deixa claro o seu propósito de explicar a superioridade do 

homem sobre os animais e ao mesmo tempo o presente de Deus em dotar os animais 

com a capacidade de se esconderem do homem em matas e florestas “...ficou 

reconhecida e consagrada a superioridade do homem sobre os irracionais.” 

(CARREIRA 1946, p.528). 

Todos os contos registrados por Carreira, incluindo outros não abordados 

neste trabalho, apresentam temas semelhantes, voltados à natureza, valores 

espirituais, cuidados coletivos, sabedoria com os animais e providência divina. Isso é 

revelador quando se procura compreender a cultura, identidade e resgatar memórias 

dessas etnias pré-colonização, durante o período da colonização na região e no pos-

colonialismo, com sua contribuição para a formação da literatura guineense.  

 

3.2.2 Contos fulas 
 

Augustinho Gomes Pereira trabalhou com a etnia fula em busca de 

compreender sua cultura, colher suas histórias, crenças, mitologia. Ele foi um dos 

colaboradores da metrópole para esta tarefa e fazer cumprir o que foi mencionado em 
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discurso por Manuel Maria Sarmento Rodrigues, “Para a elevação do nível cultural 

da Guiné”. 

Leister (2012, p. 51) fala da importância desse projeto para produzir e 

promover conhecimento e como começou a ser trabalhado na Guiné. Uma 

instituição promotora de estudos que contava com membros que moravam na 

Guiné e também de outras colônias. 

Ela afirma que: 

 

Os estudos de caráter histórico, etnográfico e antropológico efetuados no 
âmbito do Centro de Estudos “ganharam mais sistematicidade e qualidade 
(embora) realizados no território mais ‘marginal’ do império”. É possível 
relativizar a imbricação entre a produção antropológica e os instrumentos de 
domínio colonial na Guiné, considerando que: “grande parte das estruturas 
nativas foi mantida, a exploração se fazia de forma indireta, nunca houve uma 
afluência significativa de colonos brancos” e a Guiné era um “dos territórios que 
menos interessava à moderna empresa colonial capitalista”. Dessa maneira, 
passou a existir, naquela colônia, uma instituição promotora de estudos, os 
quais constituíram um “conhecimento científico” sobre a Guiné sem 
equivalência em todo o império ultramarino [...]. Anualmente era formada uma 
Comissão Executiva composta por um presidente, alguns vogais, escolhidos 
entre os membros residentes, e um secretário. Tinha, entre outras, a função de 
compor a Comissão de Redação do Boletim Cultural, dirigir sua publicação, 
avaliar os trabalhos apresentados e submeter, previamente, cada número à 
apreciação do governador. Em tempos de salazarismo e de sua polícia política, 
a cultura e a informação, mesmo numa colônia distante, eram promovidas sob 
o olhar atento do poder. (LEISTER 2012, p. 51). 

 

Entre os primeiros membros residentes nomeados encontra-se na lista: 

Agostinho Gomes Pereira, então secretário da Circunscrição Civil de Catió que fica 

na região de Tombali, no sul da Guiné-Bissau. Logo, Pereira representava os 

interesses da metrópole, visto que havia ali um “olhar atento do poder”, mas também 

desenvolveu um trabalho importante para o resgate e a preservação das memórias 

dessa etnia. 

 

3.2.2.1 Astúcia da mulher 
 

O primeiro conto “Astúcia da mulher” apresenta uma mulher artificiosa a 

enganar três homens. Trata-se de uma historieta imaginada em tempos 

desconhecidos, porém distantes. 

                                                             
 BCGP, Bissau, v.1, 1946, n.1, p.6. 
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O conto não caracteriza as mulheres fulas, mas dá destaque à uma 

personagem por sua esperteza, a bela mulher do régulo. Mesmo porque, para essa 

etnia, conceitos de família, traição, poligamia e situações afins precisam ser 

entendidos no contexto imediato do texto. Registros mostram que os mandingas e os 

fulas são etnias com elevado grau de poligamia e famílias grandes e que os fulas 

eram os mais ligadas ao Islã devido ao contato com mulçumanos, o que pode ter 

influenciado a prática da poligamia. Porém, a poligamia do homem, não da mulher. 

Entretanto, valores sociais e a cultura são moldados pelas práticas sociais. 

De qualquer forma, o que acontece no conto se difere das práticas da etnia e 

das crenças do Islã. A narrativa apresenta uma mulher bonita, casada e namoradeira 

que mantinha relacionamentos com outros dois homens, além do marido. E, o enredo 

constrói uma situação em que, embora apresente situações diferentes das práticas 

sociais da etnia, pretende chamar a atenção do ouvinte para o atilamento da mulher, 

ou ainda a esperteza feminina. Se comparada com o marido e os amantes, temos um 

contraste um tanto curioso entre esperteza e estultice. 

Essa ideia parece estar firmada no título que anuncia a “esperteza de mulher” 

revelando uma visão distinta sobre a mulher na etnia fula, a fêmea. A narrativa não 

aponta para a prática da personagem com algo imoral, embora mostre artimanhas 

para evitar o encontro entre os três homens, porém se dedica a narrar como ela 

“salvou” os namorados e o marido. 

O tempo no conto está indicado como no início de fábulas com o mesmo 

propósito sobre o ouvinte/leitor, indicando um período indeterminado, distante “em 

tempos que já lá vão, havia um régulo [...]. Certo dia, tendo o régulo ido viajar [...]” 

(PEREIRA 1948, p. 128). 

A astúcia feminina apresentada na historieta repousa na ideia que ela, 

rapidamente, foi capaz de desenrolar um desfecho bem diferente do esperado, uma 

vez que a situação estava desenhada para uma briga entre todos. Ela enganou os 

três homens. Os amantes sabiam que aquela era a mulher do régulo, mas este não 

                                                             
 Ca, Tome. Determinantes das diferenças de mortalidade infantil entre as etnias da Guine-
Bissau, 1990-1995. [Mestrado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 1999. 
Disponível em: 
http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00005307&lng=pt&nrm=iso> Acesso 
em: 03 de mar de 2017 
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desconfiava. Semelhantemente, nesse conto os “namorados” também foram 

enganados para que ela se salvasse. 

O repasse desse conto entre os nativos certamente construía uma visão bem 

localizada sobre casamento, homem e mulher na sociedade. Porém, para os 

estrangeiros ganhou uma conotação diferente devido aos valores cristãos e o modelo 

de sociedade. 

 

3.2.2.2 O régulo e o ministro 
 

O segundo conto, O régulo e o ministro também inicia como nas fábulas ao 

indeterminar a época em que o a narrativa acontece. “Em tempos que já lá vão havia 

um régulo famoso e poderoso...” (PEREIRA, 1948, p. 446). Narrado em um tempo 

psicológico, que conduz o ouvinte e leitor a manter a historieta apenas na imaginação 

e configurar cenários e personagens de acordo com o que lhes for comum. 

Um ponto importante nesse conto – assim como em outros publicados no 

Boletim – é que enquanto na ficção temos a presença de nomes mais autóctones, os 

contos colhidos das tradições orais ou contos indígenas trazem nomes que marcam a 

presença de outros povos no imaginário dos locais. 

O conto O régulo e o ministro mostra bem isso quando atribui nomes aos 

personagens, Harna Rachid e Abdulai, dois nomes de origem árabe. São nomes 

existentes e que significam na língua, na cultura e crença dos povos árabes. 

De acordo com o dicionário online significado.origem, o nome Rachid na 

língua árabe significa “justo”, “honesto”. Sobre o nome Abdalai, trata-se de uma 

variante do nome Abdullah que é uma composição de Abdo – servo, escravo, humilde 

e Allah – Deus. 

Ambos os nomes são bastantes significativos para o enredo do conto, como 

também indica a presença de outros povos e culturas permeando as memórias 

coletivas daquela etnia. 

A narrativa então coloca para o receptor uma base na relação dos dois 

personagens, um fundamento na confiança e presteza. Em seguida o conto ganha 

características de enigma e sugestões filosóficas quando o ministro (servo) atiça a 

curiosidade do régulo ao se apresentar a ele com a cabeça raspada, apenas com 

quatro “círculos de cabelo” na cabeça. 
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Não seria possível afirmar que o ato de raspar a cabeça tenha por objetivo 

aludir às crenças mulçumanas no ritual de batismo dos recém-nascidos ou à mitologia 

árabe à deusa do destino. Porém, como se uma apresentação combinada entre 

crenças e fatos, entre teoria e realidade o ministro apresenta um significado para cada 

um dos círculos de cabelo. 

 

Senhor meu, os quatro círculos de cabelo que Abdalai deixou na cabeça 
querem dizer, primeiro – deve-se gostar da mulher, mas nunca confiar nela. 
Segundo – deve-se gostar o régulo, mas nunca confiar nele. Terceiro – deve-
se ter amizade a um enteado, mas nunca o amar tanto como se fosse um 
filho. Quarto – nunca se deve estar em um sítio onde não estiver um Quebá 
(velho). (PEREIRA 1948, p. 130). 

 

 

Em seguida, o enredo conduz a trama na qual todas essas afirmativas se 

concretizam para os dois personagens, pois pela muita curiosidade do régulo ele envia 

o ministro em uma missão demorada para em seguida subornar a mulher deste para 

que lhe contasse o significado dos círculos de cabeço do marido. 

 

Na manhã seguinte, logo que o ministro partiu, Harna Rachid, ávido de 
desvendar o segredo dos quatro círculos de cabelo de Abdalai, mandou 
chamar a favorita deste [...] prometeu uma medida cheia de ouro se ela 
explicasse a significação [...]. Esta, perante tão grande dádiva, não resistiu e 
falou. (PEREIRA 1948, p. 130). 

 

 

O régulo, agora sabedor do segredo, possuía a vida de seu ministro e este, 

fiel como a historieta o descreve, se entrega perante o compromisso firmado com seu 

senhor, demonstrando a fidelidade elogiada no início do conto. 

O desenrolar da história aponta para a cultura dos fulas nos âmbitos familiar 

e social. A mulher do servo, referida no conto, é apontada como “a favorita”. Isto 

pressupõe ou implica em dizer que o ministro tinha outras esposas, dentro daquele 

contexto cultural e histórico. 

Em outras palavras, além do ministro, os personagens envolvidos na trama 

do enigma eram: o senhor do servo, sua esposa amada, seu filho e um Quebá. Cada 

um deles fazendo cumprir os desígnios da filosofia apresentada pelo servo. O conto 

também confere as crenças sobre Deus e valores semelhantes para mulçumanos e 

cristãos sobre a quem pertence a vida. 
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Assim, para o ministro, deve-se gostar e se ter amizade para com os próximos, 

mas tomar cuidado com os níveis de confiança porque apenas o amor real e a 

sabedoria são capazes de seguir a fidelidade. Apenas o filho enfrentaria o régulo pela 

vida do pai e somente o “velho” (sábio) teve conhecimento suficiente para convencer 

o senhor sobre a decisão extrema e errônea. 

 

3.2.2.3 “O homem e o crocodilo” 
 

O terceiro conto, assim como os dois anteriores, tem uma formatação inicial 

que transporta o receptor para um tempo psicológico, indeterminado, capaz que 

permear as memórias coletivas sobre o homem e a natureza, sobre a relação de 

dependência e de convivência entre o homem e a natureza. 

 

Em tempos que já lá vão, um homem encontrou um velho lagarto (crocodilo) 
deitado na margem de um rio. Este, vendo o homem, pediu-lhe que o levasse 
à agua, porque se sentia bastante velho e sem forças para se deslocar por 
seus próprios meios. O homem, querendo prestar auxílio ao pobre crocodilo 
[...] o que o fez. (PEREIRA 1948, p. 132). 

 

 

Embora a história mostre um homem com empatia por um animal, o homem 

e um crocodilo, a narrativa lança dúvidas sobre a bondade do homem para com a 

natureza e ao mesmo tempo, de forma fantástica, sugere uma cumplicidade entre o 

homem e um animal. 

Uma ambivalência tanto no comportamento do homem como dos animais. 

Quando no diálogo entre o homem, o crocodilo e os demais animais, no qual o 

crocodilo acusa o homem de pagar o bem com o mal. 

 

Chegados ao meio do rio, o crocodilo astuto pediu ao seu protector que o 
desamarrasse e, seguidamente, apanhou o homem por um pé, dizendo 
que o ia comer, alegando que o homem ensinava ao mundo que a 
bondade tem que ser paga com o mal. (PEREIRA 1948, p. 132). 
 

 

Esta é uma questão de valor, uma vez que o conto tem a configuração de uma 

fábula. Um ponto moral é exposto e suscita no imaginário do receptor um 

questionamento sobre as atitudes do homem para com a natureza, posto que, na 

aflição do momento, na boca do crocodilo, o homem apela para o testemunho de uma 
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vaca e um burro e ambos afirmam a acusação do crocodilo. Tal situação configura 

uma imagem intrigante uma vez que a relação do africano com a natureza 

representava mais do que o proposto no conto. 

Em artigo publicado por Domingos (2011), no qual há uma explanação sobre 

as crenças religiosas do africano, o autor afirma que alguns animais são considerados 

como símbolos sagrados de grupos, etnias, tribos, como seu ancestral ou como 

divindade protetora. 

Ele diz: 

 

O universo no qual vive e morre o Africano se compõe de dois espaços ou 
modos distintos. Um escondido e invisível: é o mundo de todos os seres 
invisíveis, espirituais; outro visível e observável: o mundo dos homens, dos 
animais, dos vegetais e de todo reino mineral. O homem se vê em harmonia 
com aqueles que são vivos e com aqueles que partiram. A religião tradicional 
africana constitui o fundamento desta relação entre os dois mundos: visível e 
invisível. Certos animais são totens, muitas vezes, para uma determinada 
família. Uma relação que se explica pela fraternidade e primogenitura do 
animal, ou pela associação dos animais míticos com os primeiros homens 
aos quais teriam transmitido a sabedoria. (DOMINGOS 2011, p. 7) 

 

 

Esse pensamento é percebido no conto quando em uma condição de 

julgamento o homem se vê sem saída e prestes a ser devorado pelo crocodilo é salvo 

por uma gazela que com esperteza consegue enganar o crocodilo fazendo-o crer que 

para ter seu parecer, precisa se convencer do que o homem fez para levar aquele 

crocodilo até o rio. 

O conto explica que “como a gazela quisesse salvar o homem, disse que não 

acreditava que um homem tivesse forças para levar um crocodilo tão grande até a 

água e, portanto, exigia uma demonstração para se convencer” (PEREIRA 1948, 

p.132). 

Aos olhos do crocodilo aquela “frágil gazela” precisava mesmo da 

demonstração, caso contrário não acreditaria nele. Esse foi o plano para que o homem 

se livrasse e conseguisse amarrar a grande fera. Em seguida, um conselho para a 

experiência do homem, a gazela diz ao homem “se és esperto, leva este crocodilo 

para tua casa e come-o” (PEREIRA 1948, p. 132). E o texto conclui dizendo que o homem 

fez exatamente isso. 

Assim, o conto explica como o frágil animal salvou o homem da morte, da 

boca do terrível crocodilo. Admirável salvamento, memorável situação e Pereira faz 
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sua explicação dentro do conto para registrar que esta história tradicionalmente narra 

um antepassado dos Fula, que usam o apelido de “Só” e que eles não comem carne 

de gazela em reconhecimento a ação salvadora a um de seus antepassados. 

Os contos aqui analisados apresentam estruturas semelhantes e abordam 

temáticas essenciais sobre crenças, valores. Também mostram marcas de 

intervenções de outras culturas que, vindas de longe, permeavam a cultura dos povos 

autóctones. Tanto os contos mandingas quanto os contos fulas trazem essas 

características, seja na religião ou no viver em comunidade, há percepção das suas 

práticas nativas e a presença de outras crenças. 

Augel (2007) apresenta informações que mostram como as duas etnias se 

assemelham entre si e se diferenciavam de outros grupos da região, pela estrutura 

social, por suas práticas comerciais, que lhes conferiam certa independência e pela 

influência islâmica que lhes direcionavam os valores, como se pode perceber nas 

tradições orais e, de certa forma, facilitava a aproximação da metrópole. 
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4 CONSIDERAÇÕES. 

 

A motivação para se aprofundar nesse repositório precisou superar a 

dificuldade de acesso e manuseio dos boletins, visto que se trata de uma coletânea 

composta por mais de uma centena de volumes e todos disponibilizados apenas 

eletronicamente, na rede mundial de computadores. Além disso, o formato 

disponibilizado não está dinamizado, mas necessita o acesso página por página. 

O Boletim Cultural da Guiné-Portuguesa guarda uma rica fonte de textos 

literários, crônicas, imagens, documentários, informações da geografia, sociedade, e 

tantas outras. Portanto, ele possibilita recortes históricos, mantém informações e 

guarda memórias da Guiné-Bissau do período colonial, um momento de grandes 

transformações sociais e culturais para as etnias da região da Guiné. Trata-se de um 

objeto intrigante e motivador, no sentido de se conhecer mais sobre a formação 

cultural da literatura guineense e africana. 

Embora haja questionamentos se a literatura publicada nesse Boletim possa 

ser considerada guineense, pelo fato de o Boletim ser considerado um instrumento 

colonial, ferramenta da metrópole para apresentar a colônia e para “elevar” seu nível 

cultural, o fato é que escritores de outras colônias e também da metrópole, expõem 

textos que apresentam e analisam a Guiné. Mesmo que a ideia da Guiné-Portuguesa 

soe como algo “inventado” a partir da visão e imaginação do colonizador. 

Talvez o termo, “invenção”, seja a melhor representação do que Bhabha 

(1998) chamou de intervalo, um espaço entre significante e significado, “esquecido” 

da significação, possibilidade de hibridização. Um espaço cultural na literatura, 

costurado ali nos contos de ficção e nos contos apanhados das tradições orais das 

etnias na Guiné. 

Fica claro que os textos literários no Boletim foram produzidos e traduzidos 

por colaboradores da metrópole e carregam marcas que podem ser consideradas 

preconceituosas, especialmente nos contos de ficção, nos quais o discurso do autor, 

suas crenças e valores estão presentes nas informações e discussões propostas, por 

isso, importa considerar primeiramente os objetivos do Boletim, para então estudar 

essa literatura no seu devido contexto e intencionalidade. Ainda assim, dois vieses 

permitem análises, tanto a produção literária em si como as interferências culturais 
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presentes nos textos. Os possíveis recortes permitem e apontar diferenças aceita 

revisitar a memória de ambas as partes. 

Ainda que, se tente abranger as intenções do colonizador em suas 

empreitadas nas colônias, é imperial entender que, o “brincar” com as crenças 

daquelas etnias, “questionar” seus valores e seus costumes, significaram ranhuras 

culturais para os povos autóctones e também contribuiu para a configuração de 

estereótipos e metáforas culturais, na maioria, equivocados sobre a cultura de países 

africanos. 

Além disso, fica evidente que, a maneira como os contos de ficção difunde 

marcas preconceituosas tem a disposição de reduzir o outro aos olhos do leitor. Pode-

se configurar como formas de silenciamentos, filtrados pelo colonizador. Um jogo 

binário entre colonizador/colonizado, no qual a cultura do “visitante” se sobrepõe e 

suplanta. 

Em alguns casos, os personagens e suas histórias são retomados em contos 

diferentes, o que contribui para que o leitor se familiarize mais, tanto com os nomes 

como com o enredo, como uma tentativa de reafirmar valores e juízos preconceituosos 

em retomadas de situações para que se confirme o possível e intencional 

“julgamento”. 

Outra observação importante é que, ainda que esses contos sirvam bem para 

revisitar e reconhecer costumes e crenças, valores e ideologias, os contos de ficção 

no Boletim marcam espaços culturais guineenses quando intercalam situações de 

vivência do nativo e do colonizador. Apontam a presença de objetos novos do 

comércio, que agora impõe uma mudança de vida e de ver o mundo, das relações de 

trabalho e da metrópole como promotora da justiça e do desenvolvimento na colônia. 

Tudo isso fica muito evidente nos contos “tribulações de um balanta” e “...e o 

rito foi quebrado” que trazem uma representação, declaradamente colonial, das 

aflições causadas pela quebra de ideologias, lançar dúvidas sobre as crenças e 

modificar costumes através da sobreposição de outros, da imposição de outra língua 

e da dominação dos espaços.  

A intercessão entre espaços do colonizador e do nativo presente nos contos, 

mostra o sofrimento por causa da imposição e dominação e que, consequentemente, 

imitar o colonizador parecia ser a única forma de minimizar a dor, de tentar ocupar 

aquele novo e desejado espaço representativo apregoado como bom. Isto parece 
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representar bem a história e é preciso considerar isto como parte formadora dessa 

construção literária. 

Quanto aos contos indígenas ou colhidos na tradição oral, partilhados entre 

os povos da Guiné e publicados em língua portuguesa, estes traduzem a partir de um 

outro ângulo, diferentemente dos contos de ficção com o ponto de vista do 

colonizador, as possibilidades literárias guineenses do ponto de vista dos nativos. 

Observa-se que, por narrar “tal qual” os nativos contaram, com a exceção das 

questões linguísticas e de linguagem, estes contos deixam pouco espaço para 

intervenções e desta forma é possível perceber marcas além da colonização, a 

presença de outras culturas que se comunicaram com esses povos. É possível 

identificar, por exemplo, concomitantemente, crenças mulçumanas e cristãs, 

certamente advindas de nomadismos ou visitas de outros povos sem o fim da 

apropriação. 

Os contos indígenas no BCGP representam um oportuno registro de crenças 

e valores partilhados entre os antigos habitantes da Guiné. De certa forma, sem as 

marcas da metrópole e mais emprenhados em transmitir valores entre eles. Eles 

podem “explicar” os motivos de suas crenças e ensinar como se dava a relação do 

nativo com a natureza. 

Por conta das semelhanças entre as duas etnias, tanto nos contos dos 

Mandingas como nos contos fulas é possível encontrar temáticas semelhantes e 

valores sociais. Questões de respeito, hierarquia, verdade, relacionamento com a 

natureza e a realidade do ser superior e criador dão o tom das narrativas. Além disso, 

procuram ensinar a razão de alguns costumes locais, como, simbologias, preferências 

sobre alguns animais e posicionamento social. 

Desta forma, a literatura representada no Boletim Cultural da Guiné-

Portuguesa aparece como um ponto de estudo e de conhecimento da memória, 

identidade e da cultura para a literatura guineense. Ela deve ser considerada 

guineense por natureza e oportunamente representa a Guiné do ponto de vista do 

colonizador. Uma fonte de pesquisa e base para recortes identitários da Guiné-Bissau. 

Portanto, fica claro que os objetivos desse repositório serviram também de 

filtros para configurar o Boletim Cultural da Guiné-Portuguesa. Uma vez que a escolha 

dos escritores e dos contos publicados não aconteceram de forma aleatória ou porque 

havia ali um espaço para escritores, mas porque seguiram uma ordem afim dos planos 

da metrópole e desenvolvimento da colônia, de acordo com o plano e discurso do 
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colonizador. Pode ser considerada também como um marco para a literatura 

guineense ou mesmo um ponto histórico de intercessão entre as literaturas coloniais, 

como temos no Boletim e pós-coloniais que se apresentam como literaturas de luta. 
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 Mézinha milagrosa / Franscisco Valoura 

In: Boletim Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa. - vol.XXII, nº 87-88 (Julho-Outubro 1967), p. 325-328. 
Descritores: Guiné Portuguesa | Doença | Medicina paralela 

 
 A patrulha do lodo / Franscisco Valoura 

In: Boletim Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa. - vol.XXIII, nº 89-90 (Janeiro-Abril 1968), p. 157-161. 
Descritores: Guiné Portuguesa | Furto | Encarceramento 

 
 A fera negra / Francisco Lavoura 

In: Boletim Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa. - vol.XXIII, nº 91-92 (Maio-Agosto 1968), p. 455-460. 
Descritores: Guiné Portuguesa | Infracção | Encarceramento 

 
 A campune da ilha Formosa / Francisco Valoura 

In: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa.- vol. 27 (nº 106).- (1972), p. 251-
279, il. 
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Descritores: Guiné-Bissau | Literatura | População autóctone | Usos e 
costumes 

 
 O choro de Monsango / Francisco Valouro 

In: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. - Vol. XXVI, nº 102 (Abr.1971), p. 
378-389 
Descritores: África lusófona | Caça 

 
 Indi: novela de temática papel / Francisco Valoura 

In: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. - Vol. XXVII, nº 107 (1972), p. 575-
618 
Descritores: Guiné-Bissau | Literatura 

 
 Tocou o tambor de guerra no Oio / Francisco Lavoura 

In: Boletim Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa. - vol.XXIV, nº 95 (Julho 1969), p. 693-715. 
Descritores: Guiné Portuguesa | Guerra 

 
 Um tiro no giro onze / Francisco Lavoura 

In: Boletim Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa. - vol.XXIV, nº 93 (Janeiro 1969), p. 189-192. 
Descritores: Guiné Portuguesa | Infracção | Encarceramento 

 
 Um balaurta nos "comandos" / Francisco Valoura 

In: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. - vol. XXV, nº 99 (Julho 1970), p. 
421-426 
Descritores: Guiné-Bissau | Literatura | Cultura 

 
.................................................... 
 
Barbosa, Alexandre 

 

 Planície conquistada / Alexandre Barbosa 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. III, nº10 (1948), p. 454-459 
Descritores: Guiné-Bissau | Antropologia social e cultural | Contos 
tradicionais 
 

 Louvam-se irãs / Alexandre Barbosa 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. V, nº18 (1950), p. 258-262 
Descritores: Guiné-Bissau | Antropologia social e cultural | Contos 
 
 

 Corrida patética / Alexandre Barbosa 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. VII, nº28 (1952), p.833-840 
Descritores: Guiné-Bissau | Contos 

................................ 
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Álvaro, Egídio 

 No escuro da noite / Egídio Álvaro 
In: Boletim Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa. - vol.XIX, nº 74 (Abril 1964), p. 143-149. 
Descritores: Guiné Portuguesa | Literatura | Profissão literária 
 

 O calor, o abandono e um olhar meigo / Egídio Álvaro 
In: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. - Vol. XIX, nº 73 (1964), p. 63-71 
Descritores: Guiné-Bissau | Literatura 

.............................. 

Barragão, Fernando Rodrigues 

 Bagi: um balanta / Fernando R. Barragão 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. IV, nº16 (1949), p. 738-742 
Descritores: Guiné-Bissau | Antropologia social e cultural | Tribos 
 

 E o rito foi quebrado / Fernando Rodrigues Barragão 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. VI, nº21 (1951), p. 165-172 
Descritores: Guiné-Bissau | Contos 
 
 

 E o capim cresceu na Bolanha / Fernando Rodrigues Barragão 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. VI, nº23 (1951), p. 703-710 
Descritores: Guiné-Bissau | Contos tradicionais | Antropologia social e 
cultural 
 

 Tribulações de um balanta / Fernando Rodrigues Barragão 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. VI, nº22 (1951), p. 399-404 
Descritores: Guiné-Bissau | Antropologia social e cultural | Contos 
 
 

 Baldé: uma fula / Fernando Rodrigues Barragão 
In: Boletim cultural da Guiné Portuguesa. - Vol. VII, nº27 (1952), p.637-644 
Descritores: Guiné-Bissau | Contos tradicionais 
 

 Eu comprovei uma lenda / Fernando Rodrigues Barragão 
In: Boletim cultural da Guiné portuguesa. - Vol. IX, nº36 (1954), p.849-859 
Descritores: Guiné-Bissau | Contos 
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 Matagal sobre o asfalto / Fernando R. Barragão. - Trabalho apresentado ao 
Concurso Científico e Literário, aberto pelo Centro de Estudos da Guiné 
portuguesa, em 1960, no qual obteve o prémio «Sena Barcelos». In: Boletim 
Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da Guiné Portuguesa. - 
vol.XVI, nº 62 (Abril 1961), p.193-262. 
Descritores: Guiné Portuguesa | Prémio cultural | Literatura 
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