
 
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CULTURA E SOCIEDADE 

 

 
 

 

 

 

 

 

AS ORAÇÕES DE MANSATA:  

CENAS DA SOCIEDADE GUINEENSE 

 

 

 

 

 

 

por 

 

 

 

 

ADULAI BALDÉ 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Licia Soares de Souza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2017 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CULTURA E SOCIEDADE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AS ORAÇÕES DE MANSATA:  

CENAS DA SOCIEDADE GUINEENSE 

 

 

 

 

 

 

por 

 

 

 

ADULAI BALDÉ 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Licia Soares de Souza 

  

 

 
 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa Multidisciplinar de 

Pós-Graduação em Cultura e Sociedade do Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências como parte dos 

requisitos para obtenção do grau de Mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

ADULAI BALDÉ 

 

 

 

AS ORAÇÕES DE MANSATA: CENAS DA SOCIEDADE GUINEENSE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e 

Sociedade, da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título 

de Mestre.  

 

 

Banca Examinadora 

 

Licia Soares de Souza – Orientadora. 

Doutora em Semiologia - Université du Quebec. 

Mestrado em Letras Modernas - Université de Toulouse II - Le Mirail. 

Professora titular da Universidade do Estado da Bahia, professora associada da Université du 

Québec à Montréal e professora regular do programa Pós-cultura da Universidade Federal da 

Bahia. 

 

Edilene Dias Matos 

Pós-Doutorado em Literatura Brasileira na USP (São Paulo).  

Pós-Doutorado em Poéticas da Voz pela Université Paris-Ouest Nanterre La Défense.  

Professora titular da Universidade Federal da Bahia no Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Sociedade. 

 

Carlos Augusto Magalhães.  

Doutorado em LETRAS: Instituto de Letras da UFBA. 

Pós-doutorado em Letras: PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

Porto Alegre).  Professor PLENO da Universidade do Estado da Bahia – Depº de Ciências 

Humanas – Campus I – Curso de Licenciatura em Língua Portuguesa. Professor permanente do 

Mestrado em Estudo de Linguagens – PPGEL. 

 

Elizabeth Gonzaga de Lima. 

Mestrado em Letras pela Universidade Estadual de Campinas.  

Doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas. 

Professora Adjunta da Universidade do Estado da Bahia. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Cadijato Baldé e 

Carlos Ladé Baldé, aos meus irmãos Ibraima, Inácio, 

Ussumane, Aissato e Malique. Por fim, a minha querida tia 

Mariama Baldé.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Muitos foram os que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desse 

trabalho para os quais deixo meus agradecimentos: 

À minha orientadora dedico sincera gratidão, pelo apoio e pela orientação cuidadosa e 

profissional. Aos componentes da banca examinadora agradeço as orientações preciosas que 

me foram dadas no exame de qualificação, assim como a presença generosa nessa banca. Aos 

colegas e professores do Mestrado.  

Aos meus pais por acreditarem em mim. Obrigado por todo o esforço de vocês para 

minha formação pessoal e profissional e por despertarem minha curiosidade por tudo, isso me 

encorajou a acreditar na minha potência. 

Aos meus irmãos, agradeço por terem sido uma espécie de professor e exemplo para 

nosso irmão mais novo. 

A todos os guineenses e brasileiros que acreditaram em mim. 

À Universidade Federal da Bahia e ao Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em 

Cultura e Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todos aqueles que na longa e dolorosa noite colonial 

sonharam com uma alvorada sem dominação estrangeira e 

se bateram para que os Homens fossem simplesmente 

Homens. 

                                                                          Abdulai Sila 

RESUMO 

BALDÉ, Adulai. As Orações de Mansata: cenas da sociedade guineense. 2017, 95p. 

Dissertação de Mestrado (Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade). 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017. 

Depois de anos de luta armada contra os colonizadores portugueses, a Guiné-Bissau tornou-se 

uma nação liberta. País pequeno, situado na costa ocidental da África, a Guiné-Bissau possui 

um mosaico cultural muito grande e mais de 25 línguas nacionais, além do português como 

língua oficial. Partindo do pressuposto de que a literatura é uma manifestação artística que 

assume muitos saberes, através das suas narrativas e interpretações, o presente trabalho tem 

como objetivo fazer uma reflexão a partir da peça teatral As Orações de Mansata, do escritor 

Abdulai Sila, sobre a identidade cultural do povo bissau-guineense, levando em conta o 

momento pós-colonial que a obra está inserida. O livro é uma adaptação de Macbeth à realidade 

africana, também a primeira peça do teatro editada na Guiné-Bissau cuja ação decorre no 

período pós-colonial, além de ser umas das primeiras obras do período pós-independência em 

toda a África. Metodologicamente, a análise da dissertação restringe-se à obra As Orações de 

Mansata, levando em conta o momento pós-colonial vivido na sociedade guineense. As leituras 

de Stuart Hall, Thomas Bonnici, Homi K. Bhabha, Hampate Bá e outros, a respeito de estudos 

sobre a Identidade e pós-colonialidade, serão importantes para o desenvolvimento teórico dessa 

dissertação. Sob o olhar dos Estudos Culturais e por meio de discursos que apontam para um 

processo de “guinendade”, expressão que une diversas etnias na construção da identidade 



 
 

guineense, pode-se dizer que a obra As Orações de Mansata é uma cena da representação da 

sociedade guineense nas últimas décadas. A história cultural, social e política da Guiné-Bissau, 

entre os séculos XVII e XXI, mostra como foram construídas e adotadas as novas identidades 

daquele território. A mestiçagem e o hibridismo constituíram as marcas em todos os aspectos 

dentro da sociedade guineense. Ressalta-se que por meio de uma obra literária é possível fazer 

a análise de um país devastado pela corrupção e pela violência, problematizando as marcas 

negativas dessa sociedade. A conclusão enfatiza como é possível a era pós-colonial pôr em cena 

uma pluralidade híbrida de registros orais antes negligenciados pela colonização portuguesa. 

Conclui-se que As Orações de Mansata é uma representação ficcional da sociedade bissau-

guineense na era pós-colonial. 

Palavras-chave: Guiné-Bissau; As Orações de Mansata; Identidade cultural; Pós-colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

BALDÉ, Adulai. Prières de Mansata: Scènes de la société guinéenne. 2017, 95p. Mémoire de 

Maîtrise (Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade). Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2017. 

 

Après plusieurs années de lutte armée contre les colons portugais, la Guinée Bissau est devenue 

une nation libérée. Un petit pays situé sur la côte ouest de l’Afrique, la Guinée-Bissau a une 

très grande mosaïque culturelle, avec plus de 25 langues nationales et la langue portugaise 

comme langue officielle. Sur une hypothèse de que la littérature se présente comme forme d’art 

avec plusieurs savoirs, par ses récits et ses interprétations, cet étude vise à examiner les 

mécanismes de l’identité culturelle du peuple de la Guiné-Bissau dans l’œuvre appelée As 

Orações de Mansata, de écrivain Abdulai Sila. Le livre est une adaptation de Macbeth à la 

realité africaine. Ce livre est aussi connu comme la première œuvre théâtral éditée en Guinée-

Bissau où l’action se passe à la période postcoloniale et, en plus, comme une des premières 

œuvres postindépendance de toute l’Afrique. Méthodologiquement, l'analyse de cette étude est 

limitée dans l’œuvre As Orações de Mansata, en tenant compte du moment postcolonial vécu 

dans la société guinéenne. Les lectures de Stuart Hall, Thomas Bonnici, Homi K. Bhabha, 

HampateBá et d'autres, au sujet des études sur l'identité et post colonialisme seront importantes 



 
 

pour le développement théorique de cette étude. Sous le regard des études culturelles et à travers 

des discours pointant vers un processus de “guinendade”, expression qui unit les différents 

groupes ethniques dans la construction de l'identité guinéenne, on peut dire que l’œuvre As 

Orações de Mansata est une scène qui représente la société guinéenne au cours des dernières 

décennies. L'histoire culturelle, la vie sociale et politique de la Guinée-Bissau, entre le dix-

septième et vingt et unième, montre comment ils ont construit et adopté de nouvelles identités 

dans ce territoire. Le métissage et l’hybridité constituent des marques dans tous les aspects au 

sein de la société guinéenne. Il faut souligner qu’à travers d’une œuvre littéraire c’est possible 

de faire l'analyse d'un pays ravagé par la corruption et la violence, en discutant les marques 

négatives dans la société. La conclusion souligne comment l'ère postcoloniale peut mettre en 

scène une pluralité hybride d'enregistrements oraux avant négligés par la colonisation 

portugaise. On conclu que l’œuvre As Orações de Mansata est une représentation fictive de la 

société guinéenne sur l’ère postcolonial. 

Mots-clés: Guinée-Bissau; As Orações de Mansata; identité culturelle; postcolonial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Conhecida por suas belezas naturais, a Guiné-Bissau1 é um país de língua oficial 

portuguesa que está situado na costa ocidental da África, com 36.125 mil quilômetros 

quadrados. Faz fronteira ao norte com o Senegal, a leste e sudeste com a Guiné-Conacri e ao 

sul e oeste com o oceano Atlântico. Integra, ainda, cerca de oitenta ilhas que constituem o 

Arquipélago dos Bijagós, separado do continente pelos canais do rio Geba.  

Território plano na sua dimensão, com clima tropical, Guiné-Bissau possui apenas duas 

estações no ano: a época seca, de novembro a abril e a chuvosa, de maio a outubro. Bissau, a 

capital do país, é uma cidade com atmosfera cultural diversificada, apresentando-se como maior 

concentração de diversos grupos étnicos que compõem o povo guineense. A cidade reserva, 

também, a história da colonização, o que se pode observar através da arquitetura colonial 

deixados pelos colonizadores.  

A parte insular do país, ou seja, as ilhas são exemplo de natureza exuberante, pois 

apresentam cenários deslumbrantes e uma beleza nobre sem igual. Muitas dessas ilhas são 

paraísos naturais desabitadas, e segundo a tradição do povo local, alguns desses lugares é 

considerado como templos sagrados para as práticas religiosas tradicionais, o que ajuda ainda 

mais na preservação desses locais. Segundo Moema Parente Augel (2007),  

A Guiné-Bissau foi colônia de Portugal do século XV até a data da 

proclamacão da sua independência unilateralmente, em 24 de setembro de 

1973, reconhecida internacionalmente, mas não pelo colonizador. O 

reconhecimento por parte de Portugal só veio em 10 de setembro de 1974. 

(AUGEL, 2007, p.51) 

 

Cabe ressaltar que a Guiné-Bissau foi a primeira colônia lusófona no continente africano 

a ter sua independência reconhecida por Portugal. Atualmente faz parte da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), da Organização das Nações Unidas (ONU), dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e da Comunidade Econômica dos Estados da 

África Ocidental e da União Africana (CDEAO).  

Situada na costa ocidental da África, o primeiro registro de navegadores portugueses na 

Guiné foi datado em 1446, com a chegada de Nuno Tristão. A partir de 1450, os navegadores 

                                                           
1 Segundo Scantamburlo (1994), Guiné, nome que designa a grande região da África Ocidental entre o rio da 

Casamansa e o rio Gabon, que conferiu o nome à Guiné-Bissau, à Guiné-Conacri e à Guiné-Equatorial. 
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começaram a fazer o comércio de escravos, ouro, marfim e de plantas aromáticas do país 

(AUGEL, 2007, p. 51-52).  

O monopólio dos portugueses só acabou no final do século XVII, quando os negociantes 

ingleses, holandeses e franceses começaram a ter interesses também pelo comércio de escravos. 

No século XVIII, as terras em volta da “Guiné Portuguesa” passaram a fazer parte das 

propriedades francesa e inglesa, pois Portugal sentia-se satisfeito em permanecer na zona 

costeira fazendo exploração e comércio dos escravizados em vez de procurar a conhecer o 

interior da Guiné. Em 1885, ocorreu a Conferência de Berlim e, em 1886, se deu o acordo 

franco-português. Por volta de 1897, a Guiné-Bissau passou a ser uma colônia autônoma de 

Portugal, mas só a partir de 1936 pode-se falar de colonização, pois para Portugal a Guiné não 

passava de um interposto de comércio de escravos, um mercado, e não uma colônia como os 

outros países de língua oficial portuguesa (SEMEDO, 2010).  

Neste contexto, a produção literária do escritor Abdulai Sila é fruto de uma vivência 

sociocultural e política na sociedade guineense. A importância de Sila extrapola os limites 

literários: foi um dos poucos da nossa literatura a levantar bandeira no combate ao preconceito 

racial e a discriminação social do negro no mundo. Trouxe para ficção os 

reais problemas sociais da nação, e das classes menos favorecidas o “povo”, e realçou também 

as manifestações culturais e religiosas presente na Guiné-Bissau por meio da escrita.  

As literaturas emergentes exercem uma função importante na elaboração da consciência 

nacional. Devido a essa perspectiva, que aponta a relevância das narrativas para as nações e 

suas identidades nacionais, acredita-se que a literatura seja o lugar onde as novas identidades 

estão sendo discutidas, formadas e reformuladas. Apesar da pequena produção e ainda menos 

expressiva recepção, a literatura guineense está encontrando seu próprio caminho e realiza bem 

essa importante função com passos lentos e suguros nos lugares onde foi visto, como não 

literatura ou “literatura menor”.  

Foi através desse ponto de mediação entre o mundo real e ficcional que a escolha desse 

trabalho se deu no intuito de dar uma contribuição acadêmica e literária, de modo que possa 

incentivar a nova geração a ler e escrever mais sobre a cultura guineense. 

O objetivo principal dessa dissertação é fazer reflexão a partir da peça teatral As Orações 

de Mansata do escritor Abdulai Sila, sobre a identidade cultural do povo bissau-guineense, 

levando em conta o momento pós-colonial que a obra está inserida. Tal momento vem 

acompanhado de meditações teóricas sobre o pós-colonialismo na sociedade guineense e do 

debate sobre questões ligadas à mestiçagem e hibridismo na Guiné-Bissau.  

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/07/20/952515/8-sinais-sua-carreira-esta-passando-problemas.html
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O nosso problema parte do seguinte questionamento: O livro As Orações de Mansata, 

do escritor guineense Abdulai Sila, faz uma abordagem ficcional, do dramático modelo de má 

governação que o país está atravessando há mais de quatro décadas. Por quê? 

Respondemos a esta pergunta que não é uma tarefa fácil. Tentaremos compreender 

como As Orações de Mansata, de Abdulai Sila, dialoga com o momento pós-colonial vivido 

pela sociedade guineense, levando em conta a crise política, econômica, social e identitária que 

o país atravessa há mais de duas décadas.  

Em termos conceituais, nos apoiamos nos trabalhos desenvolvidos por Néstor G. 

Canclini, Edward Said, Gayatri Spivak, Homi K. Bhabha, Stuart Hall e outros, a respeito de 

cultura, nação, identidade, pós-colonialismo. Esses conceitos foram importantes para constituir 

a base teórica e analítica dessa dissertação. Sob a óptica dos Estudos Culturais, nos debruçamos 

sobre as riquezas e belezas da cultura guineense, expressas pelas diversas e diferentes etnias, 

unem-se aspectos culturais lusos, assim como elementos advindos e consequentes da realidade 

global e interconectada do mundo contemporâneo. Assim, a nação e a identidade guineense, 

ainda em processo de construção, já deixam entrever sua característica híbrida, em que o 

tradicional e o moderno conjugam-se e entrelaçam-se igualmente. Para Bhabha (1998), a 

questão da identificação nunca é afirmação de uma  

identidade pré-dada, nunca uma profecia auto cumpridora – sempre a 

produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao 

assumir aquela imagem. A demanda da identificação – isto é, ser para outro – 

implica a representação do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade 

(BHABHA, 1998, p. 76). 

 

Percebe-se que todo discurso tem seu inverso, qualquer sujeito é capaz de criar sua 

própria identidade a partir da forma como deseja viver e relacionar-se na sociedade, construindo 

e descontruindo as imagens com as quais, às vezes, identificamos até certo momento da vida e 

passar a assumir um novo conceito. Dessa maneira, a identidade sob a perspectiva do hibridismo 

não é fechada, remete sempre a uma imagem, uma espécie de máscara, um mito funcional.  

Para tanto, o estudo toma como base desse trabalho o livro As Orações de Mansata. 

Publicada em 2007, a obra retrata diferentes momentos da realidade do país, podendo-se, assim, 

ter uma visão mais completa da sociedade guineense. 

A presente dissertação do mestrado foi estruturada em três capítulos: No primeiro 

capítulo, será feita uma abordagem sobre vida e obra de Abdulai Sila e suas contribuições para 

a literatura guineense, levando-se em conta as problemáticas sociais na Guiné-Bissau. A era 

pós-colonial permitiu a emergência de vários registros orais suprimidos pela colonização 
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portuguesa. A pós-colonização e seus espaços na cultura guineense, levam em conta a 

influência do movimento da Negritude na literatura de Sila. 

No segundo capítulo, abordaram-se formas e modos como os saberes populares na 

sociedade guineense são vistos, como tradição oral e escrita. Fez-se também uma análise sob 

olhar crítico sobre a literatura da Guiné-Bissau e a representação do poder na sociedade 

guineense na era pós-colonial. 

No terceiro capítulo, empreendemos a discussão em torno da identidade guineense na 

conjuntura pós-colonial. No primeiro momento, falaremos da diversidade cultural na Guiné-

Bissau como patrimônio nacional, depois prosseguimos com o hibridismo e multiculturalismo 

na sociedade guineense. Concluímos o capítulo falando da peça teatral “As Orações de 

Mansata” fazendo a análise geral da obra.  

Tendo em vista que a literatura é o reflexo, em grande medida, daquilo que se passa na 

sociedade, percebe-se que a obra “As Orações de Mansata”, de Abdulai Sila, apresenta uma 

abordagem da atual situação em que o país atravessa com momentos de muita tensão política e 

social.  

A história cultural, social e política da Guiné-Bissau, entre os séculos XVII e XXI, 

mostra como foram construídas e adotadas as novas identidades daquele território. A 

mestiçagem e o hibridismo constituíram as marcas em todos os aspectos dentro da sociedade 

guineense. Ressalte-se que, por meio de uma obra literária, é possível fazer a análise de um país 

devastado pela corrupção e pela violência, problematizando marcas negativas dessa sociedade.  

Conclui-se que a obra “As Orações de Mansata” não é só um livro ou uma peça de 

teatro, mas sim uma representação da sociedade guineense no período pós-colonial, em que a 

corrupção, a traição e a violência conduzem o país para um suicídio político, através dos seus 

governantes incapazes de gerir o país há mais de quarenta anos de sua independência.  
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3 TRADIÇÃO E MEMÓRIA: A ORALIDADE E ESCRITA NA SOCIEDADE 

GUINEENSE 

 

3.1 A TRADIÇÃO ORAL COMO BASE DA FORMAÇÃO DA CULTURA GUINEENSE 

 

Na Guiné-Bissau, a tradição oral foi sempre a base norteadora da formação do povo 

guineense. Com isso, a cultura guineense se pauta primeiramente na transmissão do 

conhecimento oral e dos seus saberes. A tradição oral continua viva na sociedade guineense, 

pois nos oferece várias possibilidades de comunicação e aprendizagem com os nossos pais, tios, 

vizinhos e outras pessoas próximas ou distantes da nossa família, por meio  das línguas 

nacionais, gestos e olhares discretos, que fazem dessa tradição uma das mais ricas da costa 

ocidental do continente africano. Ela continua sendo mecanismo de transmissão para toda a 

sociedade bissau-guineense; é a fonte de inspiração dos escritores, músicos, pintores guineenses 

nas suas produções literárias, culturais.  

Para algumas pessoas, a tradição oral como um depoimento transmitido de geração a 

geração, passada de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo do tempo. De modo geral, 

a importância maior da fala sobre a escrita está presente ainda hoje na cultura de muitos povos, 

nos vários cantos do planeta. As nossas recordações, como uma pedra de esmeralda encontra-

se nessa tradição oral, ela é guia do nosso processo histórico e sociocultural.Segundo mestre 

Hampaté Bâ: 

Entre as nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a oralidade, 

onde o livro constitui o principal veículo da herança cultural, durante muito 

tempo julgou-se que os povos sem escrita eram povos sem cultura. Felizmente 

esse conceito infundado começou a desmoronar. [...] Os primeiros arquivos 

ou bibliotecas do mundo foram o cérebro do homem”. (BÂ, 1982, p. 181)    

 

A oralidade na Guiné-Bissau aumenta o conhecimento e reforça o sentimento de 

pertença a nação, e a ligação entre homem e palavra. A fala é considerada divina, pois é a força 

que cria e recria os laços de uma sociedade. A tradição oral não se limita a narrativas 

imaginativas sobre o território bissau-guineense, mas está ligada ao dia a dia dos indivíduos e 

da comunidade, aos fatos históricos que marcaram a vida daquele povo. É um dos mais ricos 

saberes que a sociedade bissau-guineense possui, sendo, ao mesmo tempo, religião, 

conhecimento, ciência da natureza, o “fanado”2, a história, a diversão, criação e recriação dos 

mitos que caracterizam a sociedade guineense.  

                                                           
2 Ritual de iniciação que prepara os jovens e as jovens à vida adulta, a responsabilidade social, ao contato com os 

antepassados e à habilidade de continuar a cultura do próprio povo. 
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A tradição oral simboliza a imagem e função dos “djidius”3, que representam a memória 

nacional, transformando-a em uma narrativa descritiva que reafirma a tradição cultural do povo 

guineense.  

Segundo Bourdieu (1998),  

os sistemas simbólicos exercem um poder estruturante (conhecer o mundo), 

na medida em que estão estruturados. E a estruturação decorre da função que 

os sistemas simbólicos possuem de integração social para um determinado 

consenso. (BOURDIEU, 1998, p. 8-9) 

 

Assim, as relações de comunicação são inseparáveis das relações de poder que, por sua 

vez, dependem, sempre, na forma e no conteúdo, do poder material e simbólico acumulado 

pelos agentes do poder (BOURDIEU, 1998, p. 11). O que ocorre é uma relação de luta, 

principalmente simbólica, em que as diferentes classes estão envolvidas para impor a definição 

do mundo social conforme seus interesses. 

Os sistemas simbólicos diferenciam-se segundo suas instâncias de produção e de 

recepção. E a autonomia de determinado campo constitui-se na medida em que um corpo 

especializado de produtores de discursos se desenvolve. 

O poder simbólico, como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e 

fazer crer, só se exerce se for reconhecido (BOURDIEU, 1984, p. 14). E, deste modo, o poder 

simbólico é uma forma transformada e legitimada de outras formas de poder. Percebe-se que a 

tradição oral pode ser vista como uma fonte do poder simbólico, ensinamentos, saberes que 

transitam e auxiliam toda a sociedade, partindo dos mais novos aos mais velhos, unindo-se no 

espaço e no tempo e nas convivências. É o meio mais antigo da humanidade se comunicar, ela 

é tão complexa quanto a escrita. Seja com gestos, improvisações nas apresentações e 

performances culturais (música, dança, teatro e outros).  

Nesse sentido, a tradição oral na Guiné-Bissau reflete como uma força motriz para a 

preservação das práticas tradicionais que foram sufocados há séculos pelos colonizadores 

portugueses. A oralidade nas sociedades tradicionais da Guiné-Bissau configura-se como um 

dos pilares onde se apoiam os valores e as crenças transmitidas pela tradição e, 

simultaneamente, previne as inversões outras que podem causar um desrespeito ao legado 

ancestral da cultura bissau-guineense. A função que acompanha as narrativas orais responde 

                                                           
3 Djidiu: São pessoas que improvisam um verso, respondendo a versos de outra pessoa, numa espécie de canção, 

ao mesmo tempo, fazendo humor na sociedade guineense. Geralmente estão sempre acompanhados de 

instrumentos musicais tradicionais e de uma roupa bem fantasiada. “Tradução do autor”. 
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pela atualização constante dos ensinamentos, tornando-se exercício vivo e interativo entre os 

membros da sociedade guineense.  

Visual, imaginativo e tradicional, o texto oral transmite o legado mais legítimo das 

culturas locais através dos exemplos que visam a materialização dos laços entre os membros do 

grupo e garante a percepção do lugar de presença do indivíduo, além de permitir uma visão de 

si mesmo e do outro. Nesse aspecto, a tradição oral é uma fonte preciosa que oferece dados de 

um registro de memória, livre da oficialidade que tenta impedir que se faça história, e, assim, 

acaba lhe atribuindo o papel de simples instruções, tentando acabar com o espírito crítico que 

guia a investigação histórica.  

O título do livro de Sila, As Orações de Mansata, significa as súplicas de Mansata, a 

personagem principal da narrativa de Sila. Trata-se de um ato religioso no qual o ser humano 

procura manter uma ligação com seres divinos através das súplicas, de ações de graças, do 

louvor, da adoração, entre outros propósitos, numa determinada tradição cultural e religiosa, 

como podemos constatar na fala dos personagens à procura dessas orações sagradas de 

Mansata, que são marcas da oralidade no livro de Sila.  

[...] YEM-YEM 

Já chega de bla-bla... Não estás a ver que temos outras coisas para fazer? 

NKUNGHA 

Sim, sim desculpe... Onde é que eu estava? 

YEM-YEM 

Como localizar essa mulher. 

NKUNGHA 

Ahh, sim, sim... isso mesmo! A mulher... ela é muito poderosa. Ela tem tudo 

o que se pode chamar de poder. Mas poder de verdade... Mas ela é de difícil 

trato, não fala com ninguém, não tem homem, não tem amigas... Não tem nada 

com ninguém! Só não sei como ela conseguiu aquela criança que tem... Mas 

se calhar deve ter sido uma outra Santa... 

AMAMBARKA  

Esta história de santas e virgens não nos interessa. Sabes ou não como chegar 

a essa mulher? 

[...] NKUNGHA 

Kamala Djonko. [...] 

AMAMBARKA 

Conta logo tudo de uma vez! 

NKUNGHA 

Isso me chocou muito, Supremo Chefe, me chocou aqui, aqui (e bate repetidas 

vezes no peito, sobre o coração). E estou a dizer-lhe isso não é para varrer 

palha, nem nada do gênero... Sabe o que disseram aqueles três velhotes 

malandros quando o viram chegar? Nem vai acreditar! 

AMAMBARKA 

Já te disse que contasses tudo logo duma vez, ou vou ter que repetir? 

NKUNGHA 

“konafa kon fwo lorrai”  
[...] YEM-YEM 
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O que sei é que és capaz de fornecer o verdadeiro significado. Ou queres gozar 

comigo? 

[...] NKUNGHA 

É que isso é conversa de djidjiu. [...] É verdade, eu também não sabia, mas 

alguém que os conhece bem disse-me que tanto Yewta Yawta como Djina 

Hara eram djidjius antes de se associarem ao velho Kamala. E discurso de 

djidjiu não é fácil traduzir de uma língua para outra. [...] Eu não sei bem, 

depende muito do contexto, isso o Supremo Chefe sabe melhor do que eu. 

Mas talvez seja mais ou menos isto: em toda a história da humanidade só se 

conhece duas categorias de homens: a dos que têm a nação de dignidade, de 

honra... esses homens engrandecem a nação; os outros não fazem senão 

manchar essa honra. 

AMAMBARKA 

E eu faço parte de que categoria? (SILA, 2007, p. 87-93).  
 

Segundo os mais velhos, na sociedade guineense, os detentores das orações são 

geralmente pessoas de pouca visibilidade social, para conservar os rituais que esses poderes 

sobrenaturais possuem, como é o caso de Mansata. Uma mulher reservada, respeitadora e 

independente, que faz os homens tremerem de medo por causa dos conhecimentos tradicionais 

que-a possui. Segundo a tradição nacional4, a população de Guiné- Bissau teria sido originada 

de seis gerações clãs, descendentes das seis mulheres de Mecau, o primeiro rei de Bissau. De 

acordo com o costume matriarcal, as gerações e sucessões de reinados em países como Guiné-

Bissau ocorrem pela linhagem da mulher e não pela do homem. Com isso, é possível perceber 

a importância da figura feminina, sobretudo nas instâncias social e política. 

Dentro do contexto de signos e representações, a mulher guineense é aquela que compõe 

identidade e caracteriza a estruturação social de um povo, isso não somente em Bissau, mas em 

todos os países africanos. Não é por acaso que o continente é repleto de representações 

simbólicas voltadas à feminilidade, a fertilidade, ao acolhimento e ao cuidado. Diferentemente 

do sentido conotado da mulher ocidental mulher como sexo frágil, a representação da figura 

feminina africana está associada à força e à luta. Dessa forma, a tradição reforça a identidade 

cultural da mulher guineense, figura fundamental na construção social.Talvéz, Mansata seria 

descendente dessa dessa clãs de mulheres poderosas que sempre lutaram para a libertação da 

nação guineense. 

Percebe-se uma forte resistência masculina em aceitar Mansata como detentora dos 

poderes mais desejados da nação, já que, na maioria dos casos, são os homens que possuem 

esse tipo de poder. Mansata aparece, assim, como uma peça rara, justamente para quebrar essas 

barreiras na sociedade guineense. Apesar das dúvidas sobre sua existência, os homens nunca 

deixaram de procurá-la.  

                                                           
4 Histrias ouvids através da oralidade nacional. 
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Os djidjius – Trovadores ou Grious – são representantes da cultura oral na Guiné-Bissau. 

São personagens que carregam, ao longo da vida, uma bagagem da cultura oral muito grande, 

passada de gerações para gerações. Assim, as cantigas, histórias educativas (histórias do 

“menino fúla”, de Hampate Bá, “djemias”, de Odete Costa Semedo, entre outros), os segredos, 

as moralidades, as canções, as adivinhas e os contos tradicionais (karingana wa karingana, de 

José Craveirinha) são transmitidos através de narração de histórias, exercida pelos mais velhos, 

fazendo assim circular a carga simbólica da cultura nativa guineense e permitindo a sua 

manutenção e contribuição para que esta mesma cultura possa resistir ao impacto daquela outra 

que lhe foi imposta pelo dominador branco-europeu e que tem na letra a sua mais forte aliada, 

que, desde então, rompe hábitos e crenças e se torna imperativa.  

Esse processo de rápida transição cultural e tecnológica faz com que seja imperativo 

que as ideias e crenças mais enraizadas sejam traduzidas para a narrativa escrita. Essa atitude 

de menosprezo e esquecimento provoca o silenciamento da tradição oral e apaga a 

individualidade, características estas que as culturas africanas que fizeram da tradição oral 

patrimônio histórico, literário e filosófico, sem rejeitar a escrita, defendem com a preservação 

da prática da oralidade como sistema vivo e eficaz, capaz de transmitir conhecimento.  

Esses sábios conhecem a ciência da natureza, que consiste em saber como entrar em 

relação apropriada com as forças que alimentam o mundo real e que podem ser colocadas a 

serviço da vida, pois o universo visível é concebido e sentido como o sinal, a concretização de 

um universo invisível. A tradição oral é muito presente na ficção de Sila. Um exemplo disso é 

quando os Homens Grandes vão passar As Orações de Mansata para o Supremo chefe da nação 

Mwankéh, transmitindo-lhe as orações lentamente através da oralidade. Também se percebe a 

oralidade nas falas dos Talibes e Katanderas à procura do vidente Kemeburema para salvar o 

destino da nação.  

Para Hampaté Bâ todo este conhecimento “trata-se de uma ciência da vida cujos 

conhecimentos sempre podem favorecer uma utilização prática na vida dos membros da 

sociedade” (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 188). São também conhecidos como mestres de trabalho, 

pois não dominam apenas a arte, mas também a ciência da vida, são ferreiros, tecelões, 

sapateiros, marceneiros, lenhadores, pastores de animais, pescadores e outos. 

Mais do que todos os outros homens, os sábios obrigam-se a respeitar a verdade, pois a 

fala, que é o instrumento de trabalho deste grupo, encontra-se em relação direta com a 

conservação ou com a ruptura da harmonia do homem e do mundo que o cerca, a palavra pode 

criar a paz, assim como pode destruí-la. Se forem pegos mentindo, não podem mais cumprir 
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com suas funções, porque desvirtuaram a palavra, a profanaram, usaram de forma imprudente 

o conhecimento que lhe foi repassado por seus ancestrais.  

Segundo Hampaté Bâ: 

O que se encontra por detrás do testemunho é o próprio valor do homem que 

faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual ele faz parte, a 

fidedignidade das memórias individual e coletiva e o valor atribuído à verdade 

em uma determinada sociedade [...]. É, pois, nas sociedades orais que não 

apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre 

o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está 

ligado à palavra que profere. Está comprometido com ela. Ele é a palavra e a 

palavra representa um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da 

sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra. (BÂ, 1982, p.182) 

    

A tradição confere aos djidius um status social especial, gozam de grande liberdade de 

falar em tom humorístico com direito a receber presentes dos chefes da tabanca. Essa liberdade 

com a fala os tornou transmissores das mensagens e conhecedores profundos das sociedades 

tradicionais.  

A tradição oral e as características da memória africana foram afetadas pela expansão 

da religião islâmica no continente africano. De fato, o islamismo procurou se adaptar às formas 

de conviver nas sociedades africanas sem apagar as memórias fazendo a expansão do Islã por 

toda África. Exemplo da manutenção dessa tradição africana, na costa ocidental africana, com 

a chegada do islamismo, é a permanência da grande memória africana e as formas de sua 

transmissão oral. Logo que a população dessa região aprendeu o árabe, passou a utilizar suas 

tradições ancestrais para transmitir e explicar o islamismo. Escolas islâmicas na costa ocidental 

africana eram puramente orais, os ensinamentos da religião eram repassados nas línguas 

nacionais e os textos em árabe. 

O trabalho com as fontes orais para o estudo da história da África é de grande 

importância. Os testemunhos de fatos passados conseguidos através das fontes orais são tão 

confiáveis quanto os testemunhos conseguidos através das fontes escritas, pois o testemunho, 

segundo Hampaté Bâ, “seja oral ou escrito no fim não é mais que testemunho humano”. 

Portanto, um não é melhor ou mais confiável que o outro, tem apenas a forma de transmissão 

diferente. 

A tradição oral na Guiné-Bissau passou e passa por uma modernização que advém de 

um entendimento prévio de que se pretende transitar para o que chamam de mundo civilizado. 

O que não se pode negar é que há, através do conhecimento oral, uma construção da identidade 

que engloba elementos que vão da língua à tradição, envolvendo, também, economia, folclore, 

política, religião e arte, conectando, assim, noções de passado e presente, de igual e diferente.  
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A ritualização do ato de contar é a reverência que o guineense tem pela palavra, o 

gestual. A interação do narrador com o público ouvinte gera cumplicidade e permite falar da 

diferença, reconstruir o velho pela memória, recepcionar o novo pela fantasia e pela esperança, 

pois é do sagrado que a palavra extrai o seu poder criador e operacional. A tradição oral tem 

uma relação direta com a manutenção da harmonia, tanto no homem como no mundo que o 

envolve, sendo a razão pela qual a maioria das sociedades orais tradicionais considera a mentira 

como uma verdadeira chaga moral. Imposturas essas que podemos perceber nas promessas 

feitas pelo Amambarka para se manter no trono: 

Vamos ter escolas para as crianças, universidades em todo o país, para todos 

os jovens, rapazes e meninas, estudarem e serem grandes Homens, cientistas 

de valor, com conhecimentos profundos da ciência e da tecnologia que vão 

fazer inveja aos brancos! (SILA, 2007, 99) 

 

Percebe-se que o autor ao mesmo tempo que fala do progesso também chama atenção 

para a nossa educação que tem uma componente muito forte que é a literatura oral, que está, de 

certo modo, condenada a desaparecer porque já não há mais tempo para ouvir os contos 

tradicionais porque a televisão tomou esse espaço. As pessoas já não se sentam para ouvir 

histórias que têm uma componente pedagógica muito forte e, portanto, é preciso encontrar 

outras formas alternativas que nos façam sentir que, de fato, há coisas que partilhamos – e que 

mesmo não sendo reais – dão um contributo importante para que seja construída essa memória 

coletiva na sociedade guineense.  

Assim sendo, percebe-se que na tradição bissau-guineense aquele que não honra com 

suas palavras perde o respeito da sociedade. As mudanças sociais, a perplexidade diante de 

alguns valores veiculados pela modernidade, tais como o questionamento das hierarquias, da 

importância do respeito aos mais velhos, fundamento das sociedades africanas, subtrai 

importantes funções desempenhadas pela tradicional reunião em que o lúdico e o didático se 

realizam. 

 Cantos, palmas, tantãs e, por vezes, dança, mímica, cômico, riso, paródia, dos 

gestos e da voz de cada uma das personagens [...] concedem ao homem um 

raro momento de desafogo psicológico ao mesmo tempo em que se restauram 

as crenças, abaladas, muitas vezes, por conflitos domésticos. (SAID, 1995, 

p.181) 
  

Said (1995) toca em um ponto importante ao lembrar as circunstâncias em que surgiu a 

tradição oral. Como um desabafo, uma maneira de se propagar, uma forma de expressão, um 

jeito de divulgar os conhecimentos e a riqueza de um povo que foi brutalmente marcado pela 

dor da escravidão e da coisificação, onde seus autores passaram por uma tentativa de apagar as 



24 

 

suas memórias, consideradas sem valor. A oralidade surge para pregar esse valor e disseminá-

lo de maneira eficaz, passado hierarquicamente e divulgado em todos os cantos. Ou seja, 

conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, 

danças e costumes que são passados de geração em geração. 

 

3.2 UM OLHAR CRÍTICO NA LITERATURA GUINEENSE  

 

As manifestações atisticas de uma nação é o seu mais valioso testemunho vivo para 

pensar o passado e presente desta sociedade, pensar a sua identidade cultura, memória e politica, 

pois ela é o instrumento nordeadora para mostrar o que a história conolial silenciou ao longo 

dos séculos de escravização.  

A Guiné-Bissau continua sendo um país de pouca produção literária no contexto 

nacional e internacional. Feito este que deveria mudar no período pós-independência. Com uma 

literatura altamente engajada na reafirmação da identidade nacional, alguns autores guineenses 

continuam, ainda, no apego exagerado aos discursos literários que se direcionam ao sistema 

colonial português na Guiné-Bissau.    

Entre progressos e retrocessos, desde a proclamação da sua independência, em 1973, a 

produção literária guineense teve poucas obras publicadas de alcance nacional e internacional. 

Mas isso se deve a vários fatores: econômico, político e sociocultural. 

 Os autores guineenses sempre tiveram vontade de escrever e publicar livros, mas, 

infelizmente, poucos escritores conseguem fazer isso na Guiné-Bissau. Abdulai Sila é um deles, 

que continua a fazer um trabalho importantíssimo no que diz respeito à produção Literária e 

Cultural guineense. No âmbito nacional e internacional, há mais de duas décadas tem nos 

proporcionado obras fantásticas com reconhecimento mundial.   

A literatura guineense teve fortes conflitos entre “o ser nacional” e “o ser colonial”, 

desde o início da ocupação portuguesa, e mostra as marcas do período colonial, ainda presente 

na sociedade pós-colonial guineense. A Guiné-Bissau servia para o comércio de escravizados 

e não para a alfabetização dos nativos. Para termos uma visão mais clara, o primeiro diário 

editado por um guineense foi no ano de 1931, intitulado de “O Comércio da Guiné”, de 

Armando Antonio Pereira, na época, um dos poucos guineenses com formação superior. 

(AUGEL, 2007, p. 112) 

A Literatura de uma nação tem um peso cultural para o seu povo. Ela permite meditações 

sobre a sua história, sua política, sua economia, sua memória e sua identidade cultural. Assim, 

a Literatura enquanto estabelecimento de ensino vivo tem que ser entendida como um processo 
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histórico, político e filosófico, semiótico e linguístico, individual e social. Sua realidade 

ultrapassa o texto para assumir o discurso, que conta, minimamente, com as dimensões do 

enunciador, do enunciado e do enunciatário. 

A Literatura, desse modo, não pode prender-se somente ao texto, ao autor ou ao leitor. 

Portanto, ela é capaz de nos mostrar o que a história oficial omitiu, fazer perguntas sobre as 

veracidades construídas historicamente, além de revitalizar e definir o discurso histórico.  

Segundo Jorge Otinta (2014): 

Raras manifestações de intertextualidade que empobrece os escritores 

guineenses, porque não consegue ir para além do seu umbigo. Não lê 

canibalisticamente o que é produzido noutras partes de África e do mundo. Ou 

seja, para que um escritor evolua, precisa voar para outras mundivivências 

para que, enfim, possa abstrair outras vivências, experiências que possam 

enriquecê-lo. [...] Há, outrossim, questões que poderiam melhorar 

significativamente a nossa Literatura, tais como mais leituras de clássicos 

africanos e ocidentais, uma circulação maior de livros entre países, uma boa 

política editorial voltada ao consumo interno e externo [...]. (OTINTA, 2014, 

p. 3). 

 

A Guiné-Bissau é um país com talentos para atuar em qualquer área de produção 

acadêmica e científica. Pois, alguns críticos da literatura nacional, muitas vezes, exageram ao 

fazer críticas desnecessárias aos escritores nacionais, o que desmotiva muitos a continuar 

produzindo num país que não oferece nenhum tipo de incentivo ao setor acadêmico e literário. 

De outro lado é compreensível a leitura dos clássicos da literatura africana ou ocidental 

para enriquecer o conhecimento e ampliar novos horizontes, para uma leitura mais dinâmica do 

continente africano. No entanto, tal fato não leva nenhum escritor a ser menos ou mais 

importante do que seu colega de trabalho, o que os vai definir é o conteúdo que possa atingir o 

emocional dos leitores. Como podemos constatar na citação abaixo: 

A literatura que se está fazendo na Guiné-Bissau de hoje é o reflexo da crise 

política, social e identitária que já se prenunciava e cuja explosão das obras 

surgidas na década de 1990 profetizaram e confirmaram. (AUGEL, 2008, p. 

49).  

 

 O período pós-independência na Guiné-Bissau foi catastrófico por causa dos 

acontecimentos que marcaram profundamente a sociedade, refletindo na situação política do 

país até a data de hoje. Percebe-se que os escritores guineenses estão procurando ainda um 

caminho para firmar sua identidade literária, num país extremamente desigual, onde os 

governantes, em pleno século XXI, não falam a respeito de políticas de inclusão social. Tendo 

a literatura como ferramenta da escrita e das artes, de uma forma mais ampla, a exclusão social 

pode, portanto, ser definida como uma combinação de falta de meios econômicos, de 

isolamento social e de acesso limitado aos direitos sociais e civis. Por isso, a prática da escrita 
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não deve ficar restrita a estudantes, nem tampouco aos que dominam a forma culta, como os 

escritores. Escrever vai muito além das regras impostas por qualquer sistema teórico ou 

didático, é um modo privilegiado de se descobrir e desvelar, humanamente, a experiência 

imperdível de viver.  

A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas 

não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo 

aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em 

tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em 

sua semente (BÂ, 1997, p.1). 

 

Falar sobre literaturas africanas parece estranho e destoante para muitos, considerando 

o desconhecimento acerca da realidade histórica e cultural africana, pensa-se na impossibilidade 

da existência de uma literatura. Isso se deve a não utilização da escrita por algumas sociedades 

africanas para a manutenção e transmissão de seus conhecimentos. Por muito tempo, as 

sociedades não letradas foram erroneamente associadas a grupos sem história, sem cultura, sem 

civilização.  

Caracterizada pela recuperação das narrativas tradicionais, utilizando ritmos com 

significados da própria cultura popular, a Guiné-Bissau possui uma rica e variada literatura que 

continua se desenvolvendo ao longo dos tempos. Sua literatura escrita esteve sempre ligada à 

oralidade como base na tradição guineense. Bâ (1997) afirma que quando se fala de tradição 

em relação à história africana, refere-se à tradição oral,  

Nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá 

validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimentos de toda 

espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, 

ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória 

da última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a 

memória viva da África. (BÂ, 1997, p.1) 

 

Essa tradição é conservada com toda dedicação e respeito aos ancestrais que lutaram ao 

longo dos séculos para preservação da cultura africana, que nunca deixou de ser vivida no 

cotidiano dos africanos. 

Para Bâ (1997), a oralidade é a grande escola da vida e dela se recupera e se relaciona 

todos os aspectos. Esta visão pode parecer caótica àqueles que não descortinam o segredo da 

vida e que apresentam uma mentalidade cartesiana, acostumada a separar tudo em categorias 

bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão 

dissociados. 

Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à 

arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre 

nos permite remontar à Unidade primordial. Fundada na iniciação e na 

experiência, a tradição oral conduz o homem à sua totalidade e, em virtude 
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disso, pode-se dizer que contribuiu para criar um tipo de homem particular, 

para esculpir a alma africana. (BÂ, 1997, p. 3) 

 

Percebe-se que a tradição oral é uma modalidade de regulamentação cultural. Pode-se 

mesmo falar de uma forma de solidariedade, de comum troca de experiências, de conhecimento 

e de informações, constituindo, ao mesmo tempo, uma espécie de julgamento e de balanço 

intelectual da sabedoria de um povo. 

A oralidade é uma das caraterística da literatura de Sila. Como podemos constatar na 

citação abaixo:  

[...] AMAMBARKA 

Naõ estou a entender bem. 

KAMALA DJONKO 

Levas uma oração agora para a tua casa. Depois de purificares o corpo, oras 

sete vezes seguidas e anuncias o poder que pretendes adquerir, que só tu sabes. 

AMAMBARKA 

Só isso? 

KAMALA DJONKO 

Só isso? 

AMAMBARKA 

Então dê-me o caderno para escolher a oração. 

(Recebo o caderno e, depois de consultar Yem-Yem, indica a página a Kamala 

Djonko. Este rasga a folha devagar e com todo o cuidado. Entrega-a inteira a 

Amambarka, que a dobrar em quadro e põe no bolso da camisa. Saem sem 

uma palavra de despedida)  

[...] AMAMBARKA  

A História registará este dia como início de um longo e próspero reinado... 

(Enche o copo de novo, mas no preciso momento em que se prepara para levá-

lo à boca, sente um doloroso golpe nas costas. Logo a seguir recebe uma 

segunda punhalada, mais violenta que a precedente, que o faz cair no chão. 

Antes de levar o terceira punhalada, reconhece o rosto do seu agressor.) 

AMAMBARKA 

Tu?... Tu?... Djibisappoh? Tu? [...] 

 

Percebe-se que a tradição oral é a base norteadora da cultura guineense, porque um 

documento oral pode ser definido de diversas maneiras, pois um indivíduo pode interromper 

seu testemunho, corrigir-se, recomeçar o diálogo como podemos observar no trecho acima. Por 

isso, numa sociedade oral como a Guiné-Bissau, a maioria das obras literárias são consideradas 

tradições. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações o 

conhecimento de seus antepassados.  

Para Augel (2007), a literatura oral ou a oratura é um acervo transmitido pela voz e pela 

memória. 

Constituída pelas histórias tradicionais, provérbios, advinhas, cantigas, 

manancial de saber e de criatividade populares, filosofia e sabedoria, sempre 

foi, a arte tradicional africana, praticada de modo funcional, isto é, não 

perdendo de vista a relevância social para a comunidade (AUGEL, 2007, p. 

30). 
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Percebe-se a importância e a valorização da tradição oral na Guiné-Bissau como em 

toda a África. A oralidade não é apenas um meio de comunicação, tem também o objetivo de 

preservar a sabedoria dos ancestrais. Pode-se afirmar que o desenvolvimento de uma literatura 

escrita, em terras africanas colonizadas por Portugal, já tem mais de um século de existência. 

Este longo período de atividade literária está dividida em duas grandes linhas: a literatura 

colonial e pós-colonial. A primeira define-se, essencialmente, pelo fato do centro do universo 

narrativo ou poético vincular-se ao homem europeu e não ao homem africano. O branco é visto 

nessas narrativas como entidade incontestável e é elevado à categoria de Deus. 

Já nas literaturas africanas, Ferreira (1987) afirma que é o inverso da literatura colonial. 

O universo africano é perspectivado de dentro, consequentemente saneado da visão folclórica 

e exótica. 

No espaço material e linguístico do texto o negro é privilegiado e revestido de 

um solidário tratamento literário embora não sejam excluídas as personagens 

europeias (de sinal negativo ou positivo). É o africano que normalmente 

preenche os apelos da enunciação e é ele quase exclusivamente, enquanto 

personagem ficcional ou poética, o sujeito do enunciado.  Se colocados, lado 

a lado, dois textos, um de literatura colonial e outro de literatura africana, é 

como se procedêssemos a uma justaposição de brusco contraste (FERREIRA, 

1987, p. 27). 
 

Percebe-se na literatura africana, a desconstrução do mito de herói mundial dada ao 

homem branco. O negro passa a ser também protagonista da sua própria história. Nela, o escritor 

procura marcar o seu lugar de fala e definir a sua posição nas sociedades pós-coloniais em que 

vive, procurando traçar novos rumos para o futuro da sociedade dentro das coordenadas de cada 

país, ao mesmo tempo em que se esforça em garantir um lugar privilegiado para as escritas 

africanas no mundo.  

As literaturas africanas de língua portuguesa expressam a tensão existente entre os dois 

mundos, africano e europeu (FERREIRA, 1987). Ao produzir literatura, os escritores africanos 

forçosamente transitam pelos dois espaços: A primeira, é assumir as heranças tradicionais de 

movimentos e correntes literárias surgidas na Europa e nas Américas em defesa da Negritude; 

No segundo momento, é usar as línguas nacionais como meio de conscientização nacional e de 

combate às forças estrangeiras. Esse embate que se realizou no campo da linguagem literária 

foi o impulso gerador de projetos literários característicos dos cinco países africanos que 

assumiram o português como língua oficial. 

A literatura escrita é de pouca acessibilidade para a maioria do povo guineense, mas a 

população desfruta do seu mosaico cultural que é a literatura tradicional, oral e comunitária que 
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reside na transmissão do conhecimento dos mais velhos, desde o período pré-colonial. São 

exemplos desse patrimônio cultural e histórico as advinhas, contos, lendas e histórias que se 

contavam e ainda se contam nas tabancas, nos bantabás5 (locais de encontros culturais) ou ao 

ar livre, debaixo dos poilões6.  

A Guiné-Bissau é um país com poucas produções literárias devido a má gestão do 

colonialismo ao longo dos séculos. Essas dificuldades herdadas tiveram influências nas 

produções, tanto no campo da historiografia como no da crítica ou da teoria literária. Não 

existem muitas obras e ainda é precária a recepção dessa literatura. Essa situação vem se 

modificando aos poucos, embora esteja ainda longe de ser satisfatória.  

Segundo Augel (2007), destacou-se, já no século XIX, Marcelino Marques de Barros, 

estudioso da oratura das etnias do seu país. Ele divulgou exemplos de discursos em língua 

guineense (crioulo) e nas línguas de diferentes etnias no novo Almanaque de Lembranças Luso-

brasileiro e no Almanaque Luso-africano. Transcreveu, nas línguas nativas, além do crioulo, 

canções e pequenas histórias da tradição oral e de alguns grupos étnicos.  

A literatura guineense sofreu, ao longo do tempo, descriminações, sobretudo em 

Portugal, onde se encontrava a maior parte de estudos sobre a literatura guineense. Augel (2007, 

p. 105) afirma que o angolano Mário de Andrade, incentivador e divulgador das literaturas 

africanas de língua portuguesa, muito atuante na casa do império, em Lisboa, publicou uma 

Antologia da poesia negra de língua portuguesa, onde registrou um poema, Meia-noite, de 

Terêncio Cassimiro Anahory Silva, que, segundo informações do compilador, nasceu em Cabo-

verde e viveu algum tempo na Guiné. 

Ananhory também aparece em outros contextos, sempre como poeta cabo-verdiano. Foi 

igualmente incluído na antologia brasileira de João Alves das Neves. (AUGEL, 2007, p. 108). 

Amante da Guiné-Bissau, o angolano Mario de Andrade deu a estampa à antologia temática da 

poesia africana. Ele prefaciou o segundo volume e incluiu na coletânea os nomes guineenses 

de Agnelo Regalla e José Carlos Schwars. Segundo Embaló (2004), essa fase de estudo da 

oratura das línguas nacionais compõe o primeiro momento da literatura guineense, pertencente 

ao período anterior a 1945, com o principal objetivo de resgate e interpretação das histórias e 

contos da Guiné-Bissau.  

                                                           
5 Bantaba: Parte da aldeia, geralmente no centro, onde a população se reúne; lugar público.  
6 Poilões: Árvore gigantesca, com uma representativida simbólica enorme dentro uma comunidade. Geralmente 

são vinculadas ao terreiros de religiões tradicionais na Guiné-Bissau.  

“Tradução do autor”. 

http://www.didinho.org/resenhaliteratura.html.(2004
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O esquecimento de que a Guiné-Bissau existe e também possui autores dignos de serem 

apreciados é o efeito de toda uma situação deficitária: a falta de estruturas adequadas para uma 

leitura prazerosa, a falta de um público leitor amplo e de livrarias, o baixo poder aquisitivo, a 

baixa escolaridade, a escassa circulação de bens culturais e a pouca repercussão da literatura, 

dentro e fora do país, desencorajando as iniciativas de estímulo aos novos leitores.  

A fase de 1945 a 1970 foi marcada por grandes contestações nas poesias de Amilcar 

Cabral7, pela invasão portuguesa, pela denúncia e apelo aos guineenses e caboverdianos pela 

emancipação e luta contra o sistema de colonização portuguesa. O período de 1970 a 1980 foi 

marcado pelo surgimento de vários escritores com espírito revolucionário, entre eles, Agnelo 

Regalla, Félix Sigá, Herder Proença e outros; com foco narrativo na liberdade do povo 

guineense, a afirmação da sua identidade e a luta por um futuro melhor. A fase da literatura 

guineense que se deu a partir da década de 1990 é a mais bela. Mesmo escrevendo na língua do 

colonizador, os autores fazem uma mistura com a língua materna, o Crioulo, para dar mais 

importância à diversidade cultural. Neste momento, Abdulai Sila se destaca com seus três 

romances – Eterna Paixão, Mistida e a Última Tragédia –, junto com outras vozes da literatura 

guineense com narrativas populares ressaltando a imagem do povo na busca e afirmação de 

suas identidades. (AUGEL, 2007, p.110). 

A narrativa de Sila nos permite pensar o sentimento de pertença e a partilha da memória 

coletiva da nação guineense, mostrando que é possível, através da literatura, fazer com que a 

nossa percepção do presente e do futuro seja uma coisa partilhada. Quanto mais partilharmos 

essa concepção e essas ideias, mais estaremos a construir a base daquilo que nos identifica e 

nos une como uma nação.  

Um dos objetivos da literatura de Sila é também fazer a correção de erros cometidos 

pelos governantes guineenses, através das mensagens transmitidas à nação.  A dramaturgia de 

Sila, em outras palavras, se esforça em promover diálogos necessários em função do 

aprendizado em que as letras se encontram no país e das condições sociais e econômicas do 

próprio meio. 

Outro guineense que se destacou após a independência foi Benjamim Pinto Bull, com 

uma tese publicada em seu livro Crioulo da Guiné-Bissau. Trata do crioulo e dos seus saberes 

como patrimônio cultural guineense. Destaca-se também, entre outros, Vasco Cabral, com a 

                                                           
7 Amílcar Cabral nasceu em Bafatá, Guiné-Bissau, em 12 de Setembro de 1924, e foi morto em 23 de Janeiro de 

1973. Filho de Juvenal Cabral e Iva Pinhel Évora, Cabral foi poeta, agrônomo, fundador do PAIGC e “pai” da 

independência conjunta de Guiné-Bissau e Cabo Verde. 
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publicação de um artigo chamado Djidius, em que exprime os sentimentos e as angústias que a 

luta armada trouxera para o povo. 

Segundo Augel (2007), a literatura guineense é divulgada no Brasil com a publicação 

da antologia de João Alves das Neves, no momento de grandes conflitos entre a metrópole e as 

suas colônias, em 1963. Essa antologia está dividida em duas partes, poesia e prosa, registrando 

a Guiné-Bissau na primeira parte, com Terêncio Casimiro Anahory Silva e Antonio Baticã 

Ferreira, de fato os primeiros guineenses a publicarem poemas de expressão verdadeiramente 

africana (AUGEL, 2007, p.111). Na segunda parte, dedicada à prosa, foram escolhidos os textos 

de Auá, de Fauto Duarte e Alexandre Barbosa. O Núcleo Ibero, Latino-Americano e Luso-

africano, do Instituto de Letras da cidade gaúcha de Ijuí, iniciou a publicação dos cadernos 

Luso-africanos intitulados As Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, trazendo uma curta 

referência à literatura guineense e registrando a primeira publicação pós-independência.  

Na década de noventa foi publicada outra coletânea no Brasil, organizada por Rogério 

de Andrade Barbosa, Ritmo de Tantas. Nessa coletânea, a Guiné-Bissau está representada por 

Marcelino M. de Barros, Amilcar Cabral, José Carlos Schwarz, Tony Tcheca, dentre outros. Na 

Bahia, merece referência o trabalho de Gramiro de Matos sobre as influências da literatura 

brasileira nas letras africanas lusógrafas. Neste trabalho, sobressai a presença de Vasco Cabral 

e Helder Proença. Gramiro noticia também o poema escrito por Armando A. Pereira, datado e 

publicado em 1910, na revista Correio d’África, acrescentando ter saído, naquele mesmo jornal, 

poemas de A. Sousa Paim, provavelmente um guineense.  

Semedo (2011) afirma que: 

[...] um tcholonadur, transmite as notícias, aponta caminhos, a partir de uma 

análise metafórica do poder hegemônico atuante em seu país, uma visão épico-

lírica do caos e da desgovernança, carregada de símbolos e de significações. 

(SEMEDO, 2011, p. 187) 

 

Se a literatura é o conjunto de produções literárias de um país ou de uma época, ou 

mesmo a representação do social, ela vai ter um papel importantíssimo no resgate e na 

reafirmação da identidade guineense. A literatura faz com que o indivíduo desperte para sua 

humanidade, auxiliando, entre outros requisitos, na formação da personalidade de cada um. Ela 

não mostra apenas os fatos, mas a complexidade de pensamentos que circundam e permeiam 

esses fatos, diferenciando o homem de cada época e de cada lugar, envolvido em seus processos 

histórico-sociais. 

Algo muito presente nas tradições africanas é passar os conhecimentos de pessoa para 

pessoa, esses devem ser bem conservados para que sejam passados às outras gerações com 
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clareza e lucidez, atingindo o coração de cada indivíduo que vai apropriar-se desses saberes e 

transmiti-los com base na educação absorvida dos mais velhos. Assim, percebe-se que as 

narrativas foram importantíssimas na construção do pensamento do homem guineense para se 

tornar livre da cultura imperialista e mobilizar o povo na luta pela libertação do território 

guineense. Para Barthes (2007), a literatura assume muitos saberes:  

[...] a literatura faz girar saberes, não fixa, não fitichiza nenhum deles; ela lhes 

dá um lugar indireto, e esse lugar é precioso. Por um lado, ele permite designar 

saberes possíveis – insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos 

intrínsecos da ciência: está sempre atrasada ou adiantada [...]. (BARTHES, 

2007, p.17-18) 

 

A literatura é sabedoria e produz saberes, esses conhecimentos podem referir-se a um 

ensinamento moral, ou seja, uma sugestão prática. A literatura transmite a realidade das coisas, 

liberta dos maus sentimentos e faz expressarmo-nos através da escrita. A literatura tem o poder 

de desvendar as coisas através da palavra. Literatura é a arte que expressa emoções e 

sentimentos de tal forma que é impossível permanecer imune. Em toda sua amplitude, a 

literatura envolve o ser que se dispõe a encontrá-la, este então se encontra, se identifica, se 

apaixona. É a comunicação através dos séculos, entre autor e leitor, rendidos pela expressão 

dos sentimentos através de uma obra.  

A literatura permite que se viva um mundo onde as regras invariáveis da vida real podem 

ser quebradas. Para Augel (2005), a literatura da Guiné-Bissau reflete os caminhos da 

emancipação, bem como o estado emocional do povo guineense que luta diariamente por uma 

Guiné melhor para as gerações futuras. A produção literária contemporânea faz ecoar, na sua 

variedade, os anseios e as preocupações da elite intelectual urbana, inconformada com a 

situação política e social do país no presente momento. Dada a quase inexistência de fontes 

escritas de informação, travar conhecimentos com as obras que se produzem na Guiné-Bissau, 

desde a independência, é uma das melhores maneiras de compreender e apreender essa 

literatura.  

 

3.3 A REPRESENTAÇÃO DO PODER NA SOCIEDADE GUINEENSE  

 

Na Guiné-Bissau, o regime pós colonal guiado na direção do nacionalismo, não 

correspondeu com as expectativas criadas no período da indepemdência. Pois é, no meio destas 

pessoas que nasce a frustração do “poder”, por causa da má administração da coisa pública e 

cuidados com aqules que lutaram dignamente para a libertação da nação guinennse. A literatura 

é único meio para continuar a expressar esses descontentamentos nacionais. No olhar mais 

crítico, o principal objetivo dos politicos guineenses é o “poder”, como também o exercício 
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burrocrático, a corrupção dos executantes ou ainda corrupção da nova burguesia, incentivada e 

tolerada por aques que manter no poder.  

A condição pós-colonial fez com que o país virasse um espaço de disputas de ideias 

incertas, no qual os modos de operar ultrapassam os limites da cultura do povo guineense, 

cansado da violência da época colonial e, depois, como reação, nas lutas independentistas. 

Podemos explicar esse fator da seguinte maneira: primeiro, existe um cerco da burguesia 

internacional para sustentar ou recuperar a autoridade política sobre as ex-colônias; segundo, 

existem formações ideológicas de apoio comunitário que ambicionam resistir às violências do 

ocidente.  

Entre esses fatores, a burguesia nacional, cuja técnica política é equívoca, tanto em 

relação à atitude do ocidente quanto às ideologias de base. Trazemos Amambarka, o 

personagem  mais ambiocioso na peça As Orações de Mansata de Sila para dar exemplo o de 

como funciona a elite africana pós colonial. Uma figura da legitima representação, do poder da 

burguesia nacional, que se acha um político progressista, “imagina o país com o mesmo 

conforto que existe no ocidente”, mas, por outro lado, é um sujeito profundamente dominado 

pelo espírito do proveito e do gozo pessoal. A partir da figura de Amambarka, Sila expõe a 

essência de uma burguesia estrangeira que sabe observar e investir em setores sociais 

fragilizados emocionalmente e culturalmente na sociedade guineense como africano, para que, 

posteriormente, dêm seguimento aos projeto de exploração sabendo que isso, pode significar 

mais sofrimentos à população ou sacrifício de vidas humanas.  

Se pensarmos um pouco mais a propósito da condição de Amambarka, podemos 

concluir que no panorama guineense, mesmo com a presença de governantes progressistas e 

autoritários, muitas vezes, está em andamento uma estratégia cuja sabedoria e autoridade são 

irreais. Depois, o pensamento local guineense é colocado à margem, já que à comunidade é 

negada sua expressão, sendo os seus anseios iludidos ou frustrados toda vez pela burguesia 

nacional.  

A citação na dedicatória da peça, em língua Fula, constitui uma senha para melhor 

percebermos o círculo discursivo de Sila. A tradução do provérbio, oferecida pelo autor (SILA, 

2007, p.11), diz: “Quem parte para uma viagem sem data de regresso que leve bagagem 

completa”. Essa citação, para além de nos mostrar a atmosfera geral da peça, aponta também 

para uma razão cultural guineense subentendida no texto.  

O legado aponta para uma presença disponível e aberta, num percurso cujo cenário do 

mundo não responde a nenhum roteiro preconcebido e que, por isso, aponta para uma realização 

futura permeável à imprevisibilidade. 
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Para Sila, a própria formulação literária alcança a presença poética dos acontecimentos, 

como a tradição, mirando para um horizonte de abertura onde a mestiçagem se faz sentir de 

maneira excepcional e para além dos embaraços entre os múltiplos princípios de referências 

culturais. Segundo Glissant (1997), com a errância, o imaginário cultural é deslocado, 

obrigando o sujeito a sair da prisão, que o prende por um sentimento de raiz único, para 

conhecer todas as variações do mundo. Contudo, o acontecimento da colonização, bem como 

os desvios dos tempos pós-coloniais, representou uma traição à tradição cultural guineense.  

Em contrapeso às identidades existentes, novos aperfeiçoamentos de identificação 

cultural passaram a atuar no ambiente guineense (africano), o que fez com que começasse a 

crescer em muitos dos guineenses o sentimento de extinção ou de abandono em relação à 

própria cultura. Esse não reconhecimento, em muitos casos, forçoso, pareceu claro com a 

quebra da subjetividade do guineense, ingressando-o verticalmente num mundo absolutamente 

híbrido. Esse novo mundo, híbrido por obrigação, assinala para uma condição de não voltar ao 

comando da história, onde a tradição, hoje rejeitada, nunca admitirá as antigas maneiras de 

reconhecimento do passado.  

Pois Sila parte com toda a bagagem disponível, porém sem data de volta, ou seja, para 

um país distante, pondo em evidência a cultura reconquistada. Entretanto, Sila abre o seu 

conhecimento a partir da literatura para que o leitor tentasse chegar a um novo mundo a partir 

das suas narrativas. Desse modo, explicando em termos culturais, a viagem não diminui o 

objeto, ao contrário, mostra os seus frutos. Nesse sentido, entendemos que, quando temos uma 

viagem sem data de volta, levamos as coisas mais importantes. 

 

 

2 ABDULAI SILA E SUAS MARCAS NA LITERATURA GUINEENSE 

 

2.1 OS HORIZONTES DE UM ENGENHEIRO NA LITERATURA GUINEENSE 

 

Engenheiro, economista, investigador social, dramaturgo e romancista da Guiné-Bissau, 

Abdulai Sila é escritor consagrado e considerado o autor do primeiro romance guineense, 

“Eterna Paixão”, de 1994. Integra organizações filantrópicas e dedica-se à alfabetização da 

população. 
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Filho dos camponeses Aissato Baldé e de Aliu Sila, Abdulai Sila nasceu em 1958, numa 

pequena tabanca8 ao sul da Guiné-Bissau, chamada Catió. Presenciou os momentos difíceis da 

luta armada de libertação nacional e participou nas brigadas de alfabetização do país.  

Em Catió, ele frequentou a escola primária, transferindo-se mais tarde para a capital 

Bissau, em 1970, com o intuito de cursar o segundo grau. Graduou-se em engenharia 

eletromecânica pela Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, em 1985. Sila atualmente 

é dono da empresa “Eguitel Comunicações”, pioneira no desenvolvimento e expansão das 

tecnologias da informação e comunicação na Guiné-Bissau, e da rede de informática 

denominada “Sitec”, ambas criadas em 1987, sob o gerenciamento dele e do irmão, com o 

principal objetivo de tornar acessíveis essas tecnologias com custos baixos em todo o país. 

Abdulai Sila faz parte de várias organizações filantrópicas, como os centros culturais de 

línguas francesa e portuguesa na Guiné-Bissau, em particular, no que diz respeito à 

alfabetização da população. O seu reconhecimento se sobressai na escrita e Sila é tido como 

uma das mais importantes vozes da literatura bissau-guineense e lusófona. 

Segundo Carlos Lopes (2011), Abdulai Sila é também uma das mais destacadas vozes 

da literatura guineense contemporânea e iniciador de uma corrente ficcional original, sendo 

autor do que é considerado, como antes referido, o primeiro romance guineense, “Eterna 

Paixão”.  

Abdulai Sila é cofundador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, da Ku Si Mon 

Editora, a primeira editora privada do país, da revista cultural Tcholona e da associação dos 

escritores guineenses. Segundo Bispo (2009; 2010), Sila começou a escrever motivado por uma 

professora do liceu onde estudou. Publicou textos sobre educação e desenvolvimento social na 

revista Tcholona, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP). Em 2013, foi nomeado 

Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras pelo Estado francês. 

A importância que teve seu romance inaugural tem sido confirmada nas subsequentes 

publicações, centradas, principalmente, na transformação pós-colonial da sociedade guineense. 

Sila publicou ao longo da sua carreira seis livros: Eterna Paixão (1994), A Última Tragédia 

(1995), Mistida (1997), Orações de Mansata (2007), Mistida Trilogia (2002), Dois Tiros e uma 

Gargalhada (2013) e Memórias SoMânticas (2016).    

Abdulai Sila é um escritor guineense que fala diretamente ao leitor no momento de 

insegurança de seu país em relação à justiça social. Desde a publicação de Eterna Paixão 

(1994), Abdulai Sila oferece ao público leitor uma arte literária cujo horizonte imaginário 

                                                           
8 Tabanca: É uma expressão africana (Guiné-Bissau) incorporada ao português que significa vila, aldeia ou 

interior. (Tradução minha) 
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resiste numa inquieta percepção do mundo interior dos indivíduos, através de uma narrativa 

fascinante e imposta de um mundo alheio. Dito de outra forma, a narrativa de Sila contempla o 

ambíguo, quebrado e descrente espaço da subjetividade do mundo pós-colonial africano 

(CARDOSO, p. 65, 2014).  

O período colonial nos traz o choque cultural entre costumes portugueses e guineenses 

e as violências praticadas antes e no decorrer da luta armada na Guiné-Bissau. Já o período pós-

colonial revela outras lembranças desagradáveis da guerra civil de sete de junho de 1998, dos 

golpes de estados e de assassinatos bárbaros que levaram o país para a situação de calamidade 

social, política e financeira. O autor traz, em suas obras, uma escrita originária dos problemas 

do seu povo, ao mesmo tempo em que levanta a autoestima deste, lutando contra a 

discriminação racial, resgatando os conhecimentos que glorificam a identidade guineense na 

luta contra a colonização portuguesa, que fazem de Guiné um país multicultural.  

Tratando-se de uma peça teatral que é o livro As Orações de Mansata, vale a pena 

lembrar como a dramaturgia foi aliado da educação há vários séculos. Na antiguidade, os 

filósofos lutavam por uma técnica pedagógica que ligasse jogo, teatro e educação. Platão, 

Aristóteles, Sêneca e Horácio (COURTNEY, 1980, p. 14) confiavam na arte como alicerce para 

toda a educação natural. Para Platão, a educação deveria se basear no jogo “[...] as crianças, 

desde tenra idade, devem participar de todas as formas lícitas de jogo, pois se elas não se 

encontram cercadas de tal atmosfera, jamais crescerão para serem bem educados e virtuosos 

cidadãos [...]” (COURTNEY, 1980, p. 5).  

Segundo Aristóteles, o jogo na educação (1981)9 deveria estar voltado para a vida de 

aprendizado e para despertar amor, pois o jogo era de grande importância. Com o despertar dos 

livros clássicos no renascimento, as escolas tiveram que adaptar a metodologia do teatro, com 

ênfase nos jogos e regras e nas atividades físicas. Exemplo disso é que os estudantes dirigiam 

peças teatrais nas escolas fazendo ensenação de guerra através das performances dramáticas 

para o desenvolvimento educacional de cada indivíduo. 

A arte de falar, realçada na época, incentivou os estudantes a se voltarem para o teatro 

antigo, assim, as interpretações tornaram-se comuns. Tinham o jogo como método de atenuar 

o estudo dos livros e o teatro como prática para a linguagem, a fim de desocupar a memória das 

outras matérias.  

O teatro na Guiné-Bissau é baseado numa tradição ancestral, nos acontecimentos da 

vida social transmitidos oralmente. Por isso, durante muito tempo o teatro guineense foi 

                                                           
9 ARISTÓTELES, 1981, p. 56. 
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considerado parte do ritual cultural. Haja vista que, muitas vezes, são nessas manifestações de 

rituais sagrados como o fanado, cerimônias de toca choro, casamento e outros, que 

desfrutamos, ao mesmo tempo, de uma encenação teatral. Como exemplo, As Orações de 

Mansata de escritor, da Guiné-Bissau, Abdulai Sila, a ser averiguado na citação abaixo entre a 

terceira rapariga e Kemeburema: 

                                         TERCEIRA RAPARIGA 

Nós não somos nada. Nós não somos senão simples katanderas. Sabemos 

quem é porque ouvimos falar de si. Há tanto tempo que está toda gente à sua 

procura, a querer saber do seu paradeiro, e agora que aparece por aqui, assim 

de repente, quando se pensava que estava noutra terra, agora que está aqui em 

carne e osso à nossa frente, falando conosco ao alcance da minha mão, 

ninguém quer acreditar no que estou a ver com os meus próprios olhos... 

Vamos! (SILA, 2007, p. 24) 

 

Podemos perceber esse lugar de fala entre as personagens na As Orações de Mansata, 

quando o Supremo Chefe reclama da dominação ocidental, “[...] desde que os brancos vieram 

com estas manias de eleições e democracias e internets e não sei que mais [...].” (SILA, 2007, 

p.32), como também em A Última Tragédia, em que o professor, sendo um assimilador da 

cultura ocidental, não esquece suas tradições e procura o régulo para pedir conselhos, 

valorizando, assim, a tradição oral e o respeito aos mais velhos. No entanto, o régulo não perdeu 

tempo e solicitou-lhe que escrevesse um texto com conselhos e ensinamentos para toda família 

e para outros que viessem a ocupar seu posto no futuro:  

Como não sabia escrever, pediu ao professor que registrasse tudo o que ele 

estava falando, “[...] Régulo deve ser aquele que sabe pensar melhor, aquele 

que consegue ir até à essência das coisas. Régulo só pode ser quem tem as 

mãos limpas, sem rabo de palha [...]” E depois ele tem que ter uma visão mais 

aberta. Quando há um problema, tem que ser capaz de distinguir a causa da 

consequência [...]. (SILA, 1995, p. 94) 
 

A tradição e a modernidade se uniram em prol do desenvolvimento da nação guineense 

através da figura do regulo de Quinhamel e do professor. O régulo pretende deixar um 

documento escrito aos novos dirigentes da Nação  para que governem com respeito e dignidade, 

além de saber lidar com todos os tipos de problemas da sociedade.   

Falando da escrita de Sila, percebe-se que existe uma certa proximidade que faz com 

que os textos dele dialoguem, como podemos perceber nos romances A Eterna Paixão e A 

Última Tragédia, como também entre as peças teatrais As Orações de Mansata e Dois tiros 

uma Gargalhada. A começar pelo nome dos protagonistas, Daniel, personagem de Eterna 

Paixão, e Maria Daniela, personagem de A Última Tragédia, cujos significados têm origem 

hebraica e significam “Deus é o meu juiz ou - Deus é minha justiça” (SILA, 1995, p. 18). É 

ousado pensar que tal sentido diverge do ciclo de tragédias que marcam a vida de Ndani, 
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excluindo-se a pressuposição de que Deus a tenha julgado e a condenado a um destino trágico. 

As tragédias também seguem Daniel, mesmo que o destino tenha lhe oferecido um final feliz.  

Em ambos os enredos, o protagonista muda-se para outra cidade: Ndani (Maria Daniela) 

sai de Biombo para Bissau e Daniel deixa Atlanta em direção à capital de um país africano não 

nomeado. Ao considerar que o país em que se passa Eterna paixão é Guiné-Bissau, os 

protagonistas vivem, em épocas diferentes, no mesmo espaço. Seus trânsitos têm caminhos 

diferentes, mesmo que Ndani tenha saído do interior para a capital, enquanto Daniel parte de 

um grande centro urbano mundial (Estados Unidos) para um país do terceiro mundo (a Guiné-

Bissau). Nesse sentido, Daniel e Daniela também trazem consigo marcas do passado que os 

impulsionaram para seus deslocamentos. Daniela sai de Biombo por causa da maldição 

anunciada pelo djambakus. “Si fere ala, fere bonde ko fere”? (SILA, 2002, p. 321), que significa 

‘Se não há saída, uma má saída é saída?’. 

Já Daniel segue sem destino pelos Estados Unidos antes de partir para a África, devido 

ao assassinato de seu pai, vítima do racismo. Tal morte desencadeou a destruição de sua família: 

a mãe enlouqueceu, Daniel e a irmã foram para o orfanato e, mais tarde, a menina suicidou-se 

por não suportar conviver com a memória do estupro sofrido. Os momentos de harmonia para 

as duas personagens ocorrem quando seguem para o interior do país. Para Ndani (Daniela), 

Catió, terra natal do autor do romance e cidade na qual ela cria seus filhos, é um lugar de paz, 

onde se consegue bons relacionamentos com os demais moradores e vive sem ter diante de si a 

maldição anunciada. Para Daniel, Woyowayan é o local utopicamente desejado, é a cidade 

imaginária cujo nome foi inspirado em Woyowayan-Ko, tabanca situada na atual Guiné-

Conacri, e que se tornou famoso por ser considerado um marco da resistência negra frente à 

dominação branca (AUGEL, 2007, p. 339).  

O romance A Última Tragédia, de Abdulai Sila, embora trate do período colonial, foi 

escrito pelo autor na era da pós-colonialidade. Nessa obra, o autor expõe as contrariedades do 

período colonial na então Guiné Portuguesa, sob a perspectiva dos próprios Bissau-guineenses. 

O mundo apresentado no romance é o mundo marcado pela opressão dos colonizadores sobre 

os colonizados, ou seja, dos brancos contra os negros.  

Tal narrativa, implícita no romance, se confirma com o desenrolar da história. Através 

da luta armada, Guiné-Bissau conquista sua independência política em 1973.   Paralelamente 

ao decurso da história que leva à luta armada e, em seguida, à libertação do país, há em A Última 

Tragédia outra história, “passada”, como denomina o narrador, que não foi contada. Para além 

da história de vidas particulares que foram arruinadas pela colonização (no caso de Ndani e do 

Professor, por exemplo), Sila mostra, através do testamento de um importante Régulo, que 
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houve um plano anterior para expulsar os colonos sem necessitar, entretanto, derramar sequer 

uma gota de sangue. É nesse ponto que acreditamos estar a mais singular contribuição de Sila.  

Em Eterna paixão, a esperança como revide encontra a sua expressão concreta. Num 

país africano governado pela burguesia, que abandona o compromisso antes assumido no tempo 

das lutas independentistas, substituindo o poder colonial por um poder local, mas igualmente 

opressor, desigual e ditatorial, a possibilidade de um reencontro da comunidade com a ordem 

política estabelecida é novamente posta em questão.  

Nesse contexto, a esperança renasce na trama ficcional de Abdulai Sila. Através de 

Daniel, um personagem emblemático do romance, Sila propõe uma volta ao “equilíbrio”, em 

que a seiva das tradições africanas e a oportunidade oferecida pelo momento pós-colonial 

favorecem todos os cidadãos da nação. Daniel, antes banido do governo central, recupera, 

agora, a esperança numa comunidade tradicional, ao executar uma série de projetos sociais para, 

depois, retornar ao governo. No governo, Daniel obtém apoio para estender todo o projeto à 

nação. Nesse romance, um projeto de nação é possível, a esperança se realiza, e passa então a 

correr em paralelo com o tempo da história presente, ou seja, ao tempo histórico que Sila tanto 

critica e combate. 

A intervenção compulsória dos brancos em África gerou na vida dos negros africanos 

um desordem social, econômica e cultural sem precedentes, chegando a desequilíbrios 

psicológicos graves  (FANON, 2008). Se a presença colonial branca foi demasiado opressiva, 

o que fez com que a  cultura local fosse sistematicamente abalada pelos fatores não só 

econômicos, como também culturais e religiosos, a guerra de libertação, mesmo vitoriosa, foi 

também um dos elementos de pressão que ajudaram a fraturar ainda mais o espírito do negro 

africano de forma triste e dolorosa.  

As Orações de Mansata e Dois Tiros e uma Gargalhada são as primeiras peças do teatro 

editadas e publicadas na Guiné-Bissau. A primeira trata sobre as lutas pelo poder na sociedade 

guineense como em África, apelando aos governantes a olharem para as causas sociais, como 

educação, saúde, pobreza e violência, a crescer disparadamente por causa da má política 

administrativa que o país vem atravessando desde a proclamação da sua independência, em 

1973. Sila mostra, através de sua narrativa, que o povo guineense continua sendo refém de um 

sistema corrupto em pleno século XXI, sem direito aos valores que dignificam uma sociedade 

por causa dos interesses pessoais e não da sociedade. Dois Tiros e uma Gargalhada vai dar 

continuação à peça anterior, mas chamando atenção especificamente para a sociedade 

guineense de que não há espaços para violência na Guiné-Bissau. É momento de fazer uma 

reflexão em prol do desenvolvimento do país e não pessoal, promovendo debates culturais em 
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vez de sons dos tiros que atormentam a sociedade guineense a qualquer hora do dia ou da noite. 

É momento de unidade nacional do diálogo, como se faz nos países civilizados para resolver os 

problemas internos sem o uso da violência ou da matança.  

Com isso, Sila parece desejar genericamente fixar a imagem do político e administrador 

das nações africanas (Guiné-Bissau) como representantes do “mal” na sociedade pós-colonial 

em África. Amambarka, personagem que aparece nas duas peças de Sila, não é um personagem 

ruim por sua natureza, mas pelo processo histórico que o tornou. Amambarka, ao perder 

respeito e espaço na Suprematura por outros conselheiros de Mwankeh, começou a se 

desesperar pela situação que estava vivendo no momento. As esposas10 não lhe obedeciam mais, 

faturas e contas atrasadas, o carro quase não funcionava de tão velho que era. Acostumado à 

vida de luxo, ele não se reconhecia nesse mundo de misericórdia em que a maioria da sociedade 

vive, então começa a orquestrar um golpe de Estado para assaltar a Suprematura. Podemos 

entender isso com mais clareza no trecho seguinte: 

 

Gabinete pequeno e mal iluminado. Quatro homens estão sentados num 

banco, dois outros de pé; um colocado à porta e o outro à única janela. 

Amambarka está sentado numa velha cadeira de bambu:  
 

AMAMBARKA 

Este dia de hoje pode vir a ser histórico. Cada um de vocês tem uma missão 

específica a cumprir. O sucesso de todos depende do sucesso de cada um. E 

também o sucesso de cada um de vós depende do sucesso de todos. Somos 

Como uma equipe de futebol, entenderam? 

UM DOS PRESENTES 

Por amor de Deus! Olha Amambarka, nós não somos crianças, está bem? 

OUTRO DOS PRESENTES 

Desde que cá estamos não tens feito outra coisa que repetir a mesma merda. 

Podes revelar o segredo de uma vez por todas? Ou não tens confiança em 

alguém aqui? É esse o teu problema? Não tens confiança em nós? 

(Amambarka mostra-se surpreendido com a questão. Levanta-se e olha para 

os que falaram, primeiro, e, depois, para os restantes. Faz um sinal com a mão 

para que os que estão sentados no banco se aproximem mais, mas é ele quem 

se move na direção deles antes que reajam. Acende um cigarro, que manda 

que o homem que estava junto à janela segure. Depois saca do bolso da camisa 

um mapa, que estende sobre as pernas. Volta a pedir com um sinal que todos 

se aproximem) 

AMAMBARKA 

A nossa missão é localizar uma pessoa, um homem, aqui (aponta para o mapa) 

[...] VÁRIAS VOZES  

                                                           
10 Ainda sobre os hábitos socioculturais de Guiné-Bissau, o homem pode ter mais de uma esposa através do 

casamento tradicional, a partir do momento em que o sujeito tem condição de mantê-las. Por isso, os homens de 

maior poder político ou prestígio social ostentam sua riqueza ou notoriedade através de suas mulheres. 

“Tradução minha” 
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Fodas... Caramba... Porra... Isso é brincadeira ou que? Estás a gozar conosco... 

[...] 

[...] AMAMBARKA 

Essa missão vale a pena. É trabalhar uma vez e ter dinheiro para o resto da 

vida, estão a entender? [...] Vocês já disseram muitas missões comigo e sabem 

que eu sou homem de palavra. Nunca volto atrás com as minhas promessas. 

Mas também sabem de uma coisa: não tolero traição! Ah, isso é que nunca! 

Portanto, o fato de vos ter chamado aqui para esta missão é a maior prova da 

minha confiança em vocês. Agora alguém de vocês acha que estou errado, que 

não mereço a sua confiança? Se estiver aqui alguém que acha para além de 

dois tomates também pode ter duas línguas que o diga desde já. Eu ainda não 

disse, mas não vamos sair daqui sem um juramento de fidelidade. Portanto, 

quem quiser saltar do barco que o faça já... Tú, Djibisappoh? 

DJIBISAPPOH 

Sabes que podes contar comigo. 

AMAMBARKA 

E tú Djondez? 

DJONDEZ 

Ajudaste-me uma vez... Não sou ingrato.  

[...] KUDJIDO 

Bem sabes que eu nunca virei as costas a um amigo. [...] (SILA, 2007, p. 62-

64;65)  

 

A sua busca pelo poder, bem como a maneira como ele próprio traduz o medo em ser 

traído, mostra para nós sua condição mestiça por imposição.  

Ele entende que a garantia de poder pode ser dada pela essência protetora da 

tradição/ancestralidade, mas, por outro lado, sabe que sua condição não lhe permite mais 

acessibilidade a essa mesma tradição. A violência que o fez, e que reproduz, não o permite mais 

tal vínculo. E o ocidente, que antes prometera proteção, agora hesita ou mesmo começa a deixar 

claro para o personagem que a sua presença como líder africano já não é mais conveniente aos 

seus interesses.  Diante desse quadro, Amambarka reconhece sua diferença em relação ao 

ocidente, desejando, como político e administrador, mais autonomia política para fazer uma 

série de reformas no país. Essas reformas, além de beneficiar a população, reduziriam a 

dependência política de Amambarka frente ao ocidente. Se ele conseguir, pela astúcia e pela 

violência, recuperar os poderes da tradição, poderá então ser um líder reconhecido pela nação. 

Como podemos ver nos diálogo entre Amambarka e Homens Grandes: 

Preciso desses poderes “As Orações de Mansata”,11, não para o benefício 

pessoal, mas para fazer progredir a Nação.  

 

Com esses poderes, não vamos pedir esmola a nenhuma outra nação ou 

instituição estrangeira, vamos ser autossuficientes, respeitados em todo o 

mundo, ter tudo o que precisamos. Vamos ter escolas para as crianças, 

universidades em todo o país, para todos os jovens, rapazes e meninas, 

estudarem e serem grandes Homens, cientistas de valor, com conhecimentos 

                                                           
11 Uma espécie de sabedoria ancestral dada por uma sacerdotisa. “Tradução minha” 
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profundos da ciência e da tecnologia que vão fazer inveja aos brancos! (SILA, 

2007, p. 99).  

 

No entanto, Amambarka termina absolutamente isolado na sua missão. Ao fim e ao cabo 

não consegue recuperar a proteção espiritual que o reconheceria como sujeito eleito pela 

comunidade para defender os interesses de todo o povo. Além disso, o personagem não está 

mais apoiado pelo ocidente, o que o faz suspeitar cada vez mais dos interesses ocidentais. 

Assim, a figuração do “mal” é representada por Amambarka, o personagem não é mau 

porque nasceu mau ou porque tem uma natureza interior ruim, mas porque as condicionantes  

históricas fizeram com que pessoas como ele, um guineense, se afastassem da própria tradição 

diante do processo violento de descolonização, e que, em seguida, tendo naturalizado essa 

violência em si, a perpetuou de maneira trágica. Esse comportamento manifesto pela violência 

passou, em seguida, a ser identificado como uma prática africana pelo ocidente e o próprio 

ocidente entendeu, então, que poderia reconquistar seus territórios perdidos em África a partir 

de um conluio com líderes africanos que tivessem em si essa identificação.  

Sila entende que a mudança para um mundo novo está na descolonização do negro 

africano (guineense) com esse personagem. Mas, para se chegar à superação dessa condição 

psicossocial, é preciso, segundo indicações do próprio escritor, retornar à ancestralidade 

africana. Contudo, como veremos mais adiante, a imagem dessa ancestralidade não é mais hoje 

a mesma do passado, embora ainda guarde a sua principal mensagem. Enfim, a permanência da 

imagem de Amambarka favorece o assédio do novo colonizador. Através dele, o negro africano 

(guineense) contemporâneo é apresentado ao mundo ocidental como sujeito, um sujeito 

bárbaro. Isso reforça a imagem construída sobre o negro no período da colonização e serve, no 

presente, como argumento legitimador da condição subalterna dos negros africanos no mundo 

e de intervenções estrangeiras forçadas de ordem política e militar.  

Toda a África, a partir desse ponto de vista, será vista como um lugar habitado por “não 

pessoas”, pessoas de existências negadas pelo Direito Internacional (CARDOSO apud 

CHOMSKY, 2012) e que, por isso, necessita do “apoio” civilizatório do ocidente. A figuração 

de Amambarka, contraditória e potencialmente destrutiva, irá marcar presença em Dois tiros e 

uma gargalhada (2013), a mais recente publicação de Sila. Segundo Cardoso (2015), nessa 

peça, Amambarka reforça as características do personagem por nós já percebidas nos livros 

anteriores do autor. Mesmo guardando pelo bem-estar em relação às obras anteriores, As 

orações de Mansata traz novamente toda a problemática anterior do personagem, fazendo, 

ainda, outras conexões com outros mundos nessa ficção. Amambarka, nessa peça, quer agora 
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eliminar todos os vetores que obstaculizam a sua ascensão e permanência no poder. Uma dessas 

forças é, sobretudo, a própria sabedoria local, representada por chefes comunitários conhecidos 

como Homens-grandes.  

Na obra Mistida12, Sila traduz com vivacidade o momento imediatamente posterior à 

luta de independência, em especial de Guiné-Bissau. Nesta obra, as pessoas aparecem andando 

desorientadas pelas ruas em que vivem, numa nação que nos dá a impressão de que não tem 

vínculo ou familiaridade com a tradição (entendemos “tradição” ou “ancestralidade”, no 

percurso desse texto, como práticas e imaginações culturais seculares das comunidades).  

Em outras palavras, Mistida marca, de maneira não harmoniosa, a ruptura entre a 

tradição e a nova ordem estabelecida. As histórias que compõem o livro trazem personagens 

absolutamente “confusos”, cuja percepção parece estar desajustada em relação ao tempo 

presente e à vida imaterial, espiritual. Conforme pode ser constatado na citação seguinte: 

[...] - O povo está muito contente, Nham-Nham. 

   - Muito contente? 

   - Há festas por todo o lado. 

   - E os militares? 

   - Todos fechados nas casernas. 

   - Todos? 

   - Estão todos felizes. 

   - Diz-me a verdade Amambarka. 

Mais uma vez aquela provocação. Verdade ou mentira, qual era a diferença? 

São dois conceitos abstratos, muito subjetivos, que só existem na mente dos 

que não têm inteligência nem capacidade de imaginação. Porque os outros 

sabem que o que na realidade existe são coisas agradáveis e desagradáveis de 

ouvir. O resto é pura ignorância. Aliás, mesmo aquilo a que se chama realidade 

é uma coisa muito polémica, que não é real. Cada um vê as coisas conforme 

puder, de acordo com a sua capacidade intelectual. Verdade ou mentira? [...]. 

(SILA, 2002, p. 379)  

   

Nesse ambiente de miséria humana, Sila busca uma fissura no tempo para que a verdade 

seja maior, para que a ancestralidade possa libertar-se. Nas histórias apresentadas na obra, 

metáforas como “bola de fogo” ou “casamento do Sol com a Noite”, bem como outras formas 

de figuração da ideia de redenção, dão o tom da narrativa.   

Algumas personagens vivem atormentadas pelas graves falhas que cometeram enquanto 

outras estão à espera de uma viragem na história. Em outros termos, há uma divisão psicológica 

nítida entre eles, existem aqueles que são os atores da nova ordem e aqueles que, embora tenham 

sido trazidos pelo contexto existente, esperam ver o dia de um novo despertar.  

                                                           
12 Mistida: Assunto, vontade ou necessidade de uma pessoa ou grupo. “Tradução do autor” 
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Novamente a resposta surge no discurso ficcional de Sila, num tempo definido pelo 

próprio autor como “kambansa”13, ou seja, transição. De acordo com Hall (2003), as 

identidades formadas no contexto colonial foram construídas na intenção de barrar ou rejeitar 

o engajamento das histórias locais ou de seus desdobramentos culturais. E um dos locais em 

que mais se faz sentir essa disputa está justamente no discurso sobre a tradição. As diversas 

significações (versões) da tradição são postas à margem para que uma única versão sobre a 

tradição prevaleça, imposta, é claro, pela política dominante. Desse modo, outras matrizes de 

significados da tradição passam a viver na obscuridade: “A tradição é um elemento vital da 

cultura, mas ela tem pouco a ver com a mera persistência das velhas formas. Está muito mais 

relacionada às formas de associação e articulação dos elementos” (HALL, 2003, p. 243). Assim, 

compreendemos a complexidade dos usos e significados da tradição ou ancestralidade no 

contexto discursivo. O que mais nos importa não é o conteúdo de uma dada tradição, mas como 

esse conteúdo é expresso e por quem é expresso. 

 

2.2 GUINÉ-BISSAU: DA COLONIZAÇÃO À PÓS-COLONIZAÇÃO 

 

“Não tinha nem caminho pr’a andar em busca de sua 

mãe áfrica não tinha nem força de pensamento pr’a 

dizer da dôr à sua mãe áfrica [...]”.  

Pascoal D’artagnan Aurigema14 

 

A divisão provocada pelos conflitos coloniais na Guiné-Bissau fez com que os escritores 

guineenses focassem na busca e na recuperação das narrativas subalternizadas ao longo da 

ocupação colonial como tema principal de suas produções literárias. Pois, por mais que as 

gerações passadas da literatura guineense tentassem procurar um equilíbrio, as contradições e 

a necessidade de afastar os fantasmas resultantes do estrago provocado pelo passado colonial 

tomam espaço nos textos, mostrando as consequências do processo de dominação ao qual foram 

submetidos. 

As discussões atuais sobre a identidade cultural nos países colonizados – 

fundamentados, sobretudo, pelas propostas mais recentes dos Estudos Culturais – continuam 

fomentando questionamentos acerca das polêmicas geradas pela multiplicidade de discursos 

produzidos sobre a ideia de nação e sujeito. Nesse contexto, o termo pós-colonial passa por 

                                                           
13 Kambansa: travessia de um rio ou transição do ano. “Tradução do autor”. 
14 AURIGEMA, 1994, p. 43. 
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diversas revisões que nos possibilitam desmistificar e superar os discursos hegemônicos 

representados pelo pensamento eurocêntrico em relação à África.  

A teoria pós-polonial traduz a sua herança crítica do orientalismo sob a forma prática 

interdisciplinar, passando pela filosofia, pela historiografia, pelos estudos literários, pela 

sociologia, pela antropologia e pelas ciências políticas. Os teóricos pós-coloniais distinguem-

se pela tentativa constante de repensar a estrutura epistemológica das ciências humanas, 

estrutura essa que terá sido moldada de acordo com padrões ocidentais que se tornaram 

globalmente hegemônicos devido ao fato histórico do colonialismo. Essa estrutura da 

democracia importada para as colônias através do modelo europeu (Portugal) de convivência 

não se adequa a certas realidades das colônias. Trata-se de uma democracia forjada através das 

organizações internacionais para que o país possa obter ajudas internacionais, tendo que 

cumprir algumas exigências estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional. Na tentativa de 

cumprir tais exigências (FMI), começaram a surgir outros interesses internos (pessoais) que vão 

resultar nos conflitos pós-coloniais. Sila nos mostra isso, logo no segundo ato de As Orações 

de Mansata: 

CENA 1 

Gabinete principal do Supremo Chefe, na Suprematura. Mwankeh está 

reunido com os seus conselheiros. Toca telefone vermelho e Popnyate 

precipita-se a atender a chamada.   

POPNYATE 

Sim, ele está, mas está muito ocupado... Disse que não quer ser incomodado... 

Não, não, não é isso, é que está numa reunião de emergência com aquele 

embaixador da delegação estrangeira de que lhe falei outro dia... Temos uma 

questão muito delicado e urgente, que ele quer resolver hoje mesmo, sem 

falta... (SILA, 2007, p. 25). 

 

A cor vermelha do telefone atendido pelo Popnyate, um dos conselheiros da 

Suprematura, tem um peso simbólico muito forte na sociedade guineense. A cor vermelha 

representa, na bandeira da Guiné-Bissau, o sangue derramado na luta de libertação pela 

independência nacional. Sila focaliza na cor vermelha a chegada do neocolonialismo na Guiné-

Bissau, como o início de uma era marcada pela corrupção, violência e falta de 

comprometimento do Estado com a sociedade; pois a situação se agravou mais com as disputas 

internas para se chegar ao poder ou transformar o poder numa apropriação pessoal, acabando 

por gerar conflitos internos que afundaram o país em uma situação de calamidade.  

Ao discorrer acerca do mal entendido em volta do termo pós-colonial, Stuart Hall nos 

chama a atenção para o fato de que o termo não se reduz a uma ou outra nação ou sociedade e 

também não se aplica com o mesmo sentido para todos os países. Isto porque os países 

colonizados tiveram experiências diferentes e, portanto, seus conhecimentos pós-coloniais, da 
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mesma forma, podem mudar em muitos aspectos. Sendo assim, para Hall, o termo pós-colonial 

“se refere ao processo geral de descolonização que, tal como a própria colonização, marcou 

com igual intensidade as sociedades colonizadoras e colonizadas (de formas distintas, é claro)” 

(HALL, 2003, p.56).  

Dessa forma, já que não é possível falar em processos de colonização uniformes, não é 

aceitável falarmos de um sujeito pós-colonial único. Cada processo histórico resultou em 

identidades culturais específicas, o que não nos impossibilita, por exemplo, estabelecer 

comparações de igualdade entre os povos colonizados da Guiné-Bissau com os das ex-colônias 

africanas ou da América (Brasil), mesmo sabendo que todas passaram por situações de 

dominação semelhantes.  

Segundo Said (2003), em livro Orientalismo, o Oriente é pensado como invenção do 

Ocidente, o homem oriental era sempre contido e representado por estruturas dominantes. 

Destas estruturas, nasceram os juízos que compõem o conceito de orientalismo. Embora o autor 

saliente que se trata de um conceito extremamente vago, é dele que derivam as noções do 

Oriente grafadas pelos manuais, livros e demais produções do Ocidente. A África era tratada, e 

cotinua sendo, como lugar de exploração e catequização. Embora tenham conquistado a sua 

independência política, os governantes africanos não conseguiram implantar com sucesso o 

princípio da autodeterminação pelos filhos do próprio continente, pois, historicamente foram 

explorados e a dependência econômica se fez presente como forma de dominação.  

Feito esse, que podemos perceber também no livro Quarto de Despejo onde Carolina 

Maria de Jesus faz uma abordagem da sua vivência como moradora da favela, ao lado dos 

condomínios luxuosos da burguesia brasileira paulista. Como podemos perceber na citação 

abaixo: 

Dentro dessa condição sub-humana as pessoas habitavam ali:  

...Nós somos pobres, viemos para as margens do rio. As margens do rio são 

os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginal. 

Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os 

homens desempregados substituíram os corvos (JESUS, 2007, p. 55) 

 

Ao falar de si, Carolina representa uma agremiação de mulheres, que assim como ela, 

carregam as mais diversas desonras sociais impostas pela sociedade paulista na época. Os 

relatos das afrontas e xingamentos que recebia de adultos e de crianças refletem o preconceito 

racial e social que ainda vigora na sociedade brasileira.  

Percebe-se também esse lugar de fala, dos subalternizados, na obra As Orações de 

Mansata através das falas de seus personagens: 

PRIMEIRO TALIBÉ 
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Andei o tempo todo à sua procura. (e faz um gesto como quem quer mostrar 

algo no peito) 

KEMEBUREMA  

Para com isso! 

PRIMEIRO TALIBÉ 

Toda gente, em todos os locais onde fui, todos os murus e djambakuses me 

disseram que só você pode me curar. 

KEMEBUREMA 

Eu? 

OS TRÊS TALIBÉS JUNTOS 

Sim! 

KEMEBUREMA 

Só pode ser engano vosso, eu não trato doentes... não sou médico.  

PRIMEIRO TALIBÉ 

Não é doutor mas sabe mais que eles. 

SEGUNDO TALIBÉ 

Tem mais poderes que todos eles juntos. 

TERCEIRO TALIBÉ 

E vai mandar em todos eles. (SILA, ANO, p.16) 

 

Percebe-se o desespero dos Talibés à procura de uma cura, “salvação” para as suas 

feridas. Podemos caracterizá-las como a representação de uma sociedade marginalizada à 

procura de mecanismos para a contrução de uma Guiné-Bissau próspera capaz de  garantir os 

direitos e deveres do seu povo. Um dirigente comprometido com os problemas sociais e 

culturais do país para que todos os filhos dessa nação possam viver sem a desigualdade social, 

levando em conta as tensões que vivemos nesse momento pós-colonial. 

 Esses conceitos referem a pequenos grupos sociais, que são limitadores dos direitos 

trabalhistas ao longo da história humana. Foram eles os responsáveis por ditar as normas 

vigentes na sociedade, além de influenciar as ações do Estado, indiretamente contra o classe 

trabalhadora.  

Spivak, no seu livro Crítica da razão colonial (2010), na qual nos expõe memoráveis 

retratos de mulheres vítimas de vários tipos de violências, faz uma transição do pós-

colonialismo para o transnacionalismo, refletindo a imagem do nativo e do subalterno, numa 

busca frequente para compreender o seu espaço sociocultural, que Spivak denomina da 

“violência epistêmica” do colonialismo e do imperialismo.  

Para a autora (2010), o sujeito subalterno não se compreende, porque foi negada a sua 

liberdade. Este fato torna-se mais preocupante quando tratamos das mulheres, visto pela 

escritora como um dos acontecimentos mais bárbaros na história da humanidade, fazendo 

comparação ainda com as mulheres do sul da Índia que vivem em constante migração pelo 

planeta e perante a situação de marginalidade além dos limites da convivência humana.  
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As teorias pós-coloniais ganharam um papel importantíssimo na literatura durante o 

seculo XX, tendo como modelo os trabalhos desenvolvidos nas ex-colônias e principalmente 

os livros escritos na língua do colonizador. Para Edward Said, é através da literatura que se  

manifestam mais os problemas da identidade locais da era pós-colonial. Essa ideia dos conflitos 

identitários e pós-coloniais que a literatura põe em cena, de uma forma baseada na vivência 

colonial e pós-colonial, Sila oferece aos guineenses por meio de uma narrativa cujo objetivo é 

repensar a forma de convivência nacional em função da democracia e liberdade do povo. A 

representação da mulher pós-colonial que Spivak faz, condiz, em alguns aspectos, com a 

imagem das esposas do Supremo Chefe da Nação, em As Orações de Mansata, de Abdulai Sila. 

Como podemos perceber na citação: 

POPNYATE 

Ela acha que se a primeira Segunda Dama pode viajar no avião presidencial 

ela, como segunda Primeira Dama, também tem esse direito. (SILA, 2007 p. 

26) 

 

São mulheres que, muitas vezes, parecem submissas, mas que, na verdade, estão sempre 

procurando conquistar seus espaços na sociedade machista e poligâmica em que vivem. A 

Segunda Primeira Dama, ao fazer vários questionamentos a Popnyate, conselheiro de 

Suprematura para assunto de tafal-tafal (trapaça), nos mostra a visão de uma mulher 

contemporânea que conhece seus direitos apesar de se submeter à situação em que vive, 

sabendo dos riscos que pode correr enquanto esposa de um governante da nação. Por causa 

dessas trapaças e intrigas no seio dos conselheiros da Suprematura e da ambição do próprio 

Supremo Chefe da Nação Mwankhe de enriquecer cada vez mais, geram-se descontentamentos 

internos no meio dos conselheiros, o que mais tarde resultará em traição e violência. Como 

podemos ver nos diálogos entre as personagens:  

Numa sala da Suprematura, Mwankhe está sentado numa cadeira à de uma 

enorme secretária, com várias patas de arquivo à frente. À volta dele estão os 

conselheiros. 

MWANKHE 

Já analisei todos os documentos e não encontrei nada do que esperava... Pode 

alguém dizer-me o que se passa? 

DJIBISAPOH 

Eu da minha parte já fiz tudo o que tinha a fazer. Não foi nada fácil convencer 

aquela gente, parece que têm alguém atrás a guiá-los. Queriam vir com aquela 

conversa habitual, garantias bancárias, declarações de impostos em dia, etc... 

mas soube dar a volta e fechamos o negócio de uma forma muito vantajosa 

para nós.  

MWANKHE 

E qual é o resultado final? Aquilo já é meu? 

DJIBISAPOH 

Em princípio, sim. 
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[...] Mwankhe 

Que queres dizer com isso ? que as minhas contas continuam congeladas? [...] 

DJONDEZ  

É só por mais um tempinho, Supremo Chefe, já temos um plano para resolver 

todos os problemas. 

DJIBISAPOH 

E depois tentamos envolver os nossos amigos de fora, inclusive alguns 

deputados e empresários. 

DJONDEZ 

Já temos inclusive planos de retaliação se os nossos amigos de fora não 

acionaram os mecanismos suficientes junto das autoridades dos seus países. 

Nós sabemos como lidar com eles. Conhecem-nos muito bem e sabem que 

não somos imbecis.  

MWANKHE 

Imbecil serei eu se acreditar nas vossas palavras. O meu dinheiro roubado na 

Europa, os meus rendimentos cada dia mais reduzidos, a oposição cada dia 

mais ativa e agressiva... Até desses cabrões vocês não são capazes de cuidar 

como deve ser! (SILA, 2007 , p. 28-29) 

 

Percebe-se que os mecanismos de corrupção como: violência, intriga, pobreza, 

machismo e outros faz da Guiné-Bissau um dos países africanos mais corruptos do mundo. Ao 

criar injustiças sociais, sustentar e construir propriedades no exterior e no próprio país de 

origem, proporcionadas por chefias, estas, muitas vezes, acabam se tornando um vício na 

obsessão pelo poder. Esse desejo de garantir o poder a qualquer custo leva a vários fatores, 

como traição, injustiça, violência, guerra e matanças, o que tem acontecido na maioria dos 

países africanos.  

Com essa desigualdade social e econômica, em todo o país, criou-se um clima de 

instabilidade política na sociedade guineense que resultou na sua primeira eleição livre e 

democrática, ocorrida em 1994, tendo João Bernardo Nino Vieira como o primeiro presidente 

eleito democraticamente pelo povo guineense nas urnas. Com isso, a situação do país ficou 

calma até a guerra civil de 7 de junho de 1998, quando o exército formado pelo Brigadeiro 

Ansumane Mané (antigo chefe do Estado-Maior das Forças Amadas da Guiné-Bissau) 

pretendeu levar a cabo um golpe de Estado que conduzisse à queda do presidente João Bernardo 

Nino Vieira, então presidente da República e Chefe das Forças Armadas guineense. As tropas 

militares rebeldes entraram em confronto com as forças presidenciais, que foram ajudadas pelos 

vizinhos do Senegal, Guiné-Conacri e pela França. O país entrou em caos, numa guerra 

sangrenta que fez milhares de mortos e refugiados guineenses, espalhados, sobretudo, por todo 

o continente africano.  

Essas problemáticas pós-coloniais apresentadas por Sila trazem, em As Orações de 

Mansata, uma representação da África (Guiné-Bissau), onde os próprios filhos estão em 

constante luta para chegar ao poder, sem pensar nas consequências que esse poder, alcançado 
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através da violência, pode causar para a sociedade e para o futuro do país. O Supremo Chefe da 

Nação Mwankeh, em As Orações de Mansata, vai sofrer o mesmo processo de traição e golpe 

de Estado, partindo dos seus aliados e conselheiros, como aconteceu com o ex-presidente da 

República da Guiné-Bissau, que culminou num assassinato brutal. Assim, nota-se que As 

Orações de Mansata de Sila é uma metáfora da conjuntura pós-colonial na Guiné-Bissau.  

Segundo Barros (2011, p.59), “7 de junho de 1998 será conhecido no país como a data 

mais controversa da história contemporânea”. Essa sangrenta revolta com violentos combates 

durou quase um ano, e foi um dos piores acontecimentos na história da Guiné-Bissau, pois 

acabou por afundar o país até a data de hoje. Durante os anos seguintes, o país foi integralmente 

administrado pela comunidade internacional, mas persistia a insatisfação entre chefias militares 

e a presidência da república, com ambições obsessivas ao poder, o que acabou levando o país 

ao abismo político e econômico.  

A paz só veio reinar na sociedade guineense em novembro de 2000, mas a vida política 

foi marcada por uma profunda instabilidade governamental. Em novembro de 2002, dissolveu-

se a assembleia nacional popular, piorando ainda mais a situação do país. Diante de sucessivas 

ondas de criminalidade no seio das forças armadas guineenses, desvios do dinheiro público e o 

assassinato do presidente João Bernardo Nino Vieira, em sua residência, no bairro de Chão de 

Papel Varela, instalou-se uma crise geral no país.  

Em As Orações de Mansata um dos Homens Grandes a quem o Supremo Chefe da 

Nação Mwankeh mandou chamar, para ajudá-lo a resolver os conflitos da nação, aproveitou a 

reunião para falar sobre a falta de uma educação de qualidade e o crescimento do tráfico de 

drogas que está assolando o país. Conforme podemos peceber no trecho abaixo: 

[...] MWANKEH 

Como é que estão os meu amigos Homens-Grandes? 

OS TRÊS JUNTOS 

Tudo bem... 

MWANKEH 

E as vossas famílias? 

OS TRÊS JUNTOS 

Só canseira. 

MWANKÉH 

Ótimo! A canseira é que faz um homem ser homem. 

YEWTA YAWTA 

Não há escolas para as crianças. 

DJINNA HARA 

Há muita droga... 

MWANKÉH 

Droga? E as crianças não tem escola? Eu não sabia disso. [...]  

(SILA, 2007, p. 31) 
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Essa crise política, social e econômica acabou tendo um reflexo negativo na saúde e na 

educação, áreas chaves para uma boa governança. Educação é um fator principal para o 

crescimento e desenvolvimento de um país. Mas, na Guiné-Bissau, faz-se o contrário, porque 

os governantes só falam de educação nas campanhas eleitorais. Tratando-se de países saídos da 

colonização, a ideia de inclusão social constitui um elemento fundamental que influencia, de 

forma consciente ou não, a percepção de si mesmo e sua relação com o meio envolvente. O país 

ainda está envolto em indefinições e em heranças do colonialismo que continuam sustentando 

o conflito interno para a apropriação dos seus recursos naturais.  

 

2.4 A INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO “NEGRITUDE” NA LITERATURA DA GUINÉ-

BISSAU 

 

“Negritude”, como todo movimento reivindicador, foi marcado por uma literatura que, 

muito mais do que um movimento literário, foi um ato político, uma afirmação de 

independência, um clamor por reconhecimento. O movimento “Negritude” foi o ponto inicial 

na tentativa de abraçar as noções de identidade com o objetivo principal de afirmação e resgate 

da identidade cultural do povo africano (MUNANGA, 2004).  

O início do movimento se deu com a publicação, em 1932, da revista Legítima Defesa, 

por um grupo de estudantes negros que faziam curso na França, a saber: o senegalês Léopold 

Sedar Senghor, o martinicano Aimé Césaire e Léon Gontran Damas, da Guiana Francesa. Aimé 

Césaire foi o primeiro a usar a palavra ‘negritude’ em um poema. Senghor mostrou que o termo 

‘negritude’ servia para realçar os valores dos negros e afirmar sua dignidade. Para ele, 

“negritude” era um humanismo, porque todas as raças tinham lugar neste universo 

civilizacional de inspiração do homem. Ele mostrou ainda que a “Negritude" não surgiu apenas 

com o objetivo da recuperação da dignidade e da personalidade do homem africano, mas 

também como um movimento para a descolonização do continente africano (CÉSAIRE, 2010, 

p.19).  

Na Guiné-Bissau o movimento “Negritude” teve seu início através da ideologia dos Pan-

africanistas, que surgiu a partir de um sentimento de solidariedade e consciência de uma origem 

comum entre os negros do Caribe e dos Estados Unidos. Ambos estavam envolvidos numa luta 

semelhante contra a violenta segregação racial. Essa solidariedade, que marcou a segunda 

metade do século XIX, propôs a união de todos os povos da África como forma de potencializar 

a voz do continente no contexto internacional.  
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O pan-africanismo e a possível unidade africana criaram algum entusiasmo no 

continente africano, mas vários fatores contribuíram para o seu fracasso. A questão territorial e 

fronteiriça, problemas de ordem populacional, cultural e linguística, foram um dos problemas 

que contribuíram para o fracasso do pan-africanismo na África. Sila, como outros escritores 

guineenses, vai beber nessa fonte em defesa da causa negra e do continente africano, como 

manifesta em As Orações de Mansata, mostrando os fatores do fracasso pós-colonial na Guiné-

Bissau. 

Assim, essa literatura de protesto direciona-se à análise da corrupção, violência e 

ingovernabilidade nas sociedades africanas. Pela parte social, tem um teor propriamente 

“realista”, fazendo uso da linguagem do quotidiano para afirmação da identidade guineense. 

Com o grito de bravura e manifesto popular, denuncia a opressão racial e a política de 

dominação cultural colonialista. Na mira dos protestos, estavam “os capitalistas, cristãos e 

burguesia”. Os autores negros defendiam que o intelectual africano ou americano deveria 

assumir sua origem racial. Além disso, o movimento tinha outra finalidade que era inverter o 

significado da palavra nègre, que significa ‘negro’ em francês – usado, na época, para fins 

pejorativos contra os negros –, invertendo a palavra para oposto, dando-lhe uma conotação mais 

positiva de afirmação da identidade do negro.  

Munanga (1988, p. 32) afirma que “era o tempo de buscar outros caminhos. A situação 

do negro reclama uma ruptura e não um compromisso”. Para ele, o negro passaria pela revolta, 

compreendendo que a verdadeira solução dos problemas não consistia em macaquear o branco, 

mas em lutar para quebrar as barreiras sociais que o impedem de ingressar na categoria dos 

homens. 

Assiste-se, nesse momento, a uma mudança de termos. Abandonada a assimilação, a 

libertação do negro deveria efetuar-se pela reconquista de si e de uma dignidade autônoma. Era 

preciso desembaraçar-se dessa imagem acusatória e destruidora, atacar de frente a opressão, já 

que era impossível contorná-la. Era o momento de reafirmação da identidade negra na busca 

pelo seu espaço na sociedade em que foi escravizado e descriminado. A negritude, segundo 

Césaire (2010), 

situa-se no terreno de um movimento de ideias e práticas que, assumindo a 

noção de raça, para desmitificá-la, visa derrotar o racismo. A negritude é a 

exigência ontológica do Ser Humano que fora transformando em “negro-

animal”, “negro-vegetal”, “negro-coisa”, “negro-sujeira”, “negro-fealdade”, 

“negro-semhistóta” e, naturalmente, “negro-sem-provir” (CÉSAIRE, 2010, p. 

51-52-53). 
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Ser negro não é só dizer para o mundo, mas, sim, conhecer a importância e os princípios 

da sua negritude na luta pela valorização da raça negra, com o objetivo de vencer o racismo e 

os racistas a cada dia que passa. “Negritude” é um jeito de se raciocinar, agir e prestar contas 

ao universo visível que respeita as diferenças culturais de cada povo. O movimento pressupõe 

o término dos estereótipos que continuam a validar o preconceito da cor de pele, aparências, 

tipo de cabelo e outras características utilizadas para desqualificar os negros.  

O movimento “Negritude” teve muita influência na formação dos nacionalistas que 

empreenderam as independências de diversas regiões africanas, a partir dos anos de 1960 – 

apesar de algumas críticas recebidas pelo movimento, que tem sido formado longe da África. 

Mesmo assim, esses grandes sábios africanos nunca abandonaram a luta para desconstruir o 

mau olhar sobre o continente africano e sobre o negro, defendendo uma essência africana que 

incentiva o povo a ter orgulho de sua raça. Para Césaire (2010), a “Negritude” não foi uma 

corrente estética passageira, nem uma pretensiosa escola filosófica, muito menos ideologia ou 

religião.  

É, sim, uma forma de consciência oposta ao racismo; um posicionamento ético 

e moral global frente à realização das relações humanas. Portanto, um jeito de 

ser, de pensar, de atuar e de se conceder frente à realidade concreta num 

mundo que, efetivamente, valora e hierarquiza as raças (CÉSAIRE, 2010, p. 

34). 

 

Vê-se que a influência do movimento “Negritude” foi considerável sobre personalidades 

africanas de primeiro plano, tais como: Kwame N‘Krumah, primeiro presidente da República 

de Gana, uma das personalidades mais destacadas no mito do pan-africanismo; Jomo Kenyatta, 

primeiro presidente da República do Quênia; e Amilcar Cabral, fundador da nacionalidade 

guineense e cabo-verdiana. 

Esses líderes trabalharam muito em defesa do povo negro contra os estereótipos e 

preconceitos inveterados circulados a respeito da raça negra. Longe de lamentar-se de sua cor, 

como acontecia com alguns no passado, o movimento reivindicou com bravura, encontrando, 

nela, sua fonte de glória. Tratava-se de ter a liberdade de expressão, de defender o direito ao 

emprego, ao amor, à igualdade e ao respeito em assumir a cultura, o passado de sofrimento e a 

origem africana. 

Essa fase da literatura começou na Guiné a partir das publicações de Félix Sigá, Abdulai 

Sila, Odete Costa Semedo, Toni Tcheka, Filinto de Barros, entre outros. Percebe-se que 

praticamente todos os autores que se ocuparam até agora da literatura na Guiné-Bissau, devido 

à precariedade de textos escritos por filhos da terra, reservaram um grande espaço à literatura 

de temática guineense publicada antes da independência.  
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Essa literatura registra a denúncia do preconceito, a dor causada pelos castigos 

corporais, o sofrimento pela morte das pessoas queridas, a exclusão social, a tensão entre as 

estratégias do colonizador e a resistência do colonizado, mas também valoriza a diversidade 

étnica, a oralidade (crioulo) e as tradições. A produção literária desempenhou na Guiné um 

importante papel na superação do estatuto de colônia e nas campanhas libertadoras, foi 

responsável por refletir o grito de liberdade de uma nação por muito tempo silenciada, mas 

nunca esquecida. O povo guineense viveu, por algum tempo, entre duas realidades: a sociedade 

colonial europeia e a sociedade africana. A história conta os resultados dessa tensão existente 

entre os dois mundos.   

 

 

 

 

 

 

 

4 A GUINÉ-BISSAU E A SUA DIVERSIDADE CULTURAL 

 

4.1 A DIVERSIDADE CULTURAL COMO PATRIMÔNIO DA IDENTIDADE 

GUINEENSE 

 

Na kal lingu ke n na skribi 

Ña diklarasons di amor? 

Na kal lingu ke n na kanta 

Storias ke n kontado? 

Na kal lingu ke n na Skribi 

Pa konta fasañas di mindjeris 

Kuma ke n na papia di no omis garandi 

Di no pasadas ku no kantigas? 

Pa n kontal na kriol? 

Na kriol ke n na disa netos di no djorson? 

Ña rekadu n na disal tambi na n fodja N e lingu di 

djinti 

E lingu ke n ka ntiindi 

 

(Odete Semedo)15 

                                                           
15 Em que língua escrever/As declarações de amor?/Em que língua cantar/As histórias que ouvi cantar/Em que 

língua escrever/Contando com feito das mulheres?/Edos homens do meu chão?/Como falar com velhos/das 

passadas e cantigas?/Falarei em crioulo?/Mas que sinais deixar/Aos netos deste século?/Deixarei um recado num 

pergaminho/Nesta língua lusa que mal entendo (Tradução: SEMEDO In. AUGEl, 2007. p. 153) 
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Apesar das línguas nacionais e suas manifestações literárias terem sido sempre 

reconhecidas como elementos indispensáveis para explicar a ideia de nação, poucos ainda são 

os debates, apesar da diversidade cultural que existe na Guiné-Bissau. 

A poesia de Odete Semedo nos mostra a frustração da maioria da sociedade guineense 

não “letrada” na língua do colonizador, no modo como lida com a própria diversidade 

linguística e literária. Ela questiona em que língua os guineenses deveriam escrever as 

declarações de amor ou contar as histórias nacionais. Se falamos e escrevemos em crioulo, por 

que não adotar o crioulo, língua de unidade nacional, como língua do trabalho, já que a maioria 

da população guineense fala em crioulo? 

O crioulo guineense surgiu do contato do português com as línguas da Guiné-Bissau, 

facilitando a comunicação não só entre os europeus e os guineenses, mas também entre estes 

próprios, dada a diversidade lingística da região.  

Pois, almejamos introduzir o crioulo como língua de alfabetização das crianças. Mas, 

pelo fato de ele permanecer como uma língua sem escrita regulamentada, apesar da existência  

de uma proposta para unificação da sua ortografia feita pelo Ministério da educação guineense 

em 1987. A partir  deste panorama podemos afirmar que o crioulo guineense é uma língua de 

cultura nacional. A ele, recorrerem os poetas, contistas e músicos para traduzirem os mais 

profundos sentimentos da nossa identidade cultural. 

Pois a cultura é todo o conhecimento humano que sustenta uma sociedade. Além disso, 

é também todo comportamento apreendido de forma independente da questão biológica. Nos 

finais do século XIX e no início do século XX, um tipo de mudança estrutural tem transformado 

a sociedade. Isso está ligado nas paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça 

e nacionalidade que nos tinham fornecido, no passado, sólidas localizações como indivíduos 

sociais (HALL, 2006, p. 9)16.  

Segundo Hall (2006), “as nações modernas são todas híbridas culturais”17. Porém, os 

contatos culturais podem, ainda, ocorrer entre grupos nacionais quantitativamente semelhantes; 

por exemplo, quando duas comunidades étnicas, do mesmo país, contribuem para a produção e 

utilização da cultura de um estado único, ainda que cada uma delas faça a defesa do seu 

património provocando, por vezes, tensões culturais que está acontecendo nesse momento pós-

conial. 

                                                           
16 (HALL, 2006, p.9) 
17 (IBID, 2006, p.62) 
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Souza (2006) afirma que 

[...] o pós-colonialismo refere-se ao fim dos impérios coloniais e à reabilitação 

politica e cultural dos povos colonizados africanos, árabes e asiáticos.  Ele 

anima os debates sobre os processos de descolonização examinando as 

questões da identidade do sujeito colonial, com as consequentes rupturas dos 

pensamentos rígidos impostos pelos colonizadores e a valorização das 

tradições milenares desses povos colonizados.  (SOUZA, 2006, p. 184) 

 

Partindo desse mosaico de debates, diferenças e diversidades culturais que o pós-

colonialismo nos proporciona, percebe-se como a sociedade bissau-guineense está composta 

por diferentes grupos étnicos que deram suas contribuições para que as violências cometidas 

nas colônias se tornassem alvo de debates pós-coloniais. Dentre eles, estão os Fulas, Manjacos, 

Papeis, Brames, Balantas, Mandingas, Fulup, Pajadinca, que fazem da Guiné-Bissau uma nação 

de harmonia em termos socioculturais. Cada um desses grupos étnicos fala sua própria língua 

e pratica suas atividades tradicionais, a fim de preservar a cultura local e o bem-estar de toda a 

comunidade.  

Na Guiné-Bissau, em vez do pós-colonização gerar um debate moderno onde se 

discutam nuances da pós-independência, acabou se transformando em uma drama pós-colonial 

cheio de conflitos netastos à unidade nacional. Aliás, a obra As Orações de Mansata é um 

exemplo dos acontecimentos trágicos que a sociedade guineense vem enfrentando desde a 

proclamação da sua independência.  

Autoritarismo, traições e revoltas começaram a fazer parte do quotidiano das novas 

nações africanas. Essa busca pelo poder na pós-colonialidade no continente africano, 

principalmente na Guiné-Bissau, é traduzida de uma forma muito clara na ficção de Sila. 

Para Hall (2003),  

Cultura e sociedade, num único e mesmo movimento, constitui uma tradição 

(a tradição de “cultura-e-sociedade”), definiu sua “unidade” (não em termos 

de posições comuns, mas de preocupações características e formas de 

expressão de suas indagações) [...]. (HALL, 2003, p.144) 

 

A diversidade étnica não representa um problema na sociedade guineense, até porque a 

Guiné-Bissau não é um país de conflitos étnicos, mas, sim, um país de muita corrupção no que 

diz respeito ao sistema de administração territorial. A obra As orações de Mansata nos 

apresenta a grandeza da diversidade cultural na Guiné-Bissau a partir das suas personagens. O 

nome das personagens condiz com a diversidade étnica e cultural na sociedade guineense. O 

sincretismo religioso é um dos símbolos da sociedade guineense. Percebe-se isso na fala do 
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Primeiro Talibé18, no primeiro ato do livro As Orações de Mansata. “Toda a gente, em todos 

os locais onde fui, todos ‘murus e djanbakuses’19 me disseram que só você pode me curar” 

(SILA, 2007, p.16) 

O primeiro Talibé mostra que ao mesmo tempo em que pertence a uma religião 

monoteísta, o Islamismo, ele também não deixa de praticar os costumes deixados pelos seus 

ancestrais. O sincretismo religioso na Guiné-bissau decorreu da fusão das crenças religiosas: o 

Islamismo, o Cristianismo e as Religiões de Matrizes Tradicionais. 

Dentro dessa diversidade multicultural, a etnia Balanta é grupo étnico mais numeroso 

da sociedade guineense. É também o único grupo étnico da Guiné-Bissau sem um chefe ou um 

líder reconhecido na tabanca. Todas as decisões importantes entre os Balantas são tomadas por 

um conselho de anciãos. Para se tornar um membro do conselho, o candidato precisa passar por  

vários processos no qual o “fanado” é um desses preceitos. No geral, a igualdade, o 

respeito e a harmonia prevalecem entre os Balantas.  

Na viragem do século XIX para o século XX, Portugal moveu campanhas de pacificação 

contra os resistentes Balantas e os sujeitou aos nomeados chefes nativos para minimizar as 

resistências Balantas em relação aos colonizadores (PAIGC, 1974 p. 61). Mas, devido à 

repressão brutal dos soldados portugueses, os Balantas alistaram-se como soldados em grande 

número e foram apoiantes de primeira linha do Partido Africano para a Independência de 

Guiné (PAIGC) e das Ilhas de Cabo-Verde, com o intuito nacionalista de libertação durante os 

anos 60 e 70 do século XX. Contudo, quando os nacionalistas do PAIGC assumiram o poder 

após a independência, se depararam com a dificuldade em estabelecer comités de aldeia e outras 

organizações entre os Balantas devido à sua organização social horizontal.  

Depois dos Balantas, o grupo étnico dos Fulas é o segundo com maior contingente 

populacional na Guiné-bissau. Fulas ou Fulanis – em Fula, Fulbe/Pullo – é um grupo étnico 

que compreende várias populações espalhadas pela África Ocidental, assim como na África 

Central e no Norte da África. Os países africanos onde estão localizados são: Mauritânia, o 

Senegal, a Guiné, a Gâmbia, o Mali, a Nigéria, a Serra Leoa, o Benim, o Burquina Faso, a 

Guiné-Bissau, os Camarões, a Costa do Marfim, o Níger, o Togo, a República Centro-Africana, 

o Gana e a Libéria – até ao Sudão, a leste. Fulas não é o grupo maioritário em nenhum destes 

países, com exceção da Guiné. Localizados em diferentes países da África, do Chade até o 

Senegal.  

                                                           
18Talibé - discípulo da escola corânica. (SILA, 2007, p. 112) 
19 Muru: marabo; feiticeiro. Djanbakus: kurandeiro; feiticeiro. (IBID, 2007, p.112) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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Por serem comerciantes, pastores e escultores, os Fulas adotam diferentes nomes 

conforme os lugares em que habitam. Seu auge político foi nos séculos XVIII e XIX, quando 

conquistaram importantes territórios na África. Seus primeiros contatos com o islamismo 

ocorreram no século XVI (PAIGC, 1974 p. 65), assim como os de outros grupos do Sahel.  

No século XIX, a totalidade da população se converteu ao islamismo. Os Fulas possuem 

uma estrutura de administração bem organizada, com um régulo – chefe da aldeia – e seus 

conselheiros, que ajudam nas tomadas de decisões sobre a organização social e religiosa da 

comunidade. Os Fulas são grandes conservadores da tradição oral na África, para eles, a 

ancianidade é uma forma de expressão simbólica representada pela rememoração/transmissão 

da cultura, expressão esta que resulta numa soma de conhecimentos com os quais se formula o 

conselho, pois à figura anciã cabe a arte de contar e semear o saber.  

Por fazer parte desse grupo, Sila sempre recorre à língua Fula para fazer citações ou 

para dar nome às personagens das suas ficções, como acontece em As Orações de Mansata, 

com dedicatória em língua Fula, “Ko nafata kon fow lorrai”– Tudo que é bom tem sacrifício – 

(SILA, 2007, p. 11). Para Bâ (1977), os fulas são grandes tradicionalistas na África, por isso 

são chamados de Gando ou Tchiorinke, palavras que possuem o mesmo sentido de conhecedor 

(p.177).  

A figura do Kemeburema, detentor do grande conhecimento da cultura tradicional, 

aparece seguida por três Talibés, que são, também, alunos da escola tradicional corânica20 à 

procura da cura. Como pode ser conferido na primeira cena do livro As Orações de Mansata:  

 

[...] OS TRÊS TALIBÉS JUNTOS 

Tudo o que quiser... Pode fazer acontecer. 

KEMEBUREMA 

Tudo o que eu quiser? 

OS TRES TALIBÉS JUNTOS 

Bem sabe disso e agora fica, a saber, que nós também sabemos. Já não é 

segredo. 

KEMEBUREMA 

Agora chega! Vocês estão malucos, completamente doidos...  

OS TRÊS TALIBÉS JUNTOS 

Estamos é desejosos de viver! Olhe só para nós. Por amor de Deus, olhe! 

(SILA, 2007, p. 19-20). 

 

O poder divinatório de Amambarka faz com que os Talibés e a sociedade acreditem 

nele como uma pessoa capaz de mudar o destino da nação guineense, apesar de não existir 

                                                           
20 Corânica: Escola do ensinanto do Corão; Geralmente estão implantadas no espaço físico das mesquitas, não tem 

um lugar definido, um edifício especializado que permaneça estável independentemente das mudanças de 

professores e da renovação dos alunos. (Tradução minha) 



59 

 

nenhuma demonstração científica que comprove a sua veracidade. No âmbito da crença, os fiéis 

crêem em ações sobrenaturais mais conhecidas como milagres, entre eles estão os Tálibés – 

seguidores da religião Islâmica – e os Katanderas, que cultuam as religiões de matrizes 

tradicionais. 

Fulas e Mandingas, apesar de convertidos ao islamismo, acreditam nos poderes 

sobrenaturais e nunca deixaram de crer e preservar os costumes tradicionais. Isso quer dizer, 

que consultam as divindades sempre que for necessário para o bem pessoal ou da sociedade.  

Os Mandingas, grupos étnicos também da África Ocidental, são descendentes do 

Império Mali, que ascendeu ao poder durante o reinado do grande rei mandinga Sundiata 

Keita21. Os mandingas pertencem ao maior grupo etnolinguístico da África Ocidental – o 

Mandè. Originários do atual Mali, ganharam a independência dos impérios anteriores no século 

XIII e fundaram um império que se estendeu ao longo da África Ocidental (PAIGC, 1974, p. 

55). Migraram para oeste, a partir do rio Níger, à procura de melhores terras para a prática da 

agricultura e em busca de novas conquistas territoriais. Através de uma série de conflitos, 

primeiramente com os fulos (organizados no reino de Fouta Djallon), levaram metade da 

população mandinga, pertencente às religiões de matrizes tradicionais, a converter-se ao 

islamismo.  

Os mandingas são fortes também na preservação da tradição oral, aliás, eles são 

talentosos no que diz respeito à arte da“feitiçaria”, música e dança. Vivem particularmente na 

Gâmbia, Guiné, Mali, Serra Leoa, Costa do Marfim, Senegal, Burquina Faso, Libéria, Guiné-

Bissau, Níger e Mauritânia, havendo até mesmo algumas comunidades pequenas no Chade e 

na África Central. Embora bastante dispersos, não se constituem no maior grupo étnico em 

qualquer um dos países em que vivem, exceto na Gâmbia. 

As etnias como Manjaco, Papel e Brames também sãocompostas de agricultores e 

praticantes das suas religiões. Eles possuem uma organização social hierarquizada no modelo 

Mandinga e se aparentam pela língua. Os Brames criaram, no litoral norte, uma agricultura 

aperfeiçoada, permanente, baseada na produção e no comércio de legumes e verduras. Os 

Papeis são muito fortes na produção de vinho de caju, na pesca dos frutos do mar e também na 

arte de tecelagem. São conhecidos também pelo distanciamento das zonas urbanas a fim de 

preservar suas práticas religiosas. 

                                                           
21 Soundiata Keita foi Imperador do Kasao, nascido em 1190, em Conga (Reino Mandinga, atual Guiné), faleceu 

em 1255. Filho de Naré Maghann Konaté e Sogolon Dalata, Sundiata Keita nasceu com uma espécie de olheira (e 

foi tentando vencer isso com o passar dos anos) e então, quando a curou, revelou-se um grande rei, “tanto que 

fundou o império do Malí”.  
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Já os Beafadas constituem uma monarquia segundo o modelo mandinga e foi nestes 

moldes que conservaram a organização social. Geralmente, os Beafadas habitam mais pelo 

interior da Guiné-Bissau. Devido aos conflitos existentes entre o império de Mali e de Futa, 

Djalon obrigou os Beafadas a se retirarem para o norte do país com a passagem de Coli 

Tenguella22, vindo da sua expedição passando pelo Gabo, Casamansa e pela Gâmbia.  

Os Bijagós, protegidos nas suas ilhas contra os ataques e a influência estrangeira, 

mantiveram-se fiéis ao sistema matriarcal de famílias. São pescadores e conhecedores do mar, 

devido à sua situação geográfica, e produtores de azeite de dendê e vinho de palma (vinho 

extraído da palmeira).  

Os Nalús, pouco número ocupavam às margens do rio Cacine e na região de Catió, 

evacuando, mais tarde, para as divisas da Guiné-Bissau e da Guiné-Conacri. Já os Cocolis, por 

serem etnias menores, estão atualmente fixados no interior do país a fim de preservar as suas 

práticas culturais (PAIGC, 1974, p. 61).  

Todos solidários pela sua origem comum e pelo combate ao sistema colonial português, 

o povo guineense possui também um amplo repertório de contos populares, abrangendo as 

experiências diárias e a luta pela sobrevivência das etnias que constituem uma vivência 

profunda e verdadeira.  

São cantos expressos em línguas nacionais, com uma facilidade coloquial muito grande, 

transmitindo a realidade da sociedade e a esperança de uma Guiné-Bissau melhor. Essa soma 

de valores culturais, resultado de uma vivência saudável, apesar das diversidades regionais e 

distinções coletivas, nunca criou uma barreira para a união entre o povo guineense. Apesar 

dessa realidade cultural e social tão conturbada, no âmbito político e social, a população 

guineense sempre teve fé e coragem na luta por um futuro de igualdade, justiça social e outros 

fatores que comprometem o crescimento de uma nação. Feito esse que os três Talibés desejam: 

ajuda para tirar o país das mãos dos governantes corruptos, “ser como os outros, quero viver 

como os outros. Quero ver esse grande dia chegar”! (SILA, 2007, p.19).  

A valorização da cultura nacional, especialmente das diferentes etnias que compõem o 

mosaico cultural bissau-guineense, e a preservação dos valores simbólicos da diversidade 

cultural mútua entre os guineenses são fatores que contribuíram para um relacionamento 

harmonioso na sociedade guineense.  

                                                           
22 Koli Tenguella (Koli Pullo) é um guerreiro Fulani. No século XVI, após nove tentativas, ele conquista o Futa 

Toro, um reino localizado no nordeste da atual Senegal, e funda a dinastia nova Fulani Denianke. É o ancestral da 

real e nobre dinastia Déniyankobés, a genealogia Bâ.  
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As manifestações culturais, entre as quais o carnaval, o festival da música de Bubaqui, 

grupos de mandjuandade23, casamentos tradicionais, cerimônias étnicas24, fanados tradicionais 

e outros devem ser vistos com orgulho e patriotismo, pois são momentos em que o povo 

guineense mostra o que possui de mais lindo, fazendo a representação da sua identidade cultural 

para toda sociedade guineense e diáspora. Já que é a partir dela que são vistos e reconhecidos 

um pelo outro. Essas manifestações culturais são parte constituinte de cada um e, portanto, não 

se pode ignorar esse patrimônio cultural. 

A ideia de uma nação tomada de consciências pelos povos de sua própria 

cultura ancestral confirma a convicção de que a nação é uma identidade 

cultural tanto quanto política. [...] onde multiplicidade étnica envolve tantas 

diferenças e onde dialética entre a tradição e a modernidade se faz sentir em 

todos os domínios do conhecimento e da prática [...]. (AUGEL, 2007, p. 278). 

 

 A ideia de nação transmitida por Augel é exatamente a que Sila passa em As Orações 

de Mansata, chamando atenção para a diversidade cultural e a tomada de consciência para uma 

nova era na sociedade guineense, levando em conta a valorização da tradição ancestral e 

moderna, respeitando as diferenças impostas entre brancos e negros pela colonização.  

 Um exemplo disso, segundo Vilandro (2011), é a assimilação, outra singularidade lusa 

utilizada como  

argumento de humanidade e plurirracialismo de sua colonização. Isto porque 

a distinção entre brancos e negros seria puramente cultural e não racial, uma 

vez que, pela assimilação (baseada em critérios de “civilização”, tais como 

falar o português), o africano “adquiria os mesmos direitos” dos 

“compatriotas” brandos, o que, de fato, jamais acontecia. (VILANDRO, 2011, 

p. 34) 

 

Esses preconceitos raciais e psicológicos nas colônias portuguesas continuaram 

assombrando a raça negra. A assimilação era a arma perfeita para afastar os donos da terra dos 

invasores territoriais. Na Guiné-Bissau, os nativos precisavam ter uma carta de autorização caso 

necessitassem resolver assuntos na capital Bissau, caso não houvesse o cumprimento dessa 

ordem, o sujeito era obrigado a pagar uma multa. Para ser considerado um “assimilado”, o 

negro precisava preencher alguns requisitos obrigatórios, tais como, saber ler e falar português, 

perder o nome original, dentre outros. Muitas vezes, o “assimilado”, na tentativa de gozar de 

alguns direitos, era obrigado a deixar de lado seus costumes. Tudo isso na tentativa de banir a 

cultura africana e evangelizar os “assimilados”.  

                                                           
23 Grupo de convívio de homens ou de mulheres do mesmo grupo de idade. (Tradução minha) 
24 Cultos no lugar sagrado das etniass das etnias que são adeptos da religião tradicinal africana. “Tradução do 

autor”. 
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Podemos entender essa situação de forma mais clara na obra A Última Tragédia, quando 

Maria Deolinda não perde tempo nenhum em tentar apagar a origem africana de Ndani. Após 

batizá-la de Daniela, resolve também catequizá-la e “educá-la”: 

-Como é que te chamas? 

-Hum? 

-O teu nome, caramba! 

-Aah, Ndani, senhora. Nadani. 

- Como é que é? Dánia? Dánia... mas este é um nome russo, nome comunista. 

Ave Maria! Vocês arranjam cada uma... Com tanto nome bonito português 

que há por aí, o teu pai escolhe para ti um nome russo!... Maria Daniela e mais 

nada. (SILA, 1995, p.18).  

 

Em vários momentos, percebe-se a ignorância dos colonizadores no que diz respeito à 

valorização da cultura negra e suas identidades. Um dos principais objetivos dos colonizadores 

era catequizar os guineenses e expandir a fé cristã por toda a Guiné. A catequização era uma 

das obras mais desejadas pelos colonizadores, ao invés de investirem em escolas, hospitais e na 

infraestrutura do país.   

O padre deu-me uma explicação que me impressionou bastante. Sabes o que 

é que ele disse? Presta atenção que aí é que está o segredo. O padre disse que 

os europeus vieram à África para salvar os africanos. Estás a ouvir, Daniela?... 

mas depois se viu que este não era o melhor método então tivemos nós os  

europeus que vir a África ensinar a religião cristã e salvar vossas almas. 

(SILA, 1995, p. 26) 

 

Mais uma vez nota-se a desvalorização da diversidade cultural guineense, caracterizada 

pela vasta heterogeneidade de valores sociais. A fala de Dona Deolinda nos mostra o 

desrespeito com a diversidade da cultura africana, colocando os africanos numa posição de 

subalternizados, algo com o qual nos deparamos no dia a dia, em pleno século XXI. 

Esses conflitos políticos, econômicos e sociais serão vividos intensamente pelos 

personagens de Sila na própria terra e decorrem da existência de dois mundos bem distintos, 

apontados diretamente no texto: 

AMAMBARKA  

[...] Reparem numa coisa: hoje é o branco que tem todos os poderes do mundo. 

Se precisarmos de viajar, temos que pedir ao branco, tem que ser com o carro 

ou o avião que o branco construiu; se precisarmos de construir casas grandes 

e bonitas tem que ser com modelos e materiais do branco; até falar com os 

nossos semelhantes agora só pode ser na língua do branco... Eles têm todos os 

poderes. (SILA, 2007, p. 99) 

 

A partir da citação acima, notamos que o mundo dos brancos é visto pelos negros como 

um espaço territorial, econômico, cultural e psicológico desenvolvido e a ser imitado. As 

normas, regras, comportamentos e valores a serem seguidos são pautados por uma cultura 

invasora, que asfixia ou inibe as formulações culturais já existentes. Segundo Hall (2006), 
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nação, nacionalidade e identidade nacional são compostos e modificados dentro do coração de 

cada cidadão. Pois, cada país tem como base seus costumes, onde eles designam nomes, 

conceitos e imagens nas quais o seu povo possa se sentir feliz.  

Todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólicos. Elas 

têm aquilo que Edward Said chama de suas “geografias imaginárias” (Said, 

1990): suas “paisagens” características, seu senso de “lugar”, de “casa/lar”, ou 

heimat, bem como suas localizações no tempo — nas tradições inventadas que 

ligam passado e presente, em mitos de origem que projetam o presente de volta 

ao passado, em narrativas de nação que conectam o indivíduo a eventos 

históricos nacionais mais amplos, mais importantes, (HALL, 2006, p. 29) 

 

Se, na Guiné-Bissau, existe o crioulo como veículo de comunicação da maioria da 

população e como herança principal da colonização portuguesa, não se pode ignorar a existência 

de outras línguas no território nacional, o que demonstra claramente que existe, desde sempre, 

povos distintos num espaço geográfico tão pequeno. 

A história do povo guineense nos leva a refletir de maneira mais clara sobre a relação 

do país com as heranças que lhe foram impostas ao longo dos séculos.  

A identidade, assim construída, pelo comum relacionamento entre povos humildes 

contra o sistema colonial português, sob a orientação do PAIGC, colocaram de lado as 

diferenças étnicas para a libertação dos povos da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde. Assim, 

percebe-se que a identidade de um povo está na sua cultura, ou seja, pode-se entender cultura 

como tudo que é construído pelo ser humano, incluindo os mitos, símbolos, ritos, todas as 

crenças, todo o conjunto de conhecimentos e de transformações na sociedade humana.   

Transformações essas que estão, segundo Hall, no contexto do mercado pelo 

“ressurgimento da questão cultural” (HALL, 2003, p.59), pelo pós-colonialismo e pela 

globalização. Pois, para Said (1995), há uma relação de causa e efeito entre a exploração 

colonialista e imperialista e a globalização. Isto porque, “uma das realizações do imperialismo 

foi aproximar o mundo”, tornando a experiência histórica “[...] como algo partilhado em comum 

[...]” (SAID, 1995, p. 23). 

As relações de poder e exploração que, no passado, eram articuladas de forma binária –

sociedades colonizadas e colonizadores –, hoje “são deslocadas e reencenadas como lutas entre 

forças sociais nativas, como contradições internas e fontes de desestabilização no interior da 

sociedade descolonizada, ou entre ela e o sistema global como um todo” (Ibid, 2003, p.56). 

Dessa maneira, o processo de descolonização, assim como a colonização, marcou, 

mesmo que de diferentes formas, tanto as sociedades colonizadas quanto as colonizadoras. As 

consequências negativas desse processo “forneceram os fundamentos da mobilização política 

anticolonial e resultaram no esforço de retornar a um conjunto alternativo de origens culturais 
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não contaminadas pela experiência colonial” (Ibid, 2003, p. 59). Apesar disso, mostra-se 

impossível, uma vez que “os efeitos culturais e históricos em longo prazo da transculturação 

que se caracterizou a experiência colonizadora demonstram ser irreversíveis” (Ibid, 2003, 

p.108). 

A transculturação é um fenómeno que ocorre quando um grupo social recebe e adota 

as formas culturais que provêm de outro grupo. A comunidade, por conseguinte, acaba por 

substituir, em certa medida, as suas próprias práticas culturais.  

Segundo Souza (2006), “transculturação surgiu assim para significar um trânsito ativo 

ou jogo dialético entre culturas que se diferenciava dos processos conhecidos de aculturação” 

(p. 185). 

O resultado dessas apropriações e condicionamentos é o que Hall (2003) denomina de 

processo de mistura, hibridismo, termo capaz de caracterizar culturas crescentemente mistas e 

diaspóricas dessas sociedades (Hall, 2003, p. 45). Como esclarece Hall (2003), o hibridismo 

não se refere à composição racial mista de uma população, é sim, outro tempo para a lógica da 

tradução cultural. É essa lógica da tradução cultural que Sila oferece aos leitores de As Orações 

de Mansata nesse momento pós-colonial. Uma cultura de várias identidades, onde o sincretismo 

e o hibridismo são elementos de construção da sua identidade cultural do período colonial ao 

pós-colonial. Cultura de marabú, de kankuran, de kansaré, de kumpó, de djongabu25 e outras 

representações que engrandecem a multiculturalidade na Guiné-Bissau.  

Elementos esses que são representados pelos três Talibes e pelos três Katanderas, que 

atuam como membros de cultos religiosos na obra As Orações de Mansata. E, no mundo 

sobrenatural ou mesmo espiritual, encontram-se Kemeburema e Mansata, figuras importantes 

para a consolidação do poder para os mandatários da nação. Hamilton os define no prefácio da 

obra como uma justaposição entre o mundo secular e o mundo religioso-espiritual 

(HAMILTON. In. SILA, 2007, p.9)26.   

Sila nos mostra um posicionamento político imparcial em relação à religião, não 

apoiando nem se opondo a nenhuma crença religiosa, mas sim, em um mundo que respeita as 

diferenças sociais. Um mundo que não possui uma religião oficial no país, sendo reconhecida 

e permitida qualquer tipo de manifestação de fé. Mundo que cria e executa leis que promovam 

                                                           
25 Marabú: ‘discípulo da escola corânica’. (SILA, 2007, 112) 

Kankuran: ‘máscara ou espírito guardião do fanado mandinga e fula’. (Tradução minha) 

Kansaré: ‘máscara ou espírito guardião das festas e cerimônias de fanado’. (Tradução minha) 

Kumpó: ‘máscara ou espírito guardião dos eventos tradicionais que dança muito’. (Tradução minha) 

Djongabu: ‘cerimônia fúnebre cujo objetivo principal é conhecer a causa da morte de uma pessoa. Gralmente é 

feito pelas etnias brames, papéis e manjacas’. (Tradução minha) 
26 (HAMILTON. In. SILA, 2007, p.8-9).   
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a boa coexistência entre a diversidade cultural e religiosa, lutando contra o preconceito e a 

discriminação social, racial e religiosa.  

Entretanto, percebe-se que a Guiné-Bissau possui um patrimônio cultural bastante rico 

e diversificado. As diferenças étnicas e linguísticas produziram grande variedade no âmbito da 

literatura, da dança, da expressão artística, da tradição musical, entre outras. As manifestações 

culturais do povo guineense estão assentadas nas diversas características de diferentes etnias, 

religiões, usos e costumes de viver, no interior ou nas grandes cidades.  

Os contatos com árabes e europeus exerceram muitas influências, principalmente na 

religião e na arquitetura. Na religião teve forte expansão do Islamismo e do Catolicismo. Na 

arquitetura, é possível perceber essas marcas nas construções barrocas, como igrejas, fortes, 

palácios e casas, que variam de região para região levando em conta o modo de vida das 

populações. Geralmente, no interior da Guiné-Bissau, as casas são construídas de forma circular 

ou retangular e cobertas de palha, devidamente compactada para evitar a entrada de chuva.  

Os artífices artesanais27 são de uma mestria inigualável na confecção de utensílios 

variados de uso doméstico, nas rutiaus culturais, na lavoura e no quotediano das pessoas. 

Dentro dessa diversidade de ofícios, destacam-se as modalidades técnicas de ferreiro – 

ourivesaria –, tecelão, cesteiro e cerâmico. O artesanato é feito muita vezes nos quintais das 

casas. Na música e dança são também evidentes as capacidades dos guineenses, com ou sem 

tambores, matracas, ferros, apitos e palmas, as danças guineenses integram-se aos costumes e 

rituais interpretados adequadamente às circunstâncias culturais do calendário a ser cumprido 

pelas diferentes etnias: no fanado, no casamento, nos rituais fúnebres e nas festas agrárias. Essa 

diversidade cultural é a representação do patrimônio simbólico da nação, a guinendade.  

Segundo a declaração da Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das 

Nações Unidas (UNESCO) (2002) 28, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do 

espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como 

a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da 

humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e 

futuras.  

                                                           
27 Artífices artesanais são aneis de ferro, prata, ouro, cobre ou bronze, panelas de barro ou alumínio, panos de 

pinte, bonecos de madeira, tambores, cabaças pintadas, máscaras feitas de papelão, potes em barro, colares feitos 

de madeira, búzios ou ossos dos animais e outros.   
28Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/ 

001271/127160por.pdf>. Acesso em: fevereiro de 2017. 
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Entretanto, as múltiplas formas de expressões culturais acima descritas são transmitidas 

de geração em geração e são constantemente recriadas pelas comunidades e grupos em função 

do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, conferindo-lhes um 

sentido de identidade e de continuidade, contribuindo, assim, para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade do homem guineense. 

 

4.2 HIBRIDISMO E MULTICULTURALISMO NA GUINÉ-BISSAU 

 

A distinção de nossa cultura é manifestamente o 

resultado do maior entrelaçamento e fusão, na 

fornalha da sociedade colonial, de diferentes 

elementos culturais africanos, asiáticos e europeus. 

 (STUART HALL, 2003, p.34) 

 

Na Guiné-Bissau esses efeitos híbridos criaram muitos problemas no período colonial e 

ainda continuam criando na era pós-colonial, mas isso não faz com que uma cultura ou raça 

seja melhor que outra. O conceito de hibridismo ressurge com força contemporânea no coração 

dos estudos pós-coloniais, não apenas, mas, principalmente, nos da crítica literária. 

O interesse do conceito para outras áreas, como história, artes e literatura, sobrevém 

rapidamente por ser um conceito que descreve e caracteriza as mudanças nas relações globais 

que marcam a transição da era dos Impérios para o momento da pós-independência ou da pós-

descolonização. Hall entende que a colonização não foi um acontecimento externo às cidades 

imperiais e sim um processo implícito, tanto às sociedades colonizadoras como as colonizadas, 

transformando decisivamente tais sociedades pelo processo de transculturação, que 

impossibilita um retorno às pluralidades culturais originais. Em razão dessa realidade, Hall 

ressalta a necessidade de um afastamento dos binarismos explicativos na nova conjuntura, o 

que levaria a manutenção da concepção da diferença, esta é uma das mais importantes 

contribuições do pós-colonial.  

Para Burke (2003, p. 18), o preço da hibridização “inclui a perda das tradições regionais 

e raízes locais”, uma vez que habitualmente envolvem diferentes aspectos processuais, como 

“religiões sincréticas, filosofias ecléticas, línguas e cultura mistas e estilos híbridos na 

arquitetura, na literatura ou na música” (BURKE, 2003. p. 23). Tais situações podem ser 

marcadas, portanto, na forma de artefatos, práticas e misturas de grupos étnicos que se 

diferenciam por traços de formação cultural. Segundo Campos (2011), a ciência da cultura deve 

ser um “conhecimento da realidade efetiva em sua significação cultural” (CAMPOS apud 

WEBER, 1973, p. 174).  
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A colocação de Weber em benefício de uma ciência da cultura acoplada como ciência 

da realidade é nitidamente aplicada na discussão de uma utopia viva em sua época: a sugestão 

de que a ciência da cultura deveria formar um “conhecimento ‘astronômico’ dos 

acontecimentos da vida” (WEBER, 1973, p.172). Pois, o conceito da cultura conduzido na 

ocasião atual proporciona uma ocorrência específica: trata-se de hibridismo com dois fortes 

aspectos, um político, outro estético. Em outros termos, o hibridismo com o qual convivemos 

hoje configura-se tanto como uma maneira de operar, seja pelo ato puro e simples, seja pelo 

discurso, quanto como um modo de erguer, resultando em uma série de objetos culturais que 

largamente consumimos cuja finalidade é sempre política. Em sua obra O local da cultura 

(1998), Bhabha nos mostra um grande reforço de acordo com o conceito pós-colonial ao apontar 

algumas de suas principais perspectivas: 

A crítica pós-colonial é testemunha das forças desiguais e irregulares de 

representação cultural envolvidas na competição pela autoridade política e 

social dentro da ordem do mundo moderno. As perspectivas pós-coloniais 

emergem do testemunho colonial dos países do Terceiro Mundo e dos 

discursos das ‘minorias’ dentro das divisões geopolíticas de Leste e Oeste, 

Norte e Sul. Elas intervêm naqueles discursos ideológicos da modernidade que 

tentam dar uma ‘normalidade’ hegemônica ao desenvolvimento irregular e às 

histórias diferenciadas de nações, raças, comunidades, povos. Elas formulam 

suas revisões críticas em torno de questões de diferença cultural, autoridade 

social e discriminação política a fim de revelar os momentos antagônicos e 

ambivalentes no interior das ‘racionalizações’ da modernidade. (BHABHA, 

1998, p. 239) 

 

Bhabha parte do conceito de resguarda, que passou a ser muito apreciado nos estudos 

pós-coloniais, para basear sua crítica às teorias totalizantes e universalistas. O autor sugere uma 

retirada do conceito de cultura como totalidade de conteúdos canônicos e recomenda uma 

revisão no plano da cultura como uma produção irregular e inacabada de sentidos e valores, 

fatores que resultaram nas demandas e exercícios enormes, preparados no ato de sobrevivência 

social. No pós-colonial, a cultura é atividade política e social de várias nações. Ela é 

transnacional, porque há um deslocamento em razão da complexidade das fronteiras culturais 

e políticas, e interpretativa, porque as narrativas de mudança e a subjetividade que delas 

transcorrem solicitam uma expansão no conceito de cultura, tornando-o muito complexo. No 

livro Introdução as Teorias Semióticas, Licia Soares de Souza, citando Bakhtin, afirma que  

[...] Literalmente falando, o espetáculo simboliza a estrutura polifônica do 

grande diálogo. O naturalismo dos lugares ruins planeja uma esfera de 

relacionamentos livres e intimos, com sua alegria nas mudanças e sua sempre 

alegre relativamente. Dessa forma, o naturalismo carnavalesco utiliza a 

paródia, em uma espetacular forma de engajamento idiológico relacional, para 

destruir o medo e apresentar a verdade monologica às avessas [...]. (SOUZA, 

2006, p.154)  
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Tornar essas encenações como momentos de produção faz com que possamos avistar 

além dos estreitos limites em que normalmente foram colocadas. É bom acrescentar que 

qualquer processo de libertação pode tropeçar sobre si mesmo e cair a poucos metros de seu 

começo, como está acontecendo na Guiné-Bissau. Vale também dizer que não existe libertação 

total. O autor naturalista e ficcionista, ao incluir em seu programa literário o determinismo, 

levou a liberdade a suicidar-se. O que, aliás, pode ter o significado de um desejo de libertação 

radical e desesperado. Ou, num outro tipo de interpretação, pode significar que o naturalismo 

fez da liberdade uma necessidade.  

Por isso, podemos entender carnavalização, em As Orações de Mansata, como cenas 

de ficção “realistas” na sociedade guineense. Através das suas personagens, Sila faz as 

denúncias contra os governantes africanos (guineenses). Sendo assim, na tentativa de gerar a 

cogitação, ocupando uma posição entre o ator e o historiador, Sila escreve sobre “o que poderia 

ter acontecido” (ARISTOTELES, 2003, p. 43), a partir da nota de uma série de narrativas 

conjuntas, ficcionalizadas por umas pernonagens clássicas e com ligação entre ambas, que 

condiz com a parte da população guineense, mesmo que em diferentes maneiras ou fora do 

protagonismo.   

 São esses protagonismos que Sila nos oferece quando traz à tona a questão de 

guinendade como um dos fatores na nossa unidade sociocultural. Falar de guinendade é 

discorrer poeticamente sobre a vida de cada guineense. A guinendade é a representação 

simbólica do espírito do povo da Guiné-Bissau. É a composição do povo guineense 

independentemente das suas etnias ou crenças. A guinendade é o conceito inalterável e secular 

que está na base da formação desta nação e é anterior à independência. Um conceito onde todos 

os grupos étnicos que constituem a nação guineense se juntam, apesar das particularidades, em 

prol do bem-estar da sociedade. 

É essa guinendade que formou o conjunto de valores e crenças, a consolidação da união 

de povos. Tal ideologia está sempre presente independentemente da forma como o país vem 

sendo administrado. A guinendade é a base da nação guineense, é um processo contínuo e 

renovável pela influência da pós-colonização. Esse processo foi se desenvolvendo no plano da 

mídia – sobretudo da música e da literatura – e alcançou o máximo de cultivo nos anos de 1990 

e 2000, mantendo-se assim até a presente data. Tendo em vista que esse conceito de unidade 

nacional, denominada de guinendade, pauta-se em três pilares: a religiosidade, a familiaridade 

e solidariedade.  

Segundo Teixeira (2013), 
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“Guinendade” é o conceito “permanente”, “invisível”, “secular”, se 

quisermos, que esteve na base da gestação da nossa Nação e é anterior a “Luta” 

e “Independência”. É essa “Guinendade”, que conheceu a sua gestação nas 

míticas Geba e Cacheu desses tempos, já se teria tornado a “Ideologia 

Guineense”, com o seu conjunto de valores e crenças, que consolidados numa 

união de povos, seriam o imperativo da razão da nossa existência como Nação. 

E essa ideologia estaria sempre presente nos espíritos, independentemente da 

forma que o Estado Guineense contemporâneo viesse a assumir. (TEIXEIRA, 

2013, p.1) 

 

Teixeira nos mostra que a guinendade é um conceito que já existia antes da luta armada 

pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo-verde, já que a guiné já existia antes da 

ocupação portuguesa. Sendo assim, a construção de uma nova identidade étnica, uma cultura 

guineense que configura na celebração formada e transformada sucessivamente em relação às 

formas com as quais o indivíduo é representado ou interpelado nos sistemas culturais 

envolventes, revela um conjunto de etnias vivendo num espaço geográfico, mas não faz 

necessariamente um povo.  

De fato, a consciência nacional pode se desenvolver e se tornar parte do próprio povo, 

do mesmo modo que o espírito de união e progresso faz de um povo uma nação próspera. É 

nessa perspectiva que entra o conceito de unidade nacional intitulada de guinendade na 

sociedade guineense, independentemente da corrupção e da impunidade presente no sistema de 

governo guineense, o espírito de guinendade tem voz mais alta na sociedade guineense.     

Para Teixeira: 

[...] “Estado é a expressão da Nação politicamente organizada”: não no nosso 

caso. Porque para nós Guineenses, a fórmula “no início havia o Povo, que 

depois criou o Estado”, não se aplica. Aqui, no início houve a “Ideia de Nação” 

(a “Guinendade”), que depois amamentou a “Ideia do Estado” que por sua vez 

vai “criar” o Povo. E é esse Povo criado destas premissas que vai construir a 

Nação [...]. (TEIXEIRA, 2013, p.4) 

 

Teixeira nos apresenta a fórmula clara que define o Estado e a Nação. Para ele, o Estado 

veio depois da Nação, é a pessoa jurídica formada por uma sociedade que vive num 

determinado território e está subordinada a uma autoridade soberana. Trata-se do conjunto de 

poderes políticos e administrativos de uma nação. Já a Nação, de acordo com Teixeira, é vista 

como agrupamento humano, cujos membros, fixados em um território, são ligados por laços 

históricos, culturais, econômicos e linguísticos. 

Percebe-se também uma presença muito forte do conceito de guinendade na música 

guineense. Aliás, a música guineense foi um dos meios mais importantes na emancipação do 

povo guineense na luta por libertação nacional. Outro fator importante, quando se debruça 
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sobra a guinendade, é a união que ela estimula entre guineenses de etnias e religiões 

diferentes. Em As Orações de Mansata a presença da guinendade é muito forte. Desde o 

primeiro ato, com os Talibes representantes da escola corânica perseguindo Kemeburema, 

que é um vidente, assim como nas presenças das Katanderas, no segundo ato, correndo atrás 

do Kemeburema, também implorando pela benção dele. Além das representações dos espaços 

sagrados entre tradição e modernidade. 

Um exemplo desses espaços são os grupos tracionais de mandjuandades que, a partir 

dos anos 1990, contaram com uma iniciativa e dinamismo da sociedade civil em todos os 

campos – político, social, econômico e também organizativo –, crescendo rapidamente as 

associações informais voluntárias com participação predominante de mulheres. Essas 

associações femininas, denominadas, em crioulo, mandjuandades, acumulam várias funções 

e perseguem diversos objetivos: poupança e compra coletiva de bens de consumo (por 

exemplo, a compra de um tecido para fazer, no mesmo padrão, o vestuário usado nas festas e 

cerimônias), crédito individual aos membros, celebração de cerimônias familiares e religiosas 

e, ainda, organização de acontecimentos lúdicos.  

Mandjuandades é uma cultura que surgiu através dos conflitos entre casais: quando a 

mulher tinha queixas do marido, procurava uma amiga – ou amigas – a quem contava os seus 

desgostos e criavam uma música sobre isso. Depois, quando a aldeia se reunisse, as amigas 

cantariam a música, constituída, ao mesmo tempo, de recados para o marido e de lamentos da 

mulher.  

“Basicamente mandjuandade é uma forma de as mulheres transmitirem os 

seus sentimentos, e uma fonte de conselhos, porque o marido quando ouve 

a música já sabe que a mulher está a dizer o que se passa em casa (…)”. Hoje 

já não é sobre a relação entre casais e já não se usam metades de barris, mas 

sim tambores e tabuinhas para acompanhar os cânticos. Hoje são grupos de 

bairro que se juntam que organizam festas, que animam cerimónias alegres 

(casamentos) ou tristes (funerais), ou mesmo cerimónias tradicionais como 

a do fanado (circuncisão e excisão). (BARRI, 2013, p. 1) 29 

 

Tradicionalmente, mandjuandade é um evento que não para. Existe em todos os 

bairros da cidade e organiza-se, também, nas tabancas. São manifestações culturais que 

acolhem todas as etnias guineenses, guinendade. Se governo guineense fosse progressista, 

acreditando na importância das manifestações culturais para o desenvolvimento nacional, 

teríamos a possibilidade de mostrar para as crianças e para o mundo toda a beleza que a nossa 

                                                           
29 BARRI, Aliu. Biografia. Disponível em: <http://bantabademusica.blogspot.com.br/2013/07/biografia-aliu-

bari.html>. Acesso em: dezembro 2016.  
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nação oferece (SILA, 2007, p.20). Muita vezes os tradicionalistas, os folclores nativos, têm 

dificuldades de fazer grandes manifestações culturais por falta de meios econômicos e 

estrutura para acolher tais eventos.  

Mas como a mandjuandade está composta de várias etnias, cada qual faz a 

apresentação da sua cultura. Com isso, e apreciando a mandjuandade, pode-se conhecer, 

gradativamente, a manifestação de todas as culturas da Guiné. Eles cantam canções de todas 

as etnias que fazem parte dessa guinendade. Vale lembrar que, em pleno século XXI, um país 

com tanto recursos como Guiné-Bissau não possui nenhum teatro ou algum programa de 

incentivo cultural para fortalecer os laços de guinendade entre regiões e setores autônomos 

de Bissau.  

Segundo Benjamim as melhores narrativas escritas eram aquelas que mais se 

aproximavam das histórias orais contadas por inúmeros narradores anônimos. Por isso, esses 

narradores sabiam dar conselhos, no sentido verdadeiro da palavra. Sila nos mostra tais 

conselhos através das consultas que Mwankhe e Amambarka fizeram aos Homens Grandes 

para preservar e obter o poder por meio das sagradas orações de Mansata (SILA, 2007, p.31).    

Na música, a guinendade é normalmente associada ao gênero poli-rítmico – 

denominado de gumbé –, que constitui a primeira exportação musical do país. 

Cabaz calabaça foi um dos primeiros instrumentos musicais da Guiné-Bissau, é 

utilizado de forma extremamente rápida, produzindo sons que também provocam complexas 

danças, sejam elas tradicionais ou modernas. O grande denominador de estilo gumbé são as 

canções, muitas delas cantadas em crioulo e girando à volta de temas tais como a sociedade, 

as relações humanas e amorosas, a amizade, as controvérsias e, muito recentemente, noutros 

tópicos, nomeadamente o vírus da AIDS e as questões políticas e de estabilidade do país.  

A música sempre teve um papel importantíssimo na união do povo guineense, tanto 

no período colonial e pós-colonial. No grupo Super Mama Djombo, mais especificamente na 

música Sol Maior Para Comanda, percebe-se que o espírito de guinendade já reinava nos 

guineenses em prol da unidade nacional – a revolta com a luta armada, pois sabiam não ser 

esse um caminho viável, mas não tinham outra escolha a não ser pegar nas armas. Já Aliu 

Barri, um dos melhores nomes da música guineense na era moderna, na sua música Pé di 

Bissilon, faz críticas a situação que o país atravessa após ver anos e anos de luta armada na 

conquista pela independência sendo jogados ao mar. Dupla di Forombal, um dos grandes 

nomes da música pelo seu estilo tradicional de tocar e vestir, em sua canção Matu di 

Forombal, chama atenção para a preservação da cultura popular guineense, despertando a 

atenção da diáspora guineense para conhecer suas origens, apesar do caminho ser distante, é 
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possível chegar. Uma das vozes femininas mais destacadas no cenário musical guineense, 

Eneida Marta, em sua música Kabalindade, nos mostra a beleza e a diversidade de uma 

cultura que está renascendo das cinzas (SILA, 2007, p.20).  

Zé Manuel – Pubis ka Burro – chama atenção dos governantes para o fato de que o 

povo está atento à situação do país e não aceitará mais ser manipulado com as promessas da 

campanha eleitoral feita pelos políticos guineenses, que são responsáveis por toda situação 

de calamidade que o país vem atravessando há décadas. Com base no exposto, nota-se que a 

guinendade está sempre presente na fala dos músicos e na formação do imaginário guineense, 

desde o nascimento da Nação e do Estado guineense, e continua se fortalecendo ainda mais 

através da literatura, artes, teatro e música. 

No projeto Guiné no coração, onde os músicos guineenses se juntaram com a vontade 

de abraçar a causa da bandeira nacional e mostrar ao mundo a riqueza e a diversidades cultural 

que existe num país de quase dois milhões de habitantes, chamando atenção aos guineenses, 

principalmente à juventude, para levantar e colocar as mãos ao trabalho porque a situação do 

país está piorando a cada dia que passa. Eles clamam para que a sociedade guineense seja mais 

ativa, no controle e fortificação das instituições da Guiné-Bissau e das políticas administrativas 

do país. Como pode ser visto  na música N´donandé Kansaré, de Jamper, ao nos mostrar a 

riqueza da cultura da etnia Papel. Um dos traços marcantes nessa música é o vestuário dos 

dançarinos no videoclipe da música, com as roupas tradicionais da própria etnia, que nos faz 

lembrar das katanderas, personagens do segundo ato, da cena dois, do livro As Orações de 

Mansata.   

É importante salientar que Renato Ortiz (2006), no seu livro Cultura Brasileira e 

Identidade Nacional, ao assinalar a peculiaridade da cultura brasileira em detrimento das outras 

nações do mundo, promove um debate caracterizado pela carência de consenso, pois não é 

satisfatório proferir que somos diferentes, mas mostrar em que ponto nos identificamos/unimos. 

Esses pontos de identificações e uniões que Ortiz relata sobre a sociedade brasileira, nos leva 

ao conceito de guinendade, que procura compreender a diversidade cultural na Guiné-bissau 

como fator de unidade nacional.  

Se, por um lado, não há consenso sobre o tema da identidade nacional, por outro lado, 

os divergentes pontos de vistas refletem a pluralidade de interpretações acerca do que viria a 

ser o nacional. É isso o que marca a própria riqueza da problemática da cultura guineense, cujo 

debate intelectual tem levantado mais interrogações do que respostas. Segundo Ortiz, as 

diferentes faces da discussão acerca da cultura brasileira perpassam as relações entre cultura e 
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Estado: “a identidade nacional está profundamente ligada a uma reinterpretação do popular 

pelos grupos sociais e à própria construção do Estado brasileiro” (ORTIZ, 2006, p. 8).  

Isso pode ser elucidado quando levamos em consideração a especificidade histórica do 

processo de modernização de um país de Terceiro Mundo, no caso de Guiné-Bissau. Ao 

contrário das nações europeias, as quais contaram com a participação de uma consolidada 

burguesia capaz de promover as transformações necessárias rumo à modernidade capitalista, 

no Brasil, devido a falta de uma política pública que abraça as causas sociais “pobres”, coube 

ao Estado continuar a promover e favorecer a elite, enquanto que na outra margem do Brasil 

tem famílias vivendo em situação de calamidade.  

É nesse sentido que Sila nos chama atenção com otimismo transversal para o futuro do 

país, apostando na literatura e cultura guineense como um dos fatores para o desenvolvimento 

da nação nos últimos anos. 

 

 

4.3 O TEATRO BISSAU-GUINEENSE: AS ORAÇÕES DE MANSATA  

  

Atualmente, o teatro está em pleno florescimento, tanto na Guiné-Bissau como no 

continente africano como um todo. Trata-se de um teatro contemporâneo, que dialoga com as 

diversidades culturais. Um teatro comprometido, em defesa da identidade cultural e da história 

do dia a dia dos guineenses, que acontece em função das cerimônias ou rituais religiosos, 

concedidas e vividas geralmente como verdadeiros espetáculos culturais. A pergunta 

norteadora, O livro As Orações de Mansata do escritor guineense Abdulai Sila faz uma 

abordagem ficcional (real), do dramático modelo de governação que o país está atravessando a 

mais de quatro décadas. Por quê?  

Apesar da obra é uma representação ficcional da sociedade guineense na conjuntura 

pós-colonial, tras consigo, elementos que comprovam o nosso falhado modelo de governação 

ao longo das últimas décadas no país. Uma nação onde a corrupção é presente em todos os 

poderes do governo.  

Muito embora um dos propósitos da luta de libertação foi de garantir igual direito a 

todos os cidadãos, como acesso à educação, à saúde, à justiça e ao lazer, ou seja, de criar 

condições que favorecem as necessidades básicas da população na Guiné-Bissau, a ação do 

Estado guineense após a independência tem resultado mais no privilégio da elite emergente do 

que em garantir os pressupostos pelos quais havia lutado. Bastava a ascensão ao poder para 

repetir as práticas da época da colonização.  
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Essa contradição levou a concluir que o Estado não pode excluir a longo prazo a classe 

trabalhadora, como acontece na Guiné-Bissau, porquanto esta situação é sujeita à acumulação 

de problemas que resultam em revoltas sociais e conflitos armados, aliás, como vem 

acontecendo nas últimas décadas dentro da sociedade guineense.  

Em linhas gerais, podemos afirmar que, a ausência de uma Estado organizada na Guiné-

Bissau que assume o papel de vanguarda tanto do ponto de vista intelectual, quanto econômico 

e social contribuiu para criar dificuldades no exercício e aperfeiçoamento do poder em relação 

à desenvolvimento de políticas públicas. Essa ausência de integração técnica estado/poder e 

vice-versa inverteu o papel da classe governante que passou a usar seus recursos políticos para 

fins particulares de luta pela sobrevivência. Sila faz denuncia desses elementos de corrupção, 

atarves da sua escrita no seu livro As Orações de Mansata.  

No entanto, isto não deve ofuscar o fato da própria Guiné-Bissau contar com uma 

história longa e rica de tradições performativas menos baseadas em texto, mas sim na tradição 

oral. De fato, foi à inclusão destas representações tradicionais que fez de  As Orações de 

Mansata uma adaptação de Macbeth, de William Shakespeare, ao contexto da Guiné-Bissau. 

Como nos mostra Hamilton, “[…] a obra de Abdulai Sila é a primeira peça teatral da Guiné-

Bissau a ser escrita e cuja ação decorre no período pós-colonial. Aliás, é uma das primeiras 

peças do pós-independência em toda a África […].”(In: SILA, 2007, p.7-8) 

Essas expressões em línguas nacionais, como crioulo e mandinka, estão presentes desde 

o primeiro ao último ato na obra As Orações de Mansata. Digo isso porque são palavras em 

crioulo e mandinka que, muitas vezes, tanto leitores guineenses como estrangeiros precisam 

recorrer ao glossário da obra para entender melhor o vocabulário expresso nas narrativas do 

autor. Exemplos dessas palavras em crioulo são: manberet, fanado, muro, katandera, tchumul-

tchamal e outros. Enquanto na língua mandinka percebe-se tais representações em nomes de 

personagens como: Mwankéh, Djina Hara, Amambarka, Annura e outros30.  

Confirma-se que as preocupações de Shakespeare com o poder e a corrupção, tal como 

são representadas neste espetáculo, não serão estranhas à atormentada história política e social 

da Guiné-Bissau. E ganharam um valor maior num espetáculo em que o texto, o movimento e 

a música criaram imagens impressionantes da vida individual e coletiva na Guiné-Bissau pós-

colonial. Aliás, o fato do espetáculo reunir performers de Portugal, Brasil, Angola, S. Tomé e 

Príncipe e Moçambique alargou a sua crítica aos mecanismos do poder em contextos pós-

                                                           
30 Nomes tradicionais da etnia mandinga, “mandinka”. “Ttradução minha” 
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coloniais e trabalhou no sentido de uma noção especificamente lusófona dos prazeres e 

potenciais perigos do espetáculo intercultural.  

Foi nesta altura que o quadro inicial de As Orações de Mansata ganhou vida, tornando-

se uma vibrante cena de rua de Bissau com indivíduos e pequenos grupos a cruzarem caminhos 

e trocarem cumprimentos. Depois desta cena, o clima mudou de novo em duas cenas, onde um 

indivíduo foi abordado, inicialmente, por três Talibes e, em seguida, por três Katanderas, 

atribuindo-lhe poderes que parecia desconhecer (SILA, 2007, p.15-22). Esses acontecimentos 

do quotidiano na Guiné-Bissau nos permite pensar e compreender a cultura de uma sociedade 

a partir do povo que a produz, o que, no caso da Guiné-Bissau, aponta na direção de uma 

palavra, mestiçagem, designando, assim, que toda e qualquer manifestação cultural guineense 

dificilmente deixará de carregar elementos formadores da sua identidade cultural.  

O universo da cultura está ligado ao cotidiano, onde se apresentam os aspectos da vida, 

físicos, simbólicos e imaginários. E, principalmente, ao que se refere à cultura popular, é difícil 

separar a esfera material da espiritual, o novo do velho, o sagrado do profano, o original da 

réplica. Para Canclini, é justamente resultado desse hibridismo: as manifestações em suas novas 

configurações, os códigos novos, os elementos atualizados e sua ressignificação.  

O foco no simbolismo do número três e a predição do poder atribuído a um indivíduo 

sem experiência, relembra o encontro entre Macbeth e as três bruxas, mas, nesta adaptação 

contemporânea, as ligações entre o poder espiritual e temporal foram desenvolvidas de forma 

mais extensiva e a vontade dos seis em atribuírem poderes a um indivíduo, contra a sua vontade, 

foi localizada num contexto político onde a crença em indivíduos heroicos, que podem ser os 

salvadores da nação, tende a produzir líderes ditatoriais. 

Dessa maneira, Shakespeare, com toda sua maestria, nos ajuda a vislumbrar um pouco 

mais da complexidade humana, da dificuldade em assumir os próprios erros e em lidar com a 

ambição. A maneira pela qual Shakespeare e Sila conduzem suas tragédias, onde as 

personagens executam suas ações governadas pela vontade e pela consciência, fala muito mais 

ao mundo atual. O mesmo procedimento adotado pelo Mwankéh, o Supremo Chefe da Nação, 

chamando os Homens Grandes para discutir o destino da nação, ajudando-o a acalmar os 

ânimos de revolta na sociedade.   

Nas duas peças, nota-se que Macbeth, um dos fiéis soldados do império escocês, e 

Amambarka, principal conselheiro da suprematura de Mwankeh, vão assumir o reinado através 

da violência, escondendo verdades, enganando e subornando o povo. Mas, é preciso encarar a 

própria corrupção de frente, como uma escolha de conduta própria, e vislumbrar a ganância que 

leva à conquista de um poder sem a vontade popular. Cada vez mais perturbado com as 
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barbaridades que cometeu para chegar ao trono, Macbeth resolve consultar as bruxas para 

descobrir qual será seu destino. Em Macbeth, o mal está em sua natureza e o próprio sucumbe 

a esse temperamento maléfico, trazendo a maldade em si mesmo. A obra tem a fisionomia do 

seu herói, é obscura, sombria como a imagem da noite de tempestade descrita na peça. As 

tragédias em As Orações de Mansata e Macbeth remetem à violência política comum em suas 

épocas. 

Macbeth é nobre, primo do rei Duncan, portanto com ascendência aristocrática, ele é 

valente, corajoso, com alma de soldado, cumpridor efetivo do seu dever, por mais sinistro que 

seja esse dever. Ele fere a lei natural como força favorável à morte, porém não representa um 

mau personagem, tendo em vista que Shakespeare possui a concepção trágica clássica de bem 

e mal. O que move Macbeth ao homicídio é a sua ambição pelo poder. Neste momento de 

incontenção do seu desejo, ele faz uma escolha, opta pelo mal, volta-se para o que há de pior 

em sua natureza.  

O autor coloca seus personagens em situações de prova, ele analisa a reação humana 

diante do poder, das relações sociais, do cosmo e do seu reconhecimento diante da fatalidade 

da vida. Macbeth é o desenho da obsessão pela glória, mas não como homem perfeito, 

simplesmente como homem, passível de contradições. A figura do herói é contraditória, ele 

principia duvidoso em sua vontade, passando ao espectador a sombra da insegurança. Há na 

peça uma evolução irônica – Macbeth é ambicioso, porém precisa da vontade legítima de Lady 

Macbeth para que o rei fosse morto. Apesar de já haver pensado em fazê-lo, ele reflete, porém 

acaba contraindo para si o ato fatídico que desencadeará sua tragédia – o assassinato de um rei 

justo. Lady Macbeth o incita, o estimula, por possuir a determinação que falta a ele. O crime é 

cometido conscientemente pelo herói trágico. O remorso o inibe em um primeiro momento, 

mas, para Macbeth, sangue atrai sangue, como se uma nova morte o alimentasse, o fortalecesse. 

Começa aí, portanto, seu declínio moral. A seguir, Lady Macbeth começa sua decadência vital: 

após ver Duncan morto, o remorso a enlouquece, conduzindo-a ao suicídio.  

As bruxas não dizem a Macbeth que ele precisa matar para ser rei, ele decide que este é 

o caminho, ou seja, Shakespeare não subjuga seu personagem à predestinação comum nas 

tragédias clássicas, ele permite que ele questione e reflita. Ao matar Duncan, Macbeth faz sua 

escolha, define seu caminho, opta pelas forças favoráveis à morte, e vai sofrer as conseqüências 

do seu crime com muita dor e ausência de paz. Essa dor do herói é o elemento primordial para 

a tragédia, inserindo Macbeth no padrão aristotélico de herói. Nesta perspectiva, Aristóteles 

define: 
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Resta o herói em situação intermediária, é aquele que nem sobreleva pela 

virtude e justiça, nem cai no infortúnio em conseqüência de vício e maldade, 

senão de algum erro, figurando entre aqueles que desfrutam grande prestígio 

e prosperidade; por exemplo, Édipo, Tiestes e homens famosos de famílias 

como essas. (ARISTÓTELES, 1981, p. 32)  

 

Neste sentido cumpre ressaltar que Macbeth concebeu o assassinato do rei para usurpar 

a coroa. Embora incitado por poderes sobrenaturais, ele é o único responsável pela sua tragédia. 

Macbeth:  

[...] Duas verdades. São prelúdio feliz da grande pompa. Do tema imperial. 

(alto) Eu lhes sou grato. (à parte) tentação do sobrenatural. Não pode nem ser 

má e nem ser boa: Se má, por que indica o meio sucesso, De início, com a 

verdade? Já sou Caudor; Se boa, por que cedo à sugestão. Cuja horrível 

imagem me arrepia. E bate o coração contra as costelas. Negando a natureza? 

Estes meus medos. São menos que o terror que eu imagino; Meu pensamento, 

cujo assassinato. Inda é fantástico, tal modo abala. A minha própria condição 

do homem, Que arazão se sufoca em fantasia, E nada existe, exceto o 

inexistente [...]. (MACBETH, 2015, p. 29-30) 

 

Nota-se também elementos sobrenaturais na narrativa shakespeariana por meio das três  

bruxas, não aconselham Macbeth a cometer crimes, elas veem seus desejos e dizem que ele será 

rei; ele é empurrado e, em seguida, escravizado pela sua ambição. Diante desta perspectiva, 

Heliodora destaca:  

A natureza exata dessas weird sisters é motivo de indecifráveis estudos. Mas 

não nos esqueçamos de que James I da Inglaterra e VI da Escócia se tinha na 

conta de especialista em demonologia, e que, sendo supostamente descendente 

de Banquo, muito provavelmente optaria pela linha de pensamento que 

afirmava poderem elas prever o futuro, porém não determiná-lo. 

(HELIODORA, 2004, p. 169) 

 

O homem busca continuamente se isentar da culpa de seus defeitos sórdidos. Macbeth 

representa o retrato desse homem que comete erros com fundamentos puramente egoístas e 

sofre a seguir, como se uma consciência o acusasse e, por querer se livrar dessa percepção 

acusadora, aniquila todos que o fazem pensar em seu erro, como se a destruição dessa 

lembrança o fizesse resgatar a si mesmo. Macbeth: 

Se falam, digam-nos quem são. 1ª BRUXA: Salve, Macbeth; oh, salve Thane 

de Glammis! 2ª BRUXA: Salve, Macbeth; oh, salve Thane de Cawdor!3ª 

BRUXA: Salve, Macbeth; que um dia há de ser rei! (MACBETH, 2015, p. 27) 

 

Observa-se que a crença na profecia das bruxas antecede a tragédia. À medida que ela 

é inserida na força imaginativa de Macbeth, os sentidos fantasiosos do herói são nutridos pela 

sua ambição excessiva. Shakespeare concilia em seus personagens um caráter moral, partindo 
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de um homem para representar o homem universal, ele dá a esse primeiro características 

próprias de uma época, não sendo possível isolar esse homem no plano da individualidade.  

Tendo em vista o contexto, Shakespeare criou um Macbeth histórico, uma figura com 

todas as bases em um soldado escocês, um guerreiro celta, com alma sanguinária. É essa mesma 

força imaginativa que encorajou e alimentou a sede de poder em Macbeth, que a partir da 

profecia de seres sobrenaturais, comete barbáries para se promover.  

Percebe-se que Macbeth e Amambarka são personagens que dialogam constantemente 

por causa das suas ambições, cometeram barbaridades para chegar ao trono com ajuda dos 

poderes sobrenaturais.  

Em As Orações de Mansata oito conselheiros do Supremo-Chefe, encarregados de 

assuntos como tchumul-tchamal (confusão), meker-meker (intriga) ou nhengher-nhengher 

(conspiração), disputam entre si a melhor forma de derrubar o líder e ocupar a cadeira da 

Suprematura. Para o efeito, partem em busca das “As Orações de Mansata”, que, supostamente, 

lhes facilitariam dominar o povo, num processo em que a traição, a tortura e o assassinato são 

reduzidos à banalidade. Podemos considerar a obra também uma metáfora do período pós-

colonial na Guiné-Bissau. Através da maneira em que ocorreu a guerra civil, de 7 de junho de 

1998, na qual o proclamador da República da Guiné-Bissau e das Ilhas de Cabo-Verde, 

Comandante Chefe das Forças Armadas Guineense e Ex-presidente da República, foi deposto.  

Depois de anos exilado em Portugal, ele retorna ao seu país de origem com ajuda das 

mesmas Forças Armadas que o derrubou. Durante a sua vinda, despertou milhares de fiéis e 

simpatizantes, até porque era um dos homens mais queridos da nação guineense. Passados 

alguns anos, esse retorno o fez se candidatar, de maneira independente, à presidência da 

República da Guiné-Bissau, apoiado pelos seus simpatizantes eleitores com o lema “minjor na 

Nino” (é melhor o Nino). Mas, a governabilidade dele não foi permitida devido ao ódio que 

paira ainda na sociedade guineense. As intrigas, traições, violências, luta pelo poder, o medo, 

como na peça As Orações de Mansata, são fatores que contribuíram para o seu trágico 

assassinato, no terceiro ano do mandato como presidente da República de Guiné-Bissau.    

Percebe-se, pois, que África contemporânea é ainda retratada nesta peça através das 

tensões e das contradições entre as culturas ancestrais (a poligamia, a ligação ao sobrenatural, 

às formas de poder local, o lugar reservado às mulheres) e o crescente impacto da globalização, 

nomeadamente através da internet. Como mostra o Supremo Chefe da Nação Mwankéh, muito 

preocupado com a chegada da internet na cidade (SILA, 2007, p. 32), considerando que as 

novas tecnologias têm um papel muito grande na maioria dos aspectos de nossas vidas. Em 
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outras palavras, ela responde a maioria dos problemas da humanidade, como no combate a 

corrupção na maioria dos países africanos e no mundo. 

Vale ressaltar que a peça dirigida por António Augusto Barros, de nacionalidade 

portuguesa, é uma coprodução do Teatro Vila Velha (Salvador-BA) com a Cena Lusófona, a 

Escola da Noite e a Companhia de Teatro de Braga, o Elinga Teatro (Angola) e a AD – Ação 

para o Desenvolvimento (Guiné-Bissau). A montagem tem no elenco os atores Ridson Reis e 

Elane Nascimento, do Bando de Teatro Olodum. Através do projeto (P-STAGE) Portuguese - 

Speaking Theatre Actores Gather Energies.  

A peça teve participação de atores de seis países de língua portuguesa (Angola, Brasil, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe). Foi apresentado em todos os 

países da lusofonia, com exceção de Angola. A peça já estava agendada com ingressos 

esgotados para dois dias de espetáculo, mas, por motivos de força maior, ela foi interditada por 

ordem da Ministra da Cultura angolana, Rosa Cruz e Silva, alegadamente devido a problemas 

de segurança no espaço. 

De acordo com informações publicadas no site da Cena Lusófona31, a proibição foi 

decretada a três horas do início do primeiro espetáculo, o que gerou muitas críticas entre a 

sociedade civil angolana, gerando um enorme prejuízo para a produção do evento. Na peça As 

Orações de Mansata, o vocábulo poder é um dos mais fortes na obra. Amambarka, um dos 

homens mais fortes da suprematura de Mweankhe, é a pessoa que conspira para tirar do poder 

o Chefe Supremo, Mwankeh, tornando-se, depois, vítima de uma conspiração semelhante por 

parte dos seus antigos aliados e por uma das suas esposas, Ngalula, por ser polígamo. A ênfase 

em torno de toda trama é o poder, com base numa série de conspirações e contra conspirações, 

significa que não restou nenhuma figura heroica no fim da trama.  

O supremo chefe Mwankhe, desconfiado do tenso clima que se passa na cidade e por 

medo da vingança pelas atrocidades que cometeu durante a sua sangrenta batalha para 

conquistar o reinado, chamou os Homens Grandes (pessoas mais velhas) para que eles o 

ajudassem a fazer redenção com a maior parte nação. Como podemos notar na citação abaixo: 

[...] KAMALA DJONKO 

Não foi a para este tipo de conversa que nos chamaste aqui, não é verdade? 

MWANKEH 

Vocês sabem para que vos mandei chamar... 

YEWTA YAWTA 

Humm... Podes nos lembrar? E olha, hoje é sexta-feira, cada um de nós tem 

os seus compromissos... 

MWANKEH 

                                                           
31 P-STAGE. Portuguese-Speaking Theatre Actors Gather Energies / IV Estágio Internacional de Actores 

Lusófonos. Disponível em: <https://pstage.wordpress.com/as-oracoes-de-mansata/>. Acesso em: novembro 2016. 
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É verdade, hoje é sexta-feira. Como os dias passam depressa! 

DJINNA HARA 

E eu só aceitei ver porque me disseram que era urgente e muito importante o 

que tens para nos dizer.  

MWANKEH 

E é mesmo! Pois... Vocês sabem que eu tenho muito respeito por vós... Sempre 

vos tratei como meus parentes. Talvez até melhor que isso... Como sempre 

vos disse, os vossos problemas são meus problemas; por isso acho que os meus 

problemas também são vossos problemas. É essa a questão. (faz uma ligeira 

pausa, olhando para os seus interlocutores um após outro). Vocês sabem dos 

problemas com que me deparo neste momento, de há uns tempos a esta parte, 

desde que os brancos vieram com estas manias de eleições que e democracias 

e internets e não sei que mais. Isso só veio a complicar a situação da nossa 

querida Nação. Já não há sossego para ninguém...  

DJINA HARA 

E o que temos nós s ver com isso? 

MWANKEH 

Como já vos disse, os vossos problemas são meus problemas, tal como os 

meus devem ser vossos. Não é assim? Ora, eu sempre contei com a vossa 

ajuda para fazer desta terra uma Nação de felicidades e de prosperidade para 

todos os seus filhos. Hoje esta tarefa está sendo complicada por gente que não 

tem amor pela pátria, nem respeito pela nossa cultura e tradição. Mas eu sei 

que se não valorizarmos a nossa cultura e nossa tradição não vamos para a 

sítio nenhum, será o caos total, como, aliás, pretendem hoje em dia muitos 

filhos indignos deste chão. Mas eu sei que com a sabedoria e o apoio de gente 

como vocês que aqui estão seremos capares de evitar o caos e construir a 

felicidade eterna de em todos os corações dos nossos irmãos... [...] é tarefa de 

todos nós que aqui estamos e de todos os filhos dignos desta Nação, lutar 

abnegadamente pela construção da paz e prosperidade da nossa querida Nação 

[...]. (SILA, 2007, 31-33) 

 

Mwankeh ao sentir um desgaste psicológico, físico e a falta de credibilidade da 

população, principalmente na sua administração, começou a se preocupar com o futuro da 

Nação. Com desejo de unir o povo em numa Nação feliz e cheia de felicidades, “utopia” para 

que o seu reinado se tornasse estável, sem a interferência da comunidade internacional e dos 

efeitos pós-coloniais, “a internets”. Mwankeh faz um discurso político para tentar convencer 

os Homens Grandes que realmente está preocupado com o destino da Nação, com a valorização 

da cultura e da tradição do seu povo. Mas não esperava que os Homens Grandes aproveitassem 

essa reunião para fazer alguns questionamentos sobre a conduta social de chefias do governo 

de Mwankeh, no qual o grande conspirador Amanbarka é um dos conselheiros mais fiéis do 

supremo chefe da Nação. Nação onde as crianças não têm futuro, faltam escolas, hospitais, lazer 

e outros. No entanto, o verdadeiro objetivo do supremo chefe da Nação é reconquistar os aliados 

políticos para consolidar o seu poder e não com a vida do povo, que se encontrava numa 

situação de caos total. Uma nação onde as crianças querem ser feliz com simples atos de um 

governo. Podemos constatar esses desejos das crianças guineenses na trecho abaixo:  
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[...] Estamos é desejosos de viver! Olhe só para nós, Por amor de Deus, Olhe! 

[...] Esperamos a vida inteira. Queremos as nossas feridas curadas... Amanhã, 

logo, logo que se tonar ALDIN... E no dia que se tornar o MALDIN, quando 

o nosso sol começar a arder, não se esqueça de nós. Iremos celebrar... 

Estaremos todos lá, desde o primeiro momento, para enaltecer a beleza da 

nossa Nação. E eu... Eu vou registrar tudo, com estes olhos aqui, olhe... Ahhh 

vou registrar tudo para contar mais tarde. E todo mundo ficará sabendo como 

é que é o alvorecer numa nação que renasce das cinzas para se tornar no mais 

belo jardim do mundo [...]. (SILA, 2007, p. 20) 

 

A fala dos Talibes nos mostra o desejo das crianças guineenses preocupadas com a cara 

das feridas que pairam em suas infâncias e com a espera de um futuro próspero. Com vontade 

de ver o país saindo das crises financeiras, políticas e sociais, tomando novo rumo para uma 

democracia livre e transparente, onde as pessoas respeitam as diferenças sociais, culturais e 

religiosas. Uma nação que combate a violação dos direitos das crianças, do direito de viverem 

no país mais belo do mundo, com paz, saúde, educação e uma boa alimentação, para que possam 

brincar felizes nas ruas da cidade sem interrupção ou desonra para com os seus direitos.  

A trama da obra se desenrola em várias cenas, seis atos e seis poderes, sendo cada poder 

com seus nomes específicos. O primeiro ato, poder blufo, que significa poder iniciado. Como 

se pode constatar na trama, os Talibes e as katanderas, como iniciantes de um processo de 

amadurecimento pessoal e espiritual.  

No segundo ato, poder djapuf – poder caranguejo –, onde Mwankeh se reunia com seus 

conselheiros para discutir os problemas da nação. No terceiro ato, poder malgós – poder amargo 

–, Amambarka abre a porta de um dos apartamentos que possui na cidade gritando:  

Annura! Desesperadamente pedindo uma dose de Whisky de marca. 
AMAMBARKA 
[...] Annura! Annura! Annura, minha querida, onde é que estás? 

ANNURA 

Mas que merda é essa?  

AMAMBARKA 

Annra! Dá-me um scotch. 

ANNURA 

O que?  

AMAMBARKA  

Um scotch puro... Olha, assim (levanta o braço e indica com os dedos. Annura 

fica impávida a fita-lo) Vamos, mulher, despacha-te! Não da para veres que 

estou com sede? Quero um desse de 24 anos, sem água nem nada... Seco! 

ANNURA 

Ouve lá, seu filho da mãe, onde pensas tu que estás? 

AMAMBARKA  

Porra, pá!... Vai buscar a merda da bebida antes que te parta os cornos... Traz 

assim, olha até aqui... Seco. 
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(Na deixa a sala e vai para a cozinha. Depois de alguns instantes ela volta 

com uma caneca de plástico de um litro, quase cheia de manberet32. Pousa a 

caneca estrondosamente sobre a mesa à frente de Amambarka, fazendo saltar 

uma parte do liquido na sua direção. Amambarka faz um movimento para 

trás, evitando ser molhado. Levanta-se, abre os braços e avança 

agressivamente na direção de Annura) 

[...] ANNURA 

Pois então tens aqui um seco, puro, da idade da tua mãe! (Annura dá dois 

passos para trás perante a ameaça do seu interlocutor e saca uma navalha, 

que segura finalmente, à altura do estomago de Amambarka) se te atreveres 

a tocar-me vais ver o que te acontece [...]. (SILA, 2007, p. 41-42) 

 

Debruçando-se a propósito dos costumes socioculturais na Guiné-Bissau, 

tradicionalmente, um homem pode ter até duas esposas, se assim pretender. Por isso, as pessoas 

de máximo prestígio social exibem suas riquezas através das relações amorosas. Como 

podemos perceber na fala de Amambarka, um dos conselheiros da suprematura. “[...] Eu serei 

o Supremo Chefe e terei os carros que quiser, as casas que quiser e mulheres! Terei mulheres, 

muitas mulheres, as mulheres mais lindas... Mulheres submissas! Terei várias casas e em cada 

casa uma mulher! Para cada casa uma mulher e dois carros” [...]! (SILA, 2007, p.71) 

Percebe-se, assim, a representação da obsessão do personagem que busca o poder para 

ter o prestígio social e não trabalhar em prol do progresso da nação. A representação feminina 

no texto de Sila é de acordo com a vida sociocultural na Guiné-Bissau, dependendo da forma 

como o marido pretende caracterizá-las. Como podemos perceber no diálogo seguinte. “[...] 

Popnyate: Ela acha que se a Primeira Segunda Dama pode viajar no avião presidencial ela, 

como Segunda Primeira Dama, também tem esse direito [...]” (SILA, 2007, p. 26). Pois, a 

Primeira Segunda Dama, sabendo das mordomias da Primeira Dama, começa a exigir os 

mesmos tratamentos para ela também, cobrando do marido as promessas feitas durante a 

campanha eleitoral. Entre as mulheres que aparecem na ficção de Sila, Mansata é a mais 

misteriosa. As violências que acontecem na dramaturgia não chegam perto dela, por ser uma 

mulher livre, independente e detentora dos seus poderes e saberes, uma mulher da modernidade 

e da tradição guineense.  

No quarto ato, poder à lá carte – em francês, significa como está no cardápio ou como 

listada no cardápio –, expressão bastante utilizada no âmbito da gastronomia. Nos mostra os 

três videntes ignorando o cumprimento de Amambarka para evitar os apertos de mãos entre 

ambos. No quinto ato, poder fantosh – significa mentira, na maioria dos casos –, Amambarka 

aparece embaixo de uma árvore conversando com Yem-yem desesperadamente sobre as mortes 

                                                           
32 Água em que se coze o arroz; espécie de papa. “Tradução do autor” 
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violentas que seus homens tiveram ao tentar assaltar o palácio presidencial do supremo chefe 

da nação Mwankeh. No sexto ato, poder em índice – poder aquisitivo –, Amambarka aparece 

na casa de Kamala Djonko para saber o porquê do afastamento dos amigos depois que a 

tentativa de golpe falhou.  

Inconformado com as derrotas, Amambarka decide procurar os três Homens Grandes 

para que o ajudasse a achar Mansata, uma mulher poderosa que possui várias orações. Percebe-

se essa vontade de Amambarka no diálogo abaixo: 

 

AMAMBARKA 

Estou a falar de como chegar àquela mulher... 

DJINNA HARA 

Que mulher? 

AMAMBARKA 

Mansata! (os três Homens-Grandes não conseguem esconder a surpresa. 

Trocaram olhares durante alguns instantes) Quero que me levem até junto de 

Mansata. 

DJINNA HARA 

E quem é... Mansata? [...] 

KAMALA DJONKO 

Mansata é um mito! 

AMAMBARKA 

Não acredito! 

KAMALA DJONKO 

Mansata é um mito... Não existe! [...] 

AMAMBARKA 

Mito? E as orações dela? 

KAMALA DJONKO 

Que orações? 

AMAMBARKA 

Será que não intenderam nada ainda? Ou querem criar-me dificuldades à toa? 

Será que acham que eu não mereço ter essas poderes, ou se calhar até nenhum 

tipo de poder? Como querem que entenda essa vossa atitude de hostilidade? 

Querem dar-me esse caderno voluntariamente ou... ? 

KAMALA DJONKO 

(muito sereno) 

Calma, Amambarka, calma. Não sejas tão violento... A violência é uma 

manifestação de fraqueza. (SILA, 2007, p. 98-111) 

 

Por ser um dos conselheiros da suprematura, Amambarka resolvia tudo à base da força. 

Era um dos homens mais temidos da cidade por tanta barbaridade que cometia. Desesperado 

pelo poder, Amambarka começou a ameaçar os Homens Grandes, obrigando-os a entregar uma 

oração, já que ele acreditava que uma dessas seis orações faria com que ele chegasse ao trono 

da suprematura.  
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A peça apresenta também vários momentos que deixa o leitor cada vez mais preso ao 

texto. Um dos momentos de humor é quando os fantasmas das pessoas que Amambarka torturou 

e assassinou para chegar ao poder aparecem nos sonhos dele para assombrá-lo.   

Voz masculina de um fantasma: 

 

[...] é nisto que te tornaste, Amambarka. Nisto aqui... Um farrapo! Um 

miserável e nojento farrapo. Não te disse que um dia o teu dia ia chegar? não 

te disse que ias pagar as tuas contas um dia? disse-te a sós, só Deus e nós dois 

presentes, e não acreditaste. Desprezaste-me e cuspiste na minha cara... 

Aviseite que o teu sol não ia arder para sempre, nenhum sol é eterno, mas não 

me ligaste nenhuma e me mandaste fuzilar... Amambarka! [...] Voz da 

fantasma feminina: Olha para ti, Amambarka. Põe-te à frente daquele espelho 

ali e olha para tua cara. Vai, vai, não hesites... Olha bem para tua cara e vê se 

te reconheces. [...] Quando os empresários estrangeiros querem falar com 

Supremo Chefe, a quem se dirigem agora? Vai, diz! Olha para o teu carro, 

essa porcaria barulhenta... Sabes quem anda agora naquele carro que disseste 

que era para ti? [...] Agora, olha para mim e diz-me uma coisa: quem és tu 

hoje? (SILA, 2007, p.54-56) 

 

Isso mostra as atrocidades que Amambarka cometeu durante seu mando. A violência, 

humilhação, intolerância e outros fatores cruéis que marcaram a trajetória de Amambarka no 

poder. Tal como Lady Macbeth, na peça de Shakespeare, podemos ver que estas mulheres têm 

uma forte influência sobre Amambarka. Elas incentivam-no a retomar o poder que perdeu 

dentro da elite governante, incitando-o a agir como “um homem a sério” e recordando-lhe que 

o afeto, que elas lhe dedicam, se baseia na capacidade de sustentá-las financeiramente, 

provando, assim, que também elas são seduzidas pelo poder. A multiplicação da figura de Lady 

Macbeth introduz a questão poligâmica da Guiné-Bissau e a inclusão de três atrizes de 

diferentes contextos nacionais ilustra a forma produtiva na qual as tradições teatrais variadas 

interagem neste espetáculo. 

Outro momento é quando Mwankeh começa a cobrar mais agilidade aos seus 

conselheiros numa reunião. Primeiro foi Popnyate, que é conselheiro para assuntos de tafala- 

tafal (malandragem) e o fato de incluírem, entre eles, elementos para tchumul-tchamal 

(confusão e desordem) ou meker-meker (intriga) indicava a inversão de prioridades dos 

governantes, enquanto a recusa destes conselheiros em assumir a responsabilidade pelo menor 

incidente demonstrava a ineficácia dos responsáveis chefes. Isso fica bem claro no seguinte trecho: 

MWANKEH 

Tens vinte e quatro horas para pô-la na fora daqui. Senão vou ser eu a 

exonerar-te!  

POPNYATE  

Por amor de Deus, Supremo Chefe! 

MWANKEH 
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É isso mesmo: vinte quetro horas para Põ-la na europa, na america, ou lá onde 

for. Nem mais um minuto! [...] Nem questão simples como esta conseguem 

resolver sozinhos. Que tipo de conselheiros sois? Francamente! (SILA, 2007, 

p.26-27) 

 

Apesar de gozar dos conselheiros de todo tipo na sua suprematura, Mwankeh não tinha 

a menor confiança neles. A cada processo falho por um dos conselheiros, este era ameaçado de 

perder o cargo, o que os deixava furiosos com a gestão de Mwankeh na suprematura.  

Na primeira destas cenas, Nkungha denunciou Amambarka a Mwankeh como sendo um 

diabo que o tinha forçado a conspirar para retirar Mwankeh do poder. No preciso momento em 

que demonstrava esta coerção física, Amambarka e os seus conspiradores entram e assassinam 

Mwankeh, forçando Nkungha a jurar uma nova e longa lealdade a Amambarka. No entanto, 

Amambarka é, ele próprio, assassinado pelos seus antigos apoiantes – Yem-Yem e Djibisappoh 

– mas, após Yem-Yem ter matado Djibisappoh, um Amambarka moribundo levanta-se para 

assassinar Yem-Yem. A última palavra do espetáculo, proferida por Amambarka, foi “zero”, 

uma profunda condenação dos resultados concretos das guerras e das lutas internas pelo poder 

como sendo devastadores para a nação e para o povo que os líderes dizem representar.  

Entretanto, percebe-se a admiração que Sila conduz, de maneira resumida, a toda 

tradição cultural guineense, na imaginação simbólica, talvez, de um único item: o “poder-

saber” da tradição local guineense. Dessa maneira, todo o conhecimento cultural guineense e 

suas táticas de apoderamento foram recusadas na moldura da oportuna sociedade local 

guineense.  

Todavia, como uma espécie de resposta, vemos que na peça de Sila as posições do 

“saber-poder” do ocidente e da cultura guineense se invertem: o “saber-poder” ocidental é, 

no início do livro, contrariado, mostrando, por meio do caráter dos principais personagens, 

como esse código de reprodução falhou na sociedade guineense.  Em contraposição, vemos a 

declaração, a partir da segunda parte do livro, do “saber-poder” guineense, como exercício de 

orientação ao aprendizado da política do poder num espaço guineense de disputas verdadeiras.  

Sila manifesta o acesso ao “poder-saber” da tradição guineense por meio da articulação 

e virtude da sociedade liderada pelos Homens-grandes (Kamala Djonko e Kemeburema), que 

põem em prática o saber guineense (cultural, político, ético, religioso, entre outros) em 

contraposição aos insucessos da prática da razão ocidental, orientada com exclusividade pela 

esfera econômica do lucro e do consumo. O “saber-poder” guineense, representado por Sila, 

não faz, entretanto, nenhum menosprezo ao legado pós-colonial; pelo contrário, aproveita as 

instituições constituídas para reocupá-las com o seu saber.  
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Nesse sentido, percebe-se que temos um desenrolamento dos acontecimentos num 

período idealizado, onde a força da memória guineense volta a adquirir sua posição central no 

panorama político, por meio da  inclusão  dos  grupos sociais de alicerce que não foram bem 

tratados, mas intensamente reconhecidas às mais diversificadas maneiras de agir da cultura 

guineense.  

Esse novo período, pensado por Sila, é um manifesto à passagem histórica, ou seja, uma 

aposta possível, mas não certo da História realizada em sua literatura. Por isso, a peça de Sila 

vai além de um teatro pedagógico e de classe, inspirado  em  Mackbet, de William Shakespeare 

(HAMILTON In: SILA, 2007, p. 7).   

Sila produz um  percurso,  com  todo  um repertório  cultural da Guiné, para  dizer aos 

guineenses que  é momento de superar as mágoas da colonização e por de lado as assombrações 

do passado. Esse reestabelecimento de boas relações, de que fala Sila, é, de fato, uma tomada 

de consciência entre a tradição e a modernidade como fatores que podem caminhar juntos para 

o desenvolvimento de uma nação e não pelo desejo obsessivo de chegar ao poder,  ou seja, a 

palavra poder precisa satisfazer aos valores e desejos da sociedade e não aos prazeres e 

finalidades da cultura ocidental ou de uma classe dos guineenses totalmente corruptos.  

Sila e Shakespeare querem provocar uma atração impactante nos leitores, pois a 

presença de Macbeth e de Amambarka, em ambas as obras, é fortemente marcante, tratando 

com precisão a natureza humana e suas paixões. Os vícios e as virtudes são descritos para 

evidenciar ao espectador suas fragilidades diante do inesperado. Sila e Shakespeare nos 

induzem as inquietantes reflexões da condição humana, conciliando o caráter moral de seus 

personagens, partindo de um modelo para todos os outros homens, eles destacam as 

características próprias de uma época, uma cultura.  

Entretanto, vão além, conseguem compor uma obra não moralizante, algo que fará o 

homem universal se encontrar e se auto-avaliar. As abordagens de Sila e de Shakespeare são 

inquestionáveis, permitindo a discussão e o debate a partir dos desdobramentos de sua obra em 

diferentes campos do conhecimento.  

Conclui-se, portanto, que os autores conseguem envolver os conflitos que permeiam a 

alma humana na sua obra trágica. Sila e Shakespeare são inesgotáveis, não permitindo sobre 

suas criações conclusões precisas. A representatividade de Sila e de Shakespeare será, sempre, 

objeto de muitas pesquisas e novas releituras no campo sociocultural e acadêmico. 

 

 

 



87 

 

5 CONCLUSÃO 

  

O presente trabalho concentrou-se na obra As Orações de Mansata, de Abdulai Sila, 

mostrando como o escritor consegue fazer uma abordagem ficcional das formas como a 

corrupção, violência, traição e luta pelo poder operam na sociedade bissau-guineense na era 

pós-colonial por meio de uma peça teatral.  

Sila nos apresenta na sua obra uma nação que adquiriu os modelos importados da cultura 

europeia, cuja implementação na África (Guiné-Bissau) muitas vezes ignorou a necessidade de 

se adaptar aos modos de viver das sociedades e a participação popular na construção política e 

sociocultural do país.  

O interesse pelo estudo da obra se deu no primeiro contato com o livro As Orações de 

Mansata. A obra faz uma abordagem da sociedade guineense no período pós-colonial. Sila 

narra a realidade de uma Guiné-Bissau contemporânea, além de trazer à tona as tensões 

culturais, a poligamia, a ligação ao sobrenatural, as formas de poder tradicional, o lugar 

reservado às mulheres e o crescente impacto da globalização através da internet e de outros 

meios de comunicação. 

A narrativa de Sila nos leva a entender que o processo pós-colonial na Guiné-Bissau foi 

um período de muita conturbação e resistência contra a nova colonização ocidental, além disso, 

mostra de uma forma ficcional (real), como os políticos guineenses são capazes de cometer 

crimes bárbaros para manter ou chegar ao poder.  

Nesta caminhada, os livros dos teóricos Stuart Hall, A identidade cultural na pós-

modernidade e Da Diáspora: identidades e mediações culturais, da pesquisadora Moema 

Parente Augel, O desafio do escombro: nação, identidades e pós-colonialismo na literatura da 

Guiné-Bissau e outros, serviram como meios a indicar os caminhos de estudo a serem 

percorridos. O processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de 

conhecimento, sobretudo nas ligações entre Estudos Culturais, a História e Literatura, tornou 

possível um olhar mais abrangente e analítico sobre o trabalho.  

Um dos aspetos marcantes da identidade guineense é a multiculturalidade. 

Transformada, muitas vezes, pelas autoridades coloniais e, a seguir, pela elite guineense, em 

tribalismo político, tornou-se responsável pelas divisões na classe política guineense. São para 

essas tensões justamente que Sila nos chama atenção em As Orações de Mansata, tentando 

mostrar que os conflitos políticos devem ser substituídos pelo trabalho coletivo em prol do 

desenvolvimento da sociedade guineense. 
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Por meio do estudo realizado, percebe-se que depois de quatro décadas de sua existência 

como nação independente, a Guiné-Bissau não conseguiu ter uma proeza como outros países 

da costa ocidental da África devido a incapacidade dos governantes e a instabilidade política 

que assola o país desde a proclamação da república em 1973.  

Compreende-se que o país possui uma tradição cultural muito rica, que está em volta de 

indefinições no que diz respeito à modernidade, mas tem muita coisa a apreender com essa 

corrente ideológica que se instaurou nos finais do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX e que revolucionou a humanidade com suas mudanças. As transformações sociais, 

econômicas, culturais e políticas que ocorreram no século XX e XXI são de extrema 

importância para que os governantes guineenses inspirem-se nelas, como um meio para fazer 

as reformas necessárias no país e adequar aos novos modelos de desenvolvimento local e 

sustentável na Guiné-Bissau.  

Quanto à modernidade, marcada também pelo intercâmbio territorial e cultural, percebe-

se nas obras de Sila aspectos que assinalam sua interação e influência com os autores 

estrangeiros. Essa influência justifica-se pelo pluriculturalismo que está na base da formação 

dessa sociedade, que é a Guiné-Bissau; essa mistura de culturas é evidenciada não só na 

estrutura social, mas, sobretudo, no discurso. Sila realça também a necessidade da coexistência 

pacífica e proveitosa, tanto do tradicional quanto do moderno, do tecnológico, assim como a 

capacidade de tradução e adaptação legado do colonizador.  

É nessa miragem que Sila vê a probabilidade em uma narrativa onde os guineenses, ao 

invés de permanecer somente no estágio histórico, podem também narrar suas histórias de 

acordo com sua cultura e sociedade que hoje chamamos de “guinendade”. Essas histórias não 

são mais percebidas como acontecimento de salvação, mas sim como o momento do agora, 

como espaço de reorganização entre mundos de períodos diversos. As canções populares muitas 

vezes são compostas e cantadas nas florestas, nos casamentos e nas bolanhas – lugar de cultivo 

de arroz – das áreas libertadas pelos guerrilheiros nacionais. Essas lindas canções em língua 

crioula, misturado com diversas línguas nacionais como: fula, mandinga, padjadinka, nalús, 

bijagós e outras reflete o hibridismo cultural na sociedade guineense.  

A Guiné Bissau, é um país de vários povos. Uma parte da população é muçulmana, outra 

é cristã e outra é praticante de religiões tradicionais. Ou seja, nós temos várias identidades, mas, 

ao lado destas identidades existe a questão da identidade nacional que inclui todas estas outras 

identidades e faz com que os guineenses se sintam como membros de diferentes identidades. 
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Essa é a grande ponte na ficção de Sila, visto que para mudar a ocorrência da história 

num fato, é importante, também, desfazer a figura psicológica e social do guineense feita de 

acordo com a história imposta pelo regime português, para, só então, mostrar um novo modelo 

de virtude étnica e política, de organização social.  

Daí decorre a obrigação do sujeito de entender a história de maneira consciente, 

refletindo criticamente sobre as consequências e as ruínas que ela pode produzir. Na escrita de 

Sila, observamos abertamente como a história causou as “sequelas” e “destruições”, 

especialmente na vida espiritual dos guineenses. Notamos como as identidades e os preceitos 

de reprodução ficaram dilacerados, como os seus restos foram submissos ao projeto do ocidente 

e testados a seu trabalho. Foi possível também refletir sobre como ultrapassar essa categoria, 

dentro e por meio da própria história, o que se torna uma ideia quando abraçamos a perspectiva 

benjaminiana.  

A escrita de Sila tem suas linhas de raciocínios próprios: Primeiramente, apresenta os 

métodos lineares da história, de quanto o Ocidente fez a história num palco de eventos 

econômicos e técnicos que globalizam, no momento, um olhar de progresso para todo o mundo. 

Onde os costumes nacionais harmonizam-se com estrangeiros, quebrando as barreiras impostas 

pelo Ocidente na aproximação desses dois continentes.  

O sentido da narrativa para Sila é uma organização periódica que une o mundo material 

ao imaterial, cuja importância de apoio é oferecida pelo saber e pelo poder da sociedade 

guineense. Quando possui concordância entre os meios, a narrativa se preenche, ou seja, renova 

uma união entre o passado e presente. Finalmente, é através do agenciamento dos conflitos que 

a dramaturgia de Sila quer restituir a autoridade cultural e política da nação, além de mostrar 

aos guineenses que é possível viver numa sociedade pós-colonial, sem deixar de lado suas 

origens.  

Por fim, identificou-se nas narrativas um sujeito multicultural que, ao mergulhar em seu 

interior, ou seja, a partir da sua individualidade, alcançou o universal ao trazer à superfície 

problemas de sua conjuntura social, possibilitando, assim, através da voz do sujeito poético, o 

ressoar dos ecos de uma coletividade.  

Em linhas gerais, foi possível concluir que embora o colonialismo tenha deixado marcas 

permanentes na sua história, a Guiné-Bissau é um país em que a arte, especialmente a literatura, 

tornou-se um espaço para evidenciar não só a superação do homem, como também a sua 

identidade cultural, tornando-se, sobretudo, um espaço de projeção da nação. 

Conclui-se que a escrita de Abdulai Sila nos proporciona uma alternativa “crioulizada” 

de transformar uma sociedade predominada pela injustiça social, que tem grande influência nas 
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nossas vidas. Uma nação onde a paz social depende de cada um de nós, da forma que refletimos 

e contribuímos de maneira positiva para um exercício da cidadania responsável dentro e fora 

da sociedade guineense. Sila almeja também um rompimento de barreiras sem incentivar a 

violência, mas, a partir das surpresas que a literatura nos proporciona, incentivando os 

guineenses a se tornarem cada vez mais atentos com a situação política nacional, a denunciar 

ao mundo as atrocidades que acontecem na Guiné-Bissau em pleno século XXI, a promover as 

mudanças necessárias por meio das lutas sociais.  
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VOCABULÁRIO DE TERMOS ESPECÍFICOS  

 

Baloba – local de culto religioso; terreiro 

Blufo – pessoa que não passou por iniciação; circuncisão 

Couro – cargo; posição 

Djambakus – curandeiro; feiticeiro  

Djanbadon – festa tradicional; com várias etnias manifestando juntamente  

Djanfa – traição 

Djapuf – variedade de caranguejo 

Djidiu – músico; artista 

Djongabu – cerimônia fúnebre cujo objetivo principal é conhecer a causa da morte de uma 

pessoa 

Fanado – cerimônia tradicional de iniciação  

Kankuran – máscara ou espírito guardião do fanado 

Kansaré – máscara ou espírito guardião das festas e cerimônias de fanado 

Katandera – adolescente do sexo feminino que serve numa baloba  

Kibir – kabar – anarquia 

Kumpó – máscara ou espírito guardião que dança muito dos eventos tradicionais 

Malgós – amargo; tabu; sagrado 

Manberet – água em que se coze o arroz; espécie de papa 

Mandjuandade – convívio entre as mulheres; com participação de alguns homens as vezes 

Marabú – discípulo da escola corânica 

Meker – meker – intriga  

Mistida – afazer; compromisso  

Mukur – mukur – secretismo  

Muro – marabu; feiticeiro 

Nhegher – nhegher – conspiração  

Sabadoro – peça de vestuário de homem, espécie de camisa muito comprida 

Tabanca – vila; aldeia  

Tafal-tafal – aldrabice; trapaça 

Talibé – discípulo da escola corânica   

Tchumul – tchamal – confusão; desordem  

Yukur – yakar – cilada 


