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Resumo 

 

A seguinte tese aborda o processo de luta de libertação anticolonial na Guiné-Bissau e em Cabo- 

Verde a partir da trajetória política e ideológica do líder do PAIGC, Amílcar Cabral. Assim, 

abordamos o impacto do colonialismo português na Guiné e em Cabo Verde para traçar as 

particularidades de cada uma das ex-colônias que, ainda sob o mesmo regime de exploração, 

apresentam formações diferentes, o que se refletirá em todo o processo de luta anticolonial. 

Nesse sentido, ao negar a assimilação à cultura colonial, a 'Geração Cabral' desenvolveu a 

ruptura epistemológica que possibilitou a concretização das lutas anticoloniais na África. Após 

concluir o curso de Engenharia Agrícola em Lisboa, Amílcar Cabral volta à Guiné-Bissau 

decidido a mobilizar a luta contra o colonialismo. A experiência de Amílcar Cabral como 

engenheiro agrícola acabou por se tornar importante no trabalho de mobilização e no 

conhecimento dos diversos povos e de suas realidades. Chamado também de 'engenheiro das 

consciências', consideramos o arcabouço intelectual que foi legado por Amílcar Cabral, como 

um teórico africano da luta armada que também utilizou-se da teoria como uma eficiente arma 

contra o colonialismo. Para Cabral, era importante todo revolucionário estudar. Além da 

libertação econômica e política do colonialismo, era fundamental a libertação das consciências. 

Por isso, há destaque no pensamento de Cabral questões relacionadas a manutenção das práticas 

tradicionais, na mesma medida que defende a ciência e o conhecimento; as escolas do partido 

funcionavam nas áreas libertadas do domínio português, assim como os postos de saúde e os 

armazéns do povo, onde a comunidade participava dos desdobramentos da guerrilha; as 

mulheres também compunham o exército de libertação, sendo, inclusive, a luta pela libertação 

das mulheres uma dos eixos do partido. A guerrilha do PAIGC criou um Estado dentro da 

colônia a partir das práticas de auto-organização e autogestão da luta armada. Amílcar Cabral 

foi covardemente assassinado antes de ver a Independência se concretizar, porém, muitos dos 

seus pensamentos seguem de referência para a descolonização política, das mentes e dos 

corações, como a libertação de todo o povo africano. 

 

Palavras-chave: luta armada; Guiné-Bissau; Cabo Verde; Amílcar Cabral; libertação africana; 

PAIGC. 



 

 

 

Abstract 

 
The following aim of this dissertation is to discuss the process of anticolonial liberation struggle 

in Guinea Bissau and Cape Verde from the political and ideological trajectory of PAIGC leader 

Amilcar Cabral. Thus, we address the impact of Portuguese colonialism in Guinea and Cape 

Verde to trace the particularities of each one of the former colonies that, although under the 

same exploitation regime, present different formations, which will be reflected in the entire 

process of anticolonial struggle. In this sense, in denying assimilation to the colonial culture, 

the 'Cabral Generation' developed the epistemological breakdown that made possible the 

anticolonial struggles in Africa. After completing the Agricultural Engineering degree in 

Lisbon, Cabral returned to Guinea-Bissau determined to mobilize the fight against colonialism. 

The experience of Amílcar Cabral as an agricultural engineer became important in the work of 

mobilization and in the knowledge of the various peoples and their realities. Also called 

"engineer of consciences", we consider the intellectual framework that was bequeathed by 

Amilcar Cabral, as an African theorist of armed struggle who also used theory as an efficient 

weapon against colonialism. For Cabral, to study was important for every revolutionary. 

Beyond the economic and political liberation of colonialism, it was fundamental the liberation 

of consciences. Hence, Cabral's thoughts highlights the maintenance of traditional practices, to 

the same extent that hold science and knowledge; the party's schools functioned in the liberated 

areas of Portuguese domain, as well as the health centers and the people’s warehouses, where 

the community participated in the guerrilla deployments; women also formed the army of 

liberation, and the fight for the liberation of women was one of the axes of the party. The PAIGC 

guerrilla created a state within the colony from the practices of self-organization and self- 

management of armed struggle. Amílcar Cabral was cowardly murdered before seeing 

Independence materialize, however many of his thoughts remain a landmark for political 

decolonization, of minds and hearts, as the liberation of the African people. 

 

Keywords: armed struggle; Guinea-Bissau; Cape-Verde; Amílcar Cabral; African liberation; 

PAIGC. 
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Introdução 
 

(…) “Clio é uma Deusa impiedosa. 

Ela cedo esquece aqueles que se desviam do caminho, 

mesmo que bem intencionados, 

preferindo deixá-los a vaguear e serem esquecidos. 

Ela não esquecerá Amílcar Cabral” 

Basil Davidson 

 

 

A sensação ao começar a introdução dessa tese é que há muita coisa pra falar, diante 

tanto tempo de silêncio. Ao longo de todos os anos que cursei história em uma universidade 

pública no Brasil, não fui apresentada a um dos principais teóricos africanos da 

contemporaneidade. Isso confirma o fato de que Amílcar Cabral ainda não está presente como 

merece estar nas ciências humanas de um país que tem os/as negros/as compondo a maior 

parcela da sua população. Nesse sentido, considero a omissão com relação à Amílcar Cabral 

parte de um saber eurocêntrico que ainda funciona a todo vapor nas universidades brasileiras. 

A ausência de Cabral pode ser vista como mais um elemento do “epistemicídio acadêmico1”, 

que faz com que nossos cursos de História até hoje sigam os moldes teóricos europeus, seja de 

esquerda ou de direita. 

Ao longo da graduação, tive uma disciplina de apenas um semestre voltada à África, o 

que considero, por todas as circunstâncias e pelo conteúdo da disciplina, insignificante, diante 

a densidade da omissão a que foram levados os povos da diáspora africana. Em nenhum 

momento ouvi falar o nome de historiadores africanos como Cheik Anta Diop ou Joseph Ki 

Zerbo, nem de personalidades como Julius Nyerere, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, 

Agostinho Neto, Samora Machel, Winnie Mandela, Assata Shakur, Richard Wright, George 

Padmore, Steve Biko, Aimé Césaire, enfim, ainda estamos presos à etnografia da Europa e sua 

imposição intelectual diante o mundo. Com relação ao Brasil, só conheci a historiadora Beatriz 

Nascimento pela proximidade ao Canbenas, coletivo que articulava os estudantes negros/as 

da UFG. Ouvi muito mais sobre a problemática europeia e as discussões sobre a teoria da 

história dos alemães e franceses do que de qualquer outro pensador ou pensadora do terceiro 

mundo. As vozes subalternas lutam para falar e lutam muito mais para serem ouvidas. Além da 

exploração material e do espólio, há, como diz Imre Marton, um certo genocídio intelectual 

(1983, p. 540). Nessa perspectiva, GILROY fala da necessidade urgente de se fazer com que 

as análises e histórias negras sejam levadas a sério nos círculos acadêmicos (…) é a luta por 

tornar os negros percebidos como agentes cognitivos e com uma 

 
1 Termo de Boaventura Sousa Santos. 
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história intelectual negados pelo racismo moderno (2012, p.40). E fica-nos a questão? Como 

essas vozes estão teorizando as resistências daqueles que sofreram e tiveram de suportar as 

consequências do racismo e da exploração da modernidade? Aí está também a diferença entre 

os intelectuais europeus e africanos, como diz Kwame APPIAH, É que há uma profunda 

diferença entre os projetos dos escritores contemporâneos europeus e africanos: uma diferença 

que resumirei, a título de slogan, como a diferença entre a busca do eu e a busca de uma cultura 

(2010, p.113). 

Paul Gilroy acredita que os povos da diáspora viveram sempre uma duplicidade, dentro 

de um ocidente expandido, mas ao mesmo tempo não fazendo parte completamente dele (2012, 

p.131). Então, o terror da escravidão é o eixo dos regimes abençoados por 'deus' e pela 'razão'. 

O conceito de humanidade para a racionalidade moderna, cristã e ocidental é 

igual a homem, de modo que os direitos são seletivos. Portanto, ainda segundo 

o autor, esse direito humano não é nem para mulheres europeias, tampouco 

para mulheres e homens não europeus. Não obstante, a descolonização dos 

direitos humanos começa por descolonizar o conceito de humanidade e de 

humano, ou seja, deve-se abandonar a ideia universal de humanidade imposta 

pelo paradigma ocidental, cuja noção de humano está calcada no ideal de 

homem branco, heterossexual e cristão. O conceito de humanidade necessita 

ser reconstruído na beleza e na incontrolável diversidade da vida, do mundo e 

dos conhecimentos2. 

 
A busca é de se ampliar e alargar as perspectivas daqueles e daquelas que foram 

desontologizados pela razão moderna. Os trabalhos sobre a História Contemporânea da África 

contribuem decisivamente para que a academia reflita com mais evidência o racismo que 

estrutura a nossa sociedade, pois, até hoje, afirma GILROY, é de acordo com definições, 

princípios e objetivos da cultura ocidental que nossas vidas são avaliadas e controladas (2012, 

p.66), como diz Vandana SHIVA, O sistema dominante é fruto duma cultura particular - (...) a 

tradição ocidental é uma tradição que se propagou pelo mundo inteiro por meio da colonização 

intelectual (2002, p.22). Vejamos o que diz WICK, 

A história da África foi negligenciada, posta de lado e deformada no ocidente, 

durante muito tempo. Num quadro normativo pretensamente universal, que 

proclama a racionalidade e a modernidade como apanagem de alguns, toda e 

qualquer alteração é subordinada a um estatuto ontologicamente inferior. 

Esperamos poder contribuir para quebrar essa chapa epistemológica que reduz 

o mundo não ocidental, ao estatuto de objeto da história e faz sujeitar a 

pesquisa no mundo ocidental à esta dominação (2005, p.357). 

 

2 MIGNOLO, 2013; Apud ALVES, M. C.; JESUS, J. P.; SCHOLZ, D. Paradigma da afrocentricidade e uma 

nova concepção de humanidade em saúde coletiva: reflexões sobre a relação entre saúde mental e racismo. In. 

Saúde Debate, RIO DE JANEIRO, V. 39, N. 106, P. 869-880, JUL-SET 2015. 
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Nesse esquema, a Europa colocou-se no centro e definiu o resto do mundo como 

periferia; a subalternização é constituinte da modernidade, como afirma GILROY, O interesse 

pela subordinação social e política dos negros e dos outros povos não europeus geralmente 

não se apresenta nos debates contemporâneos em torno do conteúdo filosófico, ideológico ou 

cultural e das consequências da modernidade (2012, p.107). Além disso, a subordinação racial 

é essencial aos processos de desenvolvimento e progresso social e tecnológico conhecido como 

modernização (Idem, p.310). Assim, com o imperativo de superioridade, a Europa considerou 

que fazia parte da sua missão, enquanto povo 'civilizado', levar aos 'primitivos' o processo 

católico civilizador. A modernidade é justificativa de uma realidade irracional de violência; 

(…) Como a Europa se auto-descreveu como superior, via como exigência 

moral desenvolver os mais primitivos, todos os povos assim tem de fazer o 

mesmo caminho do progresso civilizador feito pela Europa e, àqueles povos 

bárbaros que colocarem obstáculos ou se oporem a práxis moderna, deve-se 

praticar a violência, sendo as vítimas consideradas um sacrifício salvador 

(índio colonizado, escravo africano, mulher, destruição da natureza, etc). Para 

o moderno, o bárbaro tem culpa por não desenvolver a modernidade e então a 

modernidade apresenta-se como “emancipadora” dessa culpa de suas próprias 

vítimas; assim vêem como inevitável os sacrifícios ou custos da modernização 

dos povos “atrasados” (DUSSEL, 2005, p.65). 

 

 
A mentalidade moderna da Europa representava uma ideia do continente africano como 

um “coração das trevas”, ideia realizada pelo colonizador, na África, apropriada a quem projeta 

nos “outros” os seus próprios defeitos, para tentar corrigir, nestes últimos, deficiências 

imaginárias. Os países novos são um vasto campo aberto para as atividades individuais, 

violentas e assim, as colônias podem servir de válvula de segurança à sociedade moderna. Esta 

utilidade, mesmo que fosse a única, é imensa (REIS, 2005, p.12). Nesse sentido, Aimé Césaire 

afirma que a ideia do negro bárbaro é uma invenção europeia3 (2010, p.46). 

 
3 Retirar-lhes a possibilidade de desenvolver outra concepção de progresso e desenvolvimento, algo central na 

política colonial, é preciso insistir, está relacionado a convencer os povos colonizados de que sua cultura, 

tecnologia e modos de viver eram primitivos e selvagens; com isso a civilização da Europa impôs o seu modelo 

de civilização, onde os camponeses foram obrigados a produzir matérias-primas destinadas às indústrias 

europeias, em condições ditadas por uma agronomia europeia concebida, sobretudo, para climas temperados. 

No entanto, restam alguns fatores que, nas palavras de Aimé Césaire, “ resistem, a saber: a invenção da 

aritmética e geometria pelos egípcios; o descobrimento da astronomia pelos assírios; o nascimento da química 

entre os árabes, a aparição do racionalismo no seio do Islã em uma época na qual o pensamento ocidental tinha 

uma aparência furiosamente pré-lógica” (2010: 70). Importante lembrar também que os povos da atual 

Somália já desenvolviam observações científicas no séc IV; a cultura medieval Yorubá apoiava-se, desde 

muito, sobre a estrutura conceitual sobre os “vermes” e os “insetos”, tão pequenos quanto invisíveis; segundo 

historiadores africanos, ocorreu uma amnésia tecnológica coletiva: o progresso científico foi atrasado também 

porque aos africanos, foi lhes imposto esquecerem que, outrora, haviam sido criadores científicos. Para mais 

informações, ver Coleção História Geral da África, UNESCO, Volume VIII: África desde 1935 (pp. 761-812). 
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O 'paradigma colonizador' distinguiu-se, sobretudo, pela negação da condição humana 

da população colonizada, negação da sua cultura, da sua filosofia, do seu modo de ser. Por outro 

lado, nos diz Césaire, a ação colonial trabalha para des-civilizar o colonizador em prol da 

cobiça, da violência e do ódio racial (Idem, p.20). Para Nah Dove, 

O ocidente apresenta uma importante contradição, que é questionar a 

humanidade dos povos colonizados, sendo que foram estes os seus professores 

(…) O ponto é que as idéias de Aristóteles, como racista e como sexista como 

elas foram, tornaram-se reverenciadas ao longo do tempo dentro da ideologia 

ocidental. Ele era um homem cuja falta de obrigação moral ou lealdade a seus 

mentores Africanos levaram a difama-los e usar os conhecimentos deles para 

desenvolver idéias antitéticas às crenças deles. A atitude que ele exibiu 

exemplifica o caminho que os europeus têm lucrado com interações culturais 

e, em seguida, exploraram seus benfeitores com pouco ou nenhum 

reconhecimento (1995, p.7). 

Porém, esse processo foi questionado quando os povos colonizados se organizaram 

contra a assimilação e o colonialismo4. Após a primeira Guerra Mundial, surgiram as mais 

importantes posições no contexto do questionamento do colonialismo, mas também das visões 

eurocêntricas e hierarquizantes do legado ocidental – o seu universalismo (REIS, 2005, p.14). 

E nesse contexto, a importância da ruptura epistemológica introduzida por Cheikh Anta Diop e 

pela geração Cabral baseou-se em três ideias centrais, como diz KAJIBANGA, 

Em primeiro lugar, na noção de África Negra pré-colonial, para indicar queo 

passado de África remonta bem antes do período colonial. Em segundo lugar, 

a ideia segundo a qual a afirmação de restauração da consciência histórica 

africana não deve ser feita sem exigência intelectual, moral, científica e 

metodológica. Por último, no reconhecimento de que as sociedades africanas 

têm toda a sua significação e o seu valor no contexto geral e global da história 

da Humanidade (2008, p.9) 

Dessa maneira, precisamos alargar a perspectiva da modernidade do ponto de vista de 

quem foi explorado e inferiorizado por ela, mulheres, empregados, loucos, analfabetos, negros, 

hereges, escravos, índios, homossexuais, dissidentes (SPIVAK, 2010, p.173). O que Paul 

Gilroy vem anunciar é a profunda relação entre a escravidão e a modernidade, primeiro a 

escravidão em si, depois sua memória, levaram os negros a indagarem sobre as bases do 

pensamento moderno. A historiografia moderna 'fechou os olhos' para o que Gilroy chama de 

'política da transfiguração', que seria a busca pelo sublime5; isso exige uma mudança no 

4 Desde o início, muitos processos de resistência foram fundamentais na constituição da modernidade, e 

lembramos de considerar a Revolta do Haiti, na diáspora, como marco fundamental de questionamento do 

pensamento europeu. Sobre esse processo, mencionamos a importante obra de C.L.R. James, Os Jacobinos 

Negros, Toussaint L' Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2010 

5 Com relação à Geração Cabral, veremos como a poesia africana lança mão de outra base ética e estética 

africana, assim como contribuiu incisivamente para a formação do pensamento anticolonial. Para GILROY, 
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entendimento da modernidade (2012, p.369). Precisamos repensar uma contracultura 

expressiva, como um discurso filosófico que rejeita a separação moderna, ocidental, de ética 

e estética, cultura e política (2012, p.98). Para este autor, a escravidão se tornou interna à 

civilização ocidental, e assim, os negros no ocidente, 

Eles tiveram de lutar – muitas vezes por meio de sua espiritualidade – para 

manterem a unidade entre a ética e a política, dicotomizadas pela insistência 

da modernidade em afirmar que o verdadeiro, o bom, o belo possuíam origens 

distintas e pertenciam a domínios diferentes do conhecimento (Idem, p.99). 

 
Nesse sentido, a valoração do trabalho como eixo da moralidade burguesa, por exemplo, 

não funcionou para os negros, como afirma GILROY, (...) a autocriação social por meio do 

trabalho não é a peça central das esperanças de emancipação. Para os descendentes dos 

escravos, o trabalho significa apenas servidão, miséria e subordinação (Idem, p.100). 

No esquema da modernidade colonial, o campo está sob o domínio da monocultura e é 

na cidade que habitam os sujeitos epistemológicos, morais e estéticos de que necessita a 

modernidade (...). O cidadão é aquele que realiza o teatro da etiqueta, a rigidez da aparência, 

a máscara da contenção (SPIVAK, 2010, p.174). Há, ainda de acordo com essa autora, o 

crescimento dos espaços da vergonha, assim como uma exigência do autocontrole e da 

repressão dos instintos (...) submissão dos instintos, supressão da espontaneidade, o controle 

sobre as diferenças (Idem, p.175). Assim, o projeto da modernidade, para SPIVAK, se dá pelo 

vínculo entre conhecimento e disciplina, pelo exercício de uma violência epistêmica (2010, 

p.177). 

Nessas circunstâncias, os que não podem ser cidadãos ficam de fora da “cidade letrada”, 

não passam nos critérios de cidadania, como o Estatuto do Indigenato na Guiné, onde apenas 

0.3 % da população foi considerada “civilizada”. Esses civilizados, assim o eram pois adquiriam 

o status de assimilados, falantes do português, professadores dos seus hábitos e costumes, 

geralmente funcionários coloniais. Essa chamada 'pequena-burguesia' africana, realizando o 

'suicídio de classe', seria a responsável por conduzir a independência; do outro lado, a 

resistência veio do mato, dos camponeses que fundamentaram uma nação dentro do estado 

colonial; a Guiné manteve uma luta de onze anos contra Portugal (apoiado por outras potências 

e fortemente armado) e, nessa luta, a resistência cultural foi fundamental e contribuiu para a 

perspectiva de nação enquanto um somatório de diversas realidades étnicas. 

“A arte se tornou espinha dorsal das culturas políticas dos escravos e de sua história cultural” (2012, p.123). 

Nesse sentido, Gilroy afirma que “a música evoca aspectos de subjetividade que não são redutíveis ao 

cognitivo e ao ético (idem, p.163); assim, considera que os “músicos subversivos representam um tipo 

diferente de intelectual” (ibdem, p.165). 
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A peculiaridade de Cabral em ser um engenheiro agrônomo trouxe para a sua análise a 

percepção orgânica da sociedade, vendo que a saída para a nação independente estava na 

diversidade dos povos, pois, uma única nação não contemplava essa diversidade, assim como 

as identidades não se continham nas fronteiras impostas pelo colonialismo. A identidade, para 

Cabral, legitima uma nova cultura, que se desenvolve no decorrer da luta. Vejamos o que diz 

Manuel Veiga, 

Na teoria de Cabral, encontrarmos a luta pelos direitos do eu e do nós. 

Encontramos a defesa da aldeia e do universo, o respeito e a aceitação crítica 

das conquistas da humanidade. É por que o seu pensamento humanístico 

continua atual. É por que os ideais da interculturalidade, de hoje, com as cores 

da globalização não passaram desapercebidas em Cabral. Uma nacionalidade 

com o sentir local e uma cidadania que caminha para o universal, ponte entre 

a globalização e a humanização (2005, p. 266). 

 

 

Entretanto, para Cabral, impôr uma cidadania a uma pessoa sem o seu prévio 

consentimento é um sofismo (WICK, 2005, p. 378); continua o autor, 

O que pra muitos é sinal de modernidade, torna•se para a observação lúcida 

de Cabral um símbolo de elitismo e de distanciamento da realidade concreta. 

O Estado, tal como a nação, não é um fim a ser proclamado segundo um 

modelo pré estabelecido, mas uma construção e renovação permanente. É 

ainda nesse quadro que Cabral articula uma concepção “inclusiva” de 

cidadânia: “Para nós, pertence ao povo é qualquer filho do nosso país que 

apoia a nossa luta armada contra o colonialismo português”. Ele propõe 

assim, uma definição existencial e política da identidade cidadã (Idem). 

 

Amílcar Cabral levantou o lema Unidade e Luta, assim, a unidade anticolonial fazia parte da 

identidade nacional; dessa maneira, Cabral dedicou•se a compreender a realidade específica da Guiné 

e de Cabo•Verde, pois a revolução, ainda que se beneficie de exemplos de outras experiências, não é 

umafórmula que pode ser aplicada; Cabralcompreendeuque, num país como a Guiné, de uma imensa 

diversidade de línguas e culturas, era fundamental a harmonia em torno da luta nacional; a 

convivência entre os diferentes povos do território construiu um movimento em que a realidade 

cultural de cada povo permacene; Cabral antecipa uma das discussões presentes hoje em torno da 

'pós•modernidade', como afirma GÓMEZ, O problema do “outro” deve ser teoricamente 

abordado da perspectiva do processo de produção material e simbólica na qual se viram 

envolvidas as sociedades ocidentais a partir do século XVI (2005, p.172)6. 

6 De acordo com GILROY, (…) o que está sendo sugerido é que a intensidade concentrada da experiência 

escrava é algo que marcou os negros como o primeiro povo realmente moderno, lidando, no século XIX com 

dilemas e dificuldades que apenas se tornariam a substância da vida cotidiana na Europa um século mais tarde. 

Morrison expõe este argumento com particular vigor: “a vida moderna começa com a escravidão… 
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Amílcar Cabral combateu veementemente a desumanização submetida aos povos africanos 

colonizados, como está presente na sua filosofia a urgência da ‘reafricanização dos espíritos’, a 

descolonização do pensamento, de uma transformação radical que modifique também os fatores de 

opressão que estão presentes na tradição; diferindo de todo um arcabouço de pensadores 

modernos, para Cabral, o racismo éum dos fundamentos do sistema colonial capitalista, como também o 

patriarcado; nas suas formulações, questionou preceitos básicos da racionalidade europeia, assim como 

propôs uma releitura do pensamento marxista, colocando a cultura como meio privilegiado de se 

pensar o modo de produção e as forças produtivas. Coordenou uma luta armada por mais de uma 

década que modificou a realidade da colonização na Guinée nas ilhas cabo•verdianas. 

Cabral foi um grande pensador e militante pela liberdade; compreendemos que retomar 

seu pensamento conduziria o presente a uma nova guinada para o futuro, tendo por base a autonomia, 

a autogestão, a importância dos povos originários, das culturas ancestrais, num contexto em que muitos 

desses povos correm o verdadeiro risco de desaparecerem. Nesse contexto, buscamos ver o processo 

de luta anticolonial na Guiné e em Cabo•Verde a partir da trajetória do 'intelectual orgânico', 

'pedagogo da revolução', 'engenheiro das consciências', 'pai da nação', 'antepassado do futuro' ou 'o 

Che da África' – pois foram muitos os títulos dados a Amílcar Cabral. 

As práticas de libertação desenvolvidas nas guerrilhas africanas ao longo dos anos 1960 

e 1970 nos permitem um repensar de toda a luta anticapitalista desenvolvida no século XX; 

nesse contexto, trazer à luz o pensamento de Amílcar Cabral e o processo de libertação da 

Guiné•Bissau e de Cabo•Verde, contribui para a reflexão sobre a História Africana 

Contemporânea e os processos de resistência ao colonialismo europeu. Cabral faz parte de uma 

geração que, mesmo formada na Europa, volta para as suas terras em África e leva a cabo a ruptura com 

o sistema colonial, ruptura que, na Guiné•Bissau, foi colocada em prática nas zonas libertadas e em 

todas as instituições que foram autogestionadas pelo movimento de 

Do ponto de vista das mulheres, em termos de enfrentar os problemas que o mundo enfrenta 

agora, as mulheres negras tiveram de lidar com problemas pós•modernos no século XIX e antes. 

Essas coisas tiveram de ser abordadas pelo povo negro muito antes: certos tipos de dissolução, a 

perda e necessidade de construir certos tipos de estabilidade. Certos tipos de loucura, enlouquecer 

deliberadamente (…) Essas estratégias de sobrevivência constituíam a pessoa verdadeiramente 

moderna. São uma resposta aos fenômenos ocidentais predatórios. Você pode chamar isto de 

ideologia e de economia, mas trata•se de uma patologia. A escravidão dividiu o mundo ao meio, 

ela o dividiu em todos os sentidos. Ela dividiu a Europa. Ela fez deles alguma outra coisa, ela 

fez deles senhores de escravos, ela os enlouqueceu. Eles tiveram de desumanizar, não só os 

escravos, mas a si mesmos, eles tiveram de reconstruir tudo a fim de fazer este sistema parecer 

verdadeiro. Isto tornou tudo possível na Segunda Guerra Mundial. Tornou necessária a Primeira 

Guerra Mundial. Racismo é a palavra que empregamos para abarcar tudo isto (Apud GILROY, 

2012, p.412). 
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libertação. Instalou•se nas áreas libertadas um “Estado” dentro da colônia através da rejeição das 

estruturas coloniais e pela instalação de uma democracia popular através dos Comitês de 

Tabanca e das milicias populares. 

A minha tese é que Amílcar Cabral formulou sua teoria a partir da dinâmica da luta de 

libertação da Guiné e de Cabo•Verde; na experiência concreta do chão da terra, Cabral construiu 

a filosofia anticolonial que guiou o PAIGC ao longo dos anos de guerrilha e à proclamação da 

independência. O pensamento e a ação revolucionária de Amílcar Cabral contribuem 

enormemente no debate em torno da revolução e da luta organizada contra o sistema capitalista 

colonial; Cabral apresentou um grande debate cultural pela descolonização do pensamento, do 

corpo e do espírito africano. A colonização, ato eminentemente econômico, era portanto um 

fenômeno cultural e, por conseguinte, a descolonização, como percebeu Amílcar, deveria 

assumir uma dimensão de combate cultural. Nesse contexto, a identidade éo gérmen da resistência 

e a resistência cultural ocupa lugar central na concepção teórica de Amílcar Cabral. 

Ao criarem os movimentos de libertação que contribuíram para o fim do colonialismo, 

Amílcar Cabral e seus companheiros fundaram novas nacionalidades, que se desenvolveram no 

decorrer da luta. Acreditamos que o processo de libertação na África contribui para a própria 

descolonização da esquerda tradicional referenciada nos modelos ocidentais de 

desenvolvimento e progresso e na ideologia marxista. Nesse sentido, Cabral, apesar de muito 

ter uma formação marxista, acreditava que a revolução deve partir do conhecimento da própria 

realidade e que não é mercadoria de exportação; Cabral soube apontar alguns limites desse 

pensamento, como soube ver que a luta de classes não poderia ser o motor da história em África. 

A luta de classes poderia excluir todos os povos do mundo que não passaram pelos mesmos 

modos de produção. 

Para Cabral não há dicotomia entre a tradição e a ciência. Assim como o seu pensamento 

nacionalista não se confronta com a sua perspectiva pan-africanista e internacionalista. Cabral, 

assim como outros intelectuais e líderes africanos, via a teoria como uma eficiente arma contra o 

colonialismo, sendo assim, sua teoria da história é engajada, fala do compromisso dos intelectuais 

e dos poetas com o povo e com o processo de libertação. 

Desde o início, o líder do PAIGC considerou os problemas internos e buscou a unidade 

em meio à diversidade; compreendeu que a reafricanização só fazia sentido para os colonizados que 

passaram por um processo de assimilação, pois os povos autóctones que 
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fundamentaram a guerrilha na Guiné não tinham a necessidade de serem re•africanizados. Muitos 

guineenses nunca tinham visto um homem branco na vida, ao contrário de Cabo• Verde, de onde 

saíram grande parte dos quadros políticos e lideranças do PAIGC. Tal questão, veremos, trouxe 

grandes desafetos no interior do partido, e, como Cabral já havia previsto e acabou por acontecer, o 

líder do PAIGC foi assassinado por um guineense, membro do partido, alguns meses antes da 

proclamação da independência em setembro de 1973. 

A tese que apresento a seguir é formada por 5 capítulos; o primeiro capítulo apresenta as 

características do império colonial português, um regime de ditadura fascista na metrópole sustentado 

por um regime racista de exploração nas colônias africanas, mais especificamente na Guiné•Bissau e 

em Cabo•Verde. O Portugal fascista realizou sempre um discurso pretensamente civilizador, 

católico, onde não havia segregação e todos poderiam ser cidadãos portugueses. O discurso colonial 

buscava esconder uma prática fundamentada no trabalho forçado e na exploração colonial. 

Descrevo que Cabo•Verde e a Guiné•Bissau, apesar de terem compartilhado o mesmo 

movimento de libertação, vivenciaram processos de colonização distintos: os caboverdianos 

apresentaram uma formação social e étnica miscigenada desde a sua origem, já a Guiné•Bissau 

manteve uma maior resistência cultural à colonização, assim como maior distância dos colonizadores, 

o que de certa medida foi crucial em todo o processo de formação da sociedade e do pensamento 

anticolonial. 

O segundo capítulo traz aspectos biográficos da trajetória de Amílcar Cabral, assim como as 

influências dos pais na sua formação. Natural de Bafatá, na Guiné, Cabral acabou por passar apenas os 

primeiros anos da sua infância na cidade natal, indo para Cabo•Verde com seu pai; pouco tempo 

depois, indo morar com a mãe, tem início a sua vida escolar. Perceberemos como se deu a 

socialização de Cabral no Liceu Gil Eanes, momento que marca os rumos de sua vida: do Liceu, Cabral 

partiu para Lisboa em 1945 para continuar os estudos superiores em engenharia agrônoma, na capital 

do império português. Abrem•se aí muitas possibilidades: o contato com os estudantes africanos 

de outras colônias, com o Pan• Africanismo, com os movimentos Negros e Africanos e as ideias da 

Negritude que circulavam na Europa, Estados Unidos nas Caraíbas, contribuíram decisivamente para 

a formação da 'geração Cabral' e, consequentemente, para o movimento de libertação africano. 

No terceiro capítulo, coloca•se em discussão o papel da poesia como expressão da luta 

anticolonial; escritores africanos, antilhanos e afro•americanos, em poesia, marcaram o seu 
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posicionamento e a sua visão de mundo diante o racismo do sistema colonial capitalista. A poesia 

foi a expressão do movimento político e pan•africano que questionou as bases fundamentais do 

imperialismo ocidental. O processo de constituição do pensamento anticolonial, expresso pela 

criação literária em Cabo•Verde, seguiu rumos muito diferentes na Guiné. Buscamos compreender 

como a poesia da Geração Cabral marcou a ruptura com as gerações anteriores, reivindicou a 

negritude e o pertencimento de Cabo•Verde ao continente africano, como também estabeleceu como 

pauta a ruptura com o colonialismo português. Na Guiné, país de tradição oral e de uma grande 

diversidade étnica e linguística, a expressão intelectual e literária foi mais tardia, o que se compreende 

pelo 'abandono' que os portugueses destinavam a Guiné, o que acabou por protelar a emergência de 

uma pequena burguesia guineense, e ai, então foi a luta armada o único meio para a libertação. 

Veremos que os poetas guineenses anunciaram a luta armada e contribuíram na manutenção da 

expressão de resistência e dos ideais revolucionários. Nesse quadro, Amílcar Cabral destaca•se como 

poeta anunciador de novos homens e novas mulheres, assim como da retomada da autonomia 

política africana; defendeu uma poesia comprometida com a luta, com a comunhão dos povos 

africanos, o canto da negritude e da mulher africana, a “sagrada esperança”. A expressão poética 

da resistência esteve na formação dos futuros líderes dos movimentos de libertação. Assim, a geração 

Cabral volta•se a raiz africana, optando, por conseguinte, a lutar não somente em favor do resgate 

da identidade cultural, mas pela libertação do colonialismo no continente africano. 

No que se refere ao quarto capítulo, teremos como foco de análise o pensamento político 

e filosófico que guiou o movimento de libertação nacional, sob a liderança de Amílcar Cabral: 

o processo de construção e desenvolvimento da guerrilha, a violência colonial e a violência 

libertadora, as zonas libertadas, os armazéns do povo, o suicídio de classe, a resistência cultural, a 

arma da teoria, a importância da união, o 'mundo que a luta começou a criar'. Nesse sentido, o quarto 

capítulo buscará compreender Cabral além de um líder político, como um teórico da luta africana que 

foi além das teorias e doutrinas políticas colocadas, construindo um pensamento holístico e uma 

visão ampla no que se refere à libertação também das consciências, o combate às práticas de 

opressão que fazem parte da tradição. Em contrapartida ao pensamento que criou as teorias 

raciais, para Cabral, o sentimento identitário carrega o gérmen da resistência. Em mais de uma 

década, os povos guineenses mantiveram a resistência e construíram uma nação dentro de uma colônia. 

A obra 
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teórica de Amílcar Cabral carrega a construção de um pensamento que, vinculado sempre à prática 

política, traz uma análise original da realidade social, pautada pela libertação. 

O quinto capítulo encerra a discussão da tese começando por abordar o contexto da guerrilha 

do PAIGC nos anos 1970, assim como todo o trabalho diplomático e as relações internacionais: 

Amílcar Cabral desenvolveu uma atuante militância junto a ONU, realizou uma visita ao papa e 

conseguiu o reconhecimento do PAIGC como sujeito de direito internacional. Dessamaneira, não 

foi possível a Portugal impedir a independência, nem com o assassinato de Cabral, em janeiro de 

1973, já que, alguns meses depois, em setembro do mesmo ano, se deu a proclamação oficial da 

Independência dos Povos da Guiné•Bissau e, um pouco depois, de Cabo•Verde. Mesmo sob 

influência do marxismo como ideologia antiimperialista, Cabral nunca se declarou marxista e buscou 

uma ruptura epistemológica com os moldes ocidentais, como também identificou que a teoria de 

classes marxistas lança as sociedades africanas num limbo temporal, retirando•as da História. 

Seguimos abordando os conceitos de Identidade, Estado e Nação e vimos que o PAIGC reforçou 

e consolidou a unidade anticolonial em meio àdiversidade étnica guineense e a unidade da Guinécom 

Cabo• Verde. O racismo colonial transcende as divisões internas das sociedades africanas. Assim, a 

identidade nacional, para Cabral, tinha de ser politicamente produzida, uma consciência de libertação 

que se enraize na cultura. Cabral buscou conciliar a retomada das culturas tradicionais com a 

modernidade, com a ciência. Defendeu a democracia revolucionária e uma organização mais centrada 

nos camponeses, assim como defendeu uma descentralização do poder, foi contra a ideia de uma capital 

na cidade. Alertou para os perigos dos intelectuais que perdem o contato com o povo, que podem ser 

sinais de um grupo emergente que pode se tornar um grupo privilegiado. Por outro lado, era 

imprescindível a libertação cognitiva, a superação da razão colonial; era fundamental que os 

combatentes fossem politizados, assim como de todo revolucionário estudar. 

Guiné e Cabo•Verde emergem como nações forjadas na luta; mas, de acordo com Cabral, 

a luta pela independência éum meio, e não um fim. Hámuitos outros obstáculos para serem superados, 

pois muitas outras mudanças devem ser consideradas. O processo de libertação, para Cabral, não é 

somente político ou militar, mas perpassa processos de ruptura com o patriarcado e com a 

epistemologia colonial. Nesse viés, Cabral defendeu o fim da circuncisão e da poligamia, 

considerados pelo partido como práticas retrógradas e violentas 
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contra as mulheres. O PAIGC serviu como acolhedor para muitas mulheres e meninas que fugiam 

dos casamentos forçados, que iam compondo as fileiras do exército guerrilheiro; da mesma forma, o 

sistema de educação instaurado nas escolas das zonas libertadas eram menos rígidos com relação às 

meninas, facilitando e estimulando o seu acesso à educação. Cabral defendeu a resistência de gênero, 

assim como a necessidade da libertação moral e intelectual, antes da libertação política. O quadro de 

submissão das mulheres foi sendo modificado ao longo da luta armada, sendo uma luta que, 

certamente, continua após a independência. 

Contudo, diz DAVIDSON a respeito da luta de libertação do PAIGC: “Quando é que 

anteriormente, tinha uma mudança revolucionária em África, contribuído para fomentar uma 

transformação revolucionária na Europa”? 
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CAPÍTULO 1. 

GUINÉ-BISSAU E CABO-VERDE SOB O JUGO DO 

COLONIALISMO FASCISTA PORTUGUÊS 

 
No presente capítulo, discutiremos o contexto do colonialismo português na Guiné- 

Bissau e em Cabo-Verde, considerando que a discriminação racial está na origem da expansão 

do colonialismo português, emblemático pelo seu discurso não-racista, mas que, na prática, 

consolidou-se como um dos regimes mais cruéis de exploração colonial. Embora o discurso 

apresente os colonizados como possíveis cidadãos portugueses, a prática colonialista de 

Portugal sempre esteve fincada no trabalho forçado, na cobrança excessiva de taxas e na 

constante violência às populações africanas, legalmente expressa no Estatuto do Indígena. 

Porém, a conjuntura pós II Guerra Mundial obrigou Portugal a mudar seu discurso. As lutas de 

descolonização política, aliada às pressões internacionais de descolonização, não modificaram 

em nada, além das mudanças discursivas, a prática colonial portuguesa. Nesse sentido, as ideias 

de Gilberto Freyre vieram corroborar com a contextura teórica de justificativa do colonialismo 

e da sociedade luso-tropical. 

No entanto, o despertar dos povos africanos mostrou ao mundo o profundo desacordo 

das populações colonizadas com o sistema de dominação europeu. Nesse sentido, veremos que 

o colonialismo só foi verdadeiramente contestado por meio das lutas concretas de libertação e 

pelo desenvolvimento do pensamento anticolonial. Importou-nos ver as distinções entre o 

processo de colonização da Guiné e de Cabo-Verde que, mesmo sob o domínio da mesma 

potência colonizadora, não passaram pelos mesmos processos de imposição colonial. Nesse 

processo, veremos que os cabo-verdianos não apenas estiveram próximos dos portugueses, 

como são parte da própria formação étnica da sociedade cabo-verdiana. Já a Guiné vivenciou 

outro processo, de maior distância dos colonizadores, o que de certa medida foi crucial em todo 

o processo de mobilização e organização da luta pela independência. 

Cabo-Verde foi divulgado por Portugal como exemplo de 'modelo de colonização 

portuguesa'; as ilhas apresentam um contexto ímpar em relação às outras colônias de Portugal 

na África, pois que em Cabo Verde cedo se desenvolveu uma sociedade assimilada que, 

precocemente, originou uma elite mestiça que passou a reivindicar o mesmo tratamento que 

tinham os portugueses. Cabo-Verde também se destacou enquanto fornecedor de quadros da 

administração colonial, a representar o sistema colonial nas outras colônias de Portugal. A sua 



25 
 

 

especificidade também levou a formação de uma elite intelectual e cultural que, até 1950 se 

manteve próximo da administração colonial, porém a partir daí as gerações de intelectuais vão 

buscando as raízes de Cabo-Verde e aos poucos surge a expressão de ruptura colonial. 

A Guiné-Bissau apresenta um processo bem diferente, sendo as relações coloniais 

sempre se basearam numa atitude de repulsa ao colonizador português; assim, o domínio 

colonial na Guiné levou um longo e sangrento processo, o que consolidou uma tradição de 

resistência ao colonialismo na Guiné. O governo português passou muito tempo a desprezar a 

Guiné, não construiu escolas, toda a organização política e administrativa ficava a cargo do 

governo português, que colocava os caboverdianos como seus agentes, o que também adiava a 

formação de uma elite nativa guineense. O império fez todos os esforços possíveis para manter 

os povos colonizados submetidos, que não questionassem o colonialismo. Portugal acreditou 

que o movimento de libertação nacional não contagiaria suas possessões, mas equivocou-se. 

O salazarismo pagou caro pela sua intransigente posição colonizadora, pois, foram 

os movimentos de libertação nacional e o desenvolvimento da luta armada nas colônias o 

principal fator de desestabilização e queda do regime fascista português, com a Revolução dos 

Cravos, em 1974. As lutas de libertação nas colônias portuguesas demonstraram ser a pedra- 

de-toque do fascismo português. 

 

 

1.1. Império Colonial Português 

 

 
Portugal foi um dos primeiros países europeus a efetivar a exploração ultramarina, ainda 

no século XV. A colonização do Brasil constituiu-se a principal fonte de acumulação de capital, 

tanto para a burguesia mercantil como para o próprio Estado colonial português. Depois da 

independência dessa colônia, os portugueses continuavam a dominar o comércio e a 

administração, já que um de seus príncipes havia se tornado Imperador do Brasil. Mesmo assim, 

a independência do Brasil marca o fim do império colonial português na América. Nesse 

período, da virada do século XIX para o século XX, as grandes economias capitalistas reforçam 

a sua supremacia e o fortalecimento das suas empresas, dando continuidade à expansão do 

colonialismo na Ásia e na África7. 

7 A segunda metade do século XIX caracterizou-se pela expansão do colonialismo capitalista na Ásia e na 

África, necessários para suprimir as demandas do desenvolvimento industrial europeu, no que se refere a 

aquisição de matérias-primas e mão-de-obra a baixo custo, sem nenhum direito e, voltados para a conquista 
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De acordo com SOUSA, a divisão que a África esteve sujeita e o desenvolvimento do 

imperialismo, para além de ter sido uma consequência direta da Revolução Industrial, isto é, da 

procura de matérias-primas, mão-de-obra e de mercado, foi também o retomar da expansão dos 

países europeus, iniciada no século XV (2012, p.282). Os países africanos entraram na 

economia capitalista planetária essencialmente na qualidade de colônias assediadas e 

disputadas por potências europeias rivais. O povo da África, entre outros, financiou a ciência e 

a técnica ocidentais durante mais de trezentos anos. 

(…) Não satisfeito em ser o principal consumidor da riqueza mineral africana, 

o Ocidente foi o principal gestor desta atividade. Um pequeno número de 

empresas ocidentais detinha o controle sobre o tratamento, a transformação e 

a comercialização destes recursos africanos (MAZRUI, AJAYI e 

TSHIBANGU, 2010, p.782). 

Para além da exploração econômica do domínio territorial, político e social da vida das 

populações, marcas evidentes do sistema colonizador, a dominação colonial distinguiu-se, 

sobretudo, pela negação da condição humana da população colonizada, negação da sua cultura, 

da sua filosofia, do seu modo de ser. Tornaram-se, nas palavras de Aimé Césaire, sociedades 

esvaziadas delas mesmas, de culturas pisoteadas, de instituições minadas, de terras 

confiscadas, de religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de 

extraordinárias possibilidades suprimidas (2010, p.32). O sistema colonial buscou 

desumanizar os povos a quem o imperialismo quer saquear as riquezas, tornando-os bestas- 

feras para melhor justificar a violência e o genocídio. No entanto, o colonialismo foi propagado 

como uma ‘dádiva da Europa’ aos selvagens, o ‘sacrifício da Europa pela Humanidade’, o 

dever da Europa para com as pobres populações negras que não possuem civilização própria 

(DAVIDSON, 1974, p.18). 

Além de aclamar para si uma superioridade moral civilizatória, o Ocidente precisou 

convencer o mundo do seu “pioneirismo” epistemológico, de que o ocidente inventou a ciência. 

Que somente o ocidente sabe pensar; que nos limites do mundo ocidental começa a 

tenebrosidade do pensamento primitivo (CÉSAIRE, 2010, p.70). Afirmar os povos europeus 

como superiores cientificamente significava esconder a invenção da aritmética e da geometria 

pelos egípcios; da astronomia pelos assírios; química entre os árabes; 

 
do monopólio de mercado de produtos e investimento de capitais. A repartição da África, resultado do 

Congresso de Berlim (1885-1885), mapeia e estrutura a dominação e exploração sistemática dos recursos do 

continente africano (VILLEN, 2013, p.20). Resultado da Conferência de Berlim, a convenção franco- 

portuguesa de 1886, fixa as possessões francesas e portuguesas (PAIGC, 1974, p.97). Portugal apenas 

conseguiu permanecer como potência colonial pelo apoio que recebeu da Inglaterra, com diz FERREIRA, a 

Inglaterra considerava os territórios portugueses praticamente como sendo seus, devido à fraqueza de 

Portugal e à sua dependência quase semicolonial da Inglaterra (1974, p.240). 
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racionalismo no Islã quando o pensamento ocidental era pré-lógico (idem, 2010, p.72). Isso 

quer dizer que o progresso científico africano foi retardado, em parte, porque 

aos africanos, foi‐lhes imposto esquecerem que, outrora, eles próprios haviam 

sido criadores científicos. Mesmo aos Egípcios, inventores da civilização, foi‐ 

lhes ensinado esquecerem o seu papel. Esta amnésia tecnológica coletiva 

permitiu suscitar uma impotência científica coletiva. Ela também favoreceu o 

profundo estabelecimento de um complexo de inferioridade técnica junto a 

numerosos africanos colonizados da nova geração. O complexo de 

inferioridade e o complexo de dependência da África representam os dois 

lados de uma mesma medalha colonial8. 

 

Era preciso legitimar e escamotear as verdadeiras intenções da presença europeia nas 

colônias. O colonialismo teve grande suporte na Igreja Católica, que cumpria a missão de 

'civilizar', reivindicando a sua 'superioridade religiosa'. A igreja funcionou como 

propagandeadora da civilização cristã no quadro da exploração e da opressão racial nas 

colônias. Como afirma FANON, a Igreja nas colônias não chama o homem para o caminho de 

Deus, senão para o caminho do Branco, do dono, do opressor (1961, p.37). 

Dentre os países colonizadores, veremos como Portugal, Um poder político autoritário, 

de feição e natureza fascistas, uma sociedade portuguesa genericamente racista e 

profundamente convicta e diariamente convencida da “missão civilizadora” de Portugal em 

África (ALMADA, 2008, Apud SOUSA, 2010, p.96), se justificou pelo mito de uma nação 

amiga que levaria à África a religião cristã e a cidadania portuguesa aos africanos: construiu-se 

a ideologia da sociedade multirracial, do paternalismo colonial de reminiscências darwinistas, 

que assumia como necessária a presença dos europeus na África, sem os quais os africanos 

estariam condenados à estagnação, se não mesmo a barbárie e à extinção. Esse pensamento se 

enquadra na lógica racista que predomina como principal arma de justificação do domínio e da 

necessária sujeição das populações nativas africanas, apoiados fundamentalmente pelo 

cristianismo missionário. Conforme FERREIRA, a discriminação racial está na origem de 

qualquer expansão do sistema capitalista fora das fronteiras europeias (1974, p.143). 

No caso de Portugal, há uma distinção com relação às outras potências imperialistas: 

Portugal não possuía as suas colônias por necessidade de expansão econômica, mas sim, muito 

pelo contrário, para poder preservar sua economia (idem, p.240). Portugal era completamente 

dependente das colônias para manter seu nível de vida, sendo incapaz de concorrer com as 

outras potências imperialistas devido ao seu subdesenvolvimento e devido a 

8 MAZRUI, Ali; AJAYI, J.F. Ade. In. História Geral da África, UNESCO, vol. VII, 2010, p.770. 
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tradicional dependência do apoio inglês9; Portugal aceitou a inserção subordinada na espoliação 

colonial, sendo considerado um país semiperiférico que é, ao mesmo tempo, colonizador e 

colônia10. 

Uma das características essenciais do sistema colonial português está no fato de se tratar 

do primeiro país colonialista, o mais antigo, portanto, cuja economia nacional está largamente 

submetida à dominação dos monopólios doutros países imperialistas mais poderosos (PAIGC, 

1974, p.113). Nas palavras de Boaventura Sousa Santos, 

A perifericidade do colonialismo português é dupla, porque ocorre tanto no 

domínio das práticas coloniais, como nos discursos coloniais. No domínio das 

práticas, a perifericidade está no facto de Portugal, enquanto país 

semiperiférico no sistema mundial, ter sido ele próprio, durante um longo 

período, um país dependente da Inglaterra, e, em certos momentos, quase uma 

“colônia informal” da Inglaterra. Tal como aconteceu com o colonialismo 

espanhol, a conjunção do colonialismo português com o capitalismo foi muito 

menos direta do que a que caracterizou o colonialismo britânico. Em muitos, 

essa conjunção ocorreu por delegação, ou seja, pelo impacto da pressão da 

Inglaterra sobre Portugal através de mecanismos como condição de crédito e 

tratados internacionais desiguais. Assim, enquanto o império britânico 

assentou num equilíbrio dinâmico entre o colonialismo e capitalismo, o 

império português assentou num desequilíbrio, igualmente dinâmico, entre 

excesso de colonialismo e um déficit de capitalismo (2006, p.230; Apud 

BARROS, 2007, p.32). 

 

Logo, para Portugal, país pobre e dos menos desenvolvidos da Europa, usar as colônias 

como fornecedoras de matérias-primas para a sua escassa indústria (tecidos e oleaginosas) bem 

como consumidores de seus produtos (vinhos e tecidos), e ainda mais como geradoras de 

divisas, uma vez que Portugal exportava essas matérias-primas para outros países estrangeiros, 

constituía um negócio lucrativo. Nem o Estado e tampouco a iniciativa privada possuíam 

recursos destinados a investimentos na África. Segundo Majhemout DIOP, a exploração 

colonial estava fundada sobre as mais simples práticas, entretanto as mais duras, relativas ao 

trabalho forçado, à taxação obrigatória da produção agrícola e à venda, para a África do Sul, de 

contratos de trabalhadores migrantes. Era Lisboa quem determinava a conduta global da política 

colonial (2010, p.73). 

9 O início do subdesenvolvimento de Portugal pode ser relacionado à assinatura do tratado de Methuen, em 

1720. Foi então que Portugal abriu os seus mercados à livre entrada das manufacturas inglesas (…) embarcou 

no longo período de sujeição à indústria estrangeira e a outros interesses econômicos e financeiros e interesses 

estrangeiros (…) O certo é que o preço econômico foi muito elevado e confirmou o processo de 

subdesenvolvimento português (FERREIRA, 1974, p.22) 

10 O Império colonial português, na virada do século XIX para o século XX, constituía-se, além do Arquipélago 

dos Açores e da Ilha da Madeira no Oceano Atlântico, das seguintes possessões na África: Ilhas de Cabo- 

Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique; na Ásia as colônias de Goa, Damão e Diu; 

a metade oriental da Ilha de Timor, na Indonésia e a colônia de Macau, na China (PAIGC, 1974,p.113. 
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A principal característica da colonização, para Amílcar Cabral, é a negação do processo 

histórico do povo dominado por meio da usurpação violenta da liberdade do processo de 

desenvolvimento das forças produtivas11. Nesse sentido, os/as camponeses/as africanos/as 

foram obrigados/as a produzir matérias-primas destinadas à indústria europeia, concebida, 

sobretudo, para climas temperados. Eis o começo da deterioração dos solos pelo abandono 

forçado das técnicas agrícolas tradicionais em favor da monocultura, agricultura intensiva e uso 

de fertilizantes12. Ao mesmo tempo que o processo colonial paralisava o desenvolvimento 

africano, o seu desenrolar nas colônias tornava materialmente possível o desenvolvimento 

científico e tecnológico da modernidade ocidental. 

O império colonial português se caracterizou por ser uma ditadura fascista na metrópole, 

sustentada por um regime racista de exploração nas colônias africanas. De acordo com o próprio 

governo colonial, nas palavras de Marcelo Caetano (1974, p.14): A Europa necessita das 

matérias-primas e das energias naturais da África como necessita do pão para comer13. 

 
1.2. O Estado Novo 

 
 

Na primeira metade da década de 1920 foi evidente a desestruturação da sociedade 

portuguesa. Segundo Ferreira, as relações estavam cimentadas, 

 
por um lado, o capital agrário, conservador, não suficientemente desenvolvido 

para uma concentração e incapaz de se impor e assumir o poder; por outro 

lado o capital financeiro e comercial, que ainda sem indústrias desenvolvidas 

como campos de investimento, vivendo da especulação comercial e 

financeira, não se encontrava em posição de exercer uma hegemonia; (…) 

Nenhum dos grupos da burguesia estava pois em condições seja de dominar 

os restantes seja de fundi-los num bloco, e assumir o Poder (…) A solução 

encontrada, foi uma chefia política que estivesse acima das várias fracções: o 

Estado Novo de Salazar e o seu programa do corporativismo (1974, p.196- 

197). 

11 Segundo o P.A.I.G.C. (Partido Africano para a independência da Guiné-Bissau e Cabo-Verde), o fascismo 

português tentou habilmente prejudicar o desenvolvimento econômico das colônias, primeiro porque temia 

que tal desenvolvimento econômico favorecesse a constituição de uma burguesia local forte – ainda que de 

colonos – e que isso impulsionasse a geração de um movimento de libertação. Em seguida, a escassez de 

recursos não permitia a aplicação de grandes somas nesse investimento, por conta do definhamento das forças 

produtivas de Portugal e consequência da própria política econômica geral do regime fascista (P.A.I.G.C, 1974, 

p.115; Apud BARROS, 2007, p.33). 

12 MAZRUI, Ali; AJAYI, J.F. Ade; BOAHEN, Adu e TSHIBANGU, Tdhishiku. História Geral da África, 

UNESCO, vol. VII, 2000, p.764. 

13 Tanto é que a libertação nas colônias precedeu a derrota do fascismo em Portugal. A guerra de libertação 

forçara os portugueses a voltarem-se criticamente sobre si mesmos, em relação ao seu próprio 

subdesenvolvimento, à sua própria dependência econômica e à ditadura política de Salazar e do seu sucessor 

Marcelo Caetano. 
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O fascismo português representou o compromisso entre os proprietários rurais e a 

burguesia industrial já que, de acordo com FERREIRA, encontraram em Salazar um 

“medianeiro” capaz de acabar com as suas divergências, divergências essas que traziam 

consigo o perigo de duas classes dominantes se enfraquecerem mutuamente e as camadas não 

privilegiadas subirem ao poder (1974, p.310). A Igreja Católica forneceu o apoio espiritual 

fundamental ao regime salazarista cumprindo o que lhe cabe, e o que sempre lhe coube, como 

já foi dito, a Igreja trabalha na manutenção da exploração colonial. Na perspectiva de João 

Bernardo, a predominância da relação entre as milícias e a Igreja configurou a base do fascismo 

em Portugal e, por isso, o caso português se situa, dentre a pluralidade dos casos concretos, no 

quadro dos fascismos mais conservadores14. O tipo de fascismo de Salazar, 

era a forma que melhor se adaptava a um país subdesenvolvido. 

Originariamente, o salazarismo baseava-se numa aliança do capital financeiro 

colonial e do capital agrícola. A política do Estado Novo destinava-se a 

enfraquecer a luta de classes no continente e a oposição nas colônias 

(MAILER, 1978, p.57). 

 

O salazarismo teve na Igreja Católica portuguesa um dos seus sustentáculos, elevada no 

estatuto constitucional como “religião da nação portuguesa”, nas palavras de Fernando ROSAS, 

assumir-se-á como o principal instrumento de difusão ideológica dos valores do regime e de 

legitimação espiritual do poder estabelecido (2004, p.89). A Igreja Católica, segundo 

FIADEIRO, sempre tomou a posição do estabelecimento contra a evolução, da comodidade 

contra o risco do progresso (…) A Igreja foi favorecida com privilégios e domínios que a 

fizeram enriquecer e estabelecer-se como das instituições moral e materialmente mais sólidas 

na sociedade portuguesa (1974, p.38). 

Essa instituição gozará do monopólio no que se refere a ação religiosa na educação, 

sendo responsável pelo enquadramento religioso nas escolas, na educação das mulheres e na 

propagação da família como sustentáculo de ordenamento social. Sua principal função na 

colonização era a educação dos nativos15; aliás, o sistema educacional é a arma mais efetiva da 

política portuguesa de assimilação, pois, é neste setor em que o Estado impõe, em 

14 Para BERNARDO, o eixo endógeno, dos sindicatos e das milícias partidárias, representa a revolta; o eixo 

exógeno, da Igreja e do exército, representa a coesão social. No eixo horizontal, têm-se a articulação entre os 

partidos e milícias e os sindicatos; no eixo vertical, têm-se a predominância da relação entre o exército e a 

Igreja (2003, p.18). Ainda que o fascismo português tenha em sua caracterização a presença dos dois eixos 

relacionados, pode-se, de acordo com Bernardo, enquadrá-lo enquanto via mais conservadora, já que o 

salazarismo, no país como um todo, buscava o apoio da Igreja católica, que se comportou enquanto base forte 

de sustento desse regime, juntamente com as forças repressivas, durante quase meio século de sua duração. 
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colaboração com a Igreja, uma cultura política portuguesa, alheando, com isso, os povos da sua 

própria cultura; assim, falseia a imagem do Jesus histórico, do libertador, tornando-o um Jesus- 

colonialista (FERREIRA, 1974, p.244). Segundo Cabral, 

toda a educação portuguesa deprecia a cultura e a civilização do africano. As 

línguas africanas estão proibidas nas escolas. O homem branco é sempre 

apresentado como um ser superior e o africano como um ser inferior. Os 

conquistadores coloniais são descritos como santos e heróis. As crianças 

africanas adquirem um complexo de inferioridade ao entrarem na escola 

primária. Aprendem a temer o homem branco e a ter vergonha de serem 

africanos. A geografia, a história e a cultura de África não são mencionadas, 

ou são adulteradas, e a criança é obrigada a estudar a geografia e a história 

portuguesas (2013, p.72). 

 

A primeira medida que o regime salazarista aplicou com relação ao ultramar foi a adoção 

do Acto Colonial, medida que pode ser classificada como a lei fundamental do imperialismo 

português do século XX16. Salazar havia sido Ministro interino das colônias em 1930, ano em 

que foi publicado o Acto Colonial – que acabaria por ser incorporado na Constituição de 1933, 

junto à criação do Estado Novo. Figura central da instauração do regime, Salazar, apesar de 

nunca ter visitado as colônias, nos diz Fernandes, foi um defensor acérrimo das terras 

portuguesas do além-mar (TOMÁS, 2007, p.17). 

O pensamento que norteou o Acto Colonial estava alicerçado no darwinismo social, 

tendo como um de seus representantes Armindo Monteiro (substituto de Salazar no Ministério 

das Colônias), considerava que no topo das categorias hierárquicas em que se dividia a 

humanidade estava o homem branco e ocidental. Monteiro foi um dos grandes ideólogos do 

colonialismo português, colocando a civilização no ápice de uma escala em que apenas as 

sociedades mais aptas poderiam chegar17. Dessa forma, grande parte das sociedades negras, 

por toda a África permanecia imóvel dentro dos moldes da velha organização e que seria o 

15 Para melhor assegurar a sua dominação, o regime de Salazar teve que encontrar aliados. O acordo sobre as 

missões, assinado com a Santa‐Sé em 1939, desdobrar‐se‐ia em uma concordata no ano seguinte: as missões 

católicas se tornaram o braço do Estado na educação da população africana. Isto não trouxe nenhum efeito 

maior ou mais grave a São Tomé e Príncipe e tampouco ao Cabo‐Verde, mas, criou dificuldades constantes 

para a Guiné, onde a população, apegada às tradições e reforçada pela importante presença do islã, resistiu a 

tentativa de “catolicização” da colônia. As missões receberam alguns subsídios do Estado, mas foram 

obrigadas a financiar a tarefa à qual elas se haviam proposto−um mínimo de escolarização−contando com os 

donativos obtidos junto aos crentes (UNESCO, 2010, p.76). 

16 Ver, MACQUEEN, Norrie. A descolonização da África Portuguesa. A revolução metropolitana e dissolução 

do Império. Lisboa: Editorial Inquérito, 1997. 

17 Monteiro sublinhara a importância social das colônias, sugerindo a transferência massiva dos proletários 

brancos, desempregados na Europa, rumo à África, poupando assim as metrópoles da contestação operária e, 

pela mesma ocasião, assegurando o “branqueamento” da África portuguesa. Tratava‐se da filosofia fascista 

sob nova roupagem. Entretanto, esta política de imigração foi entravada pela pobreza dos colonos, desprovidos 

de conhecimentos técnicos e de capitais. Eles não podiam sobreviver senão explorando ao extremo a 

população autóctone, sendo levados a ocupar os mais modestos empregos, bloqueando o acesso dos africanos 

aos escritórios, à administração e até mesmo às usinas. A situação colonial criava assim, entre africanos e 

europeus, uma potente barreira social que reforçou e justificou a barreira da coloração da pele (UNESCO, 

2010, p.73). 
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homem europeu o encarregado de salvar essas sociedades da morte certa. Nessa marcha do 

“progresso” civilizatório, o ministro das colônias defendia que haveriam de desaparecer da face 

da terra as raças negras que não puderem escalar as ásperas sendas da civilização (TOMÁS, 

2007, p.46). 

No esquema de Salazar, a exploração da mão-de-obra constituía a base sobre a qual 

assentava grande parte da economia colonial. O trabalho forçado foi desenvolvido até as últimas 

consequências pelo império colonial português e encontra-se legalmente expresso no Estatuto 

do Indígena, instituído no ano de 1954. Nesse documento, estabelecia-se que o indígena – termo 

utilizado pelos colonizadores para identificar os negros autóctones das colônias - era uma 

categoria de nativos que não eram cidadãos e que para ser considerado civilizado, afirmam Jean 

Suret‐Canale e A. Adu Boahen, de acordo com o estatuto, os negros deviam saber ler e escrever 

o português, praticar regularmente a religião católica e ser benquisto pelo colonizador; já o 

branco, mesmo que analfabeto, era “civilizado” (UNESCO, 2010, p.219). Cabral argumentava, 

com base na percentagem de analfabetos em Portugal (cerca de 50%), que se o Estatuto do 

Indígena fosse aplicado no país colonizador, metade da população portuguesa seria considerada 

indígena. No conjunto das colônias portuguesas somente 0,3% da população era considerada 

“civilizada” ou “assimilada”, ocupando, teoricamente, uma posição intermediária entre colonos 

e a grande maioria da população africana. Os 'assimilados', por possuírem cultura e ilustração, 

usufruíam de direitos semelhantes aos dos portugueses18
. Os restantes, 99% da população, diz 

Cabral, Ao classificá- lo como “não-civilizado”, a lei oficializa a discriminação racial e 

justifica a dominação portuguesa em África (2013, p.68). Sobre a base do Estatuto do Indígena, 

afirma VILLEN, 

As qualidades de “indolência” e “preguiça”, de uma “raça não dotada para o 

trabalho” e “ao progresso”, são mencionadas como causas determinantes da 

adoção de uma política do trabalho forçado nas colônias africanas até o final 

do Estado Novo (1974). A prerrogativa de preguiça inata dos africanos deveria 

ser combatida através da transformação do trabalho num preceito legal, 

princípio filosófico que esteve na base da criação do estatuto, em que as 

sociedades foram divididas em civilizados e indígenas19. A inferioridade 

 
18 “O trabalhador «assimilado» ganha três ou quatro vezes menos do que o trabalhador europeu, fazendo o 

mesmo trabalho. Mesmo sendo qualificado, é um trabalhador de «segunda categoria». Exceptuando alguns 

funcionários e trabalhadores pagos miseravelmente, os «assimilados» estão permanentemente ameaçados de 

desemprego e os seus filhos mais velhos encontram-se geralmente sem emprego. Mesmo os trabalhos menos 

qualificados, tais como servente ou vendedor de lotaria, são reservados aos europeus. Com efeito, em Angola 

e Moçambique, os africanos não estão autorizados a tornarem-se motoristas de táxi ou vendedores”. Manifesto 

do Movimento Anti-Colonialista (MAC), (s/d). In. Dossiê Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. Disponível 

em http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_83409, acessado em 19/09/2014. 

19 Esta política relegava o autóctone ao fundo da estrutura social. Os “indígenas” − tal como nas possessões 

francesas − tinham poucos direitos e estavam submetidos ao trabalho obrigatório cujo caráter representava, 

por pouco que não, a continuação da escravatura. A ausência de inovação caracterizava singularmente as 

colônias portuguesas que também suportavam uma exploração mais intensa. Com exceção de capitais 

http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_83409


33 
 

 

da raça negra e sua consciência primitiva são aqui argumentos que justificam 

a extensão no tempo, por meio do regime do trabalho forçado, de condições 

muito similares à escravidão (2010, p.62). 

 
Entretanto, o império português estava pautado num discurso que pregoava a 

solidariedade racial; concebido como “atemporal” e expressão da vontade profunda do povo, 

como sugere FERNANDES, 

essa orientação imperialista era justificada em termos ontológicos, definindo 

o império como a “realidade espiritual de que as colónias sejam a 

corporização”, ora em termos históricos, sugerindo que o projecto colonial 

não era senão a “continuação de uma obra iniciada há muito tempo pelo 'povo 

português” (2006, p.144). 

Essa afluência retórica foi apropriada ao discurso como um mito que legitimava, 

mesmo para a esquerda e para os democratas portugueses, a exploração imperialista na África20. 

O sistema colonial português só conseguiu sobreviver por ser o guardião dos recursos e 

interesses a serviço do sistema econômico mundial, mais precisamente, da Inglaterra; então, 

nos diz FERNANDES que Portugal, aparece como vítima das grandes potências europeias, 

como uma opressão externa, e a opressão interna em que vitimiza os colonizados africanos 

constitui o indicador da ambiguidade das construções nacionalistas (2006, p.47). 

Para Mendy, fundamentalmente, ser civilizado significava a internacionalização da 

arrogância racista dos portugueses (2005, p.15; Apud MONTEIRO, 2012, p.98). Afinal, o 

projeto colonialista português foi propagado como uma expressão humanista, de um sacrifício 

que o povo português fazia ao levar a “civilização e a educação cristã” aos povos, desassociado 

dos interesses econômicos e vinculados ao mito da tradição imperial portuguesa. 

 
 

regionais como Bissau, Luanda e Lourenço Marques e subtraindo um pequeno número de outras cidades onde 

tal desenvolvimento industrial ocorrera, o interior do país se mantinha como um reservatório onde se 

explorava o trabalho forçado, especialmente por intermédio dos mercadores brancos que compravam as 

colheitas dos camponeses (UNESCO, 2010, p.74). 

20 Em Arma da Teoria (2013), Cabral vai criticar a forma com que a esquerda portuguesa se comporta diante a 

luta anticolonial na África: “Aos meios cultos de Portugal e especialmente aos democratas progressistas 

compete a missão de auxiliar o povo português a destruir os virulentos vestígios da ideologia esclavagista 

colonialista, que determinam, de uma maneira geral, o seu comportamento negativo perante as justas lutas dos 

povos africanos. Contudo, esses meios cultos deveriam, para tal, vencer igualmente a sua mentalidade 

colonialista, feita de preconceitos e de desdém sem fundamento em relação ao valor e à capacidade dos povos 

africanos. Os democratas portugueses estarão efectivamente impossibilitados de compreender as justas 

reivindicações dos nossos povos enquanto não estiverem convencidos de que a tese da «imaturidade para a 

autodeterminação» é falsa e que a opressão não é nem será nunca uma escola de virtudes e habilitações para 

nenhum povo. É necessário reafirmar claramente que, sendo embora contra qualquer tipo de fascismo, os 

nossos povos não lutam contra o fascismo português; lutam contra o colonialismo português. A destruição do 

fascismo em Portugal deve ser obra do povo português; a destruição do colonialismo português deve ser obra 

dos nossos próprios povos”. 
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Assim, nos diz TOMÁS, Salazar colocou o Estado Novo indissociável da manutenção das 

colônias em África (2006, p.45). 

 
1.3. Política colonial pós-guerra e o luso-tropicalismo 

 
 

A conjuntura internacional provocada pela II Guerra Mundial obrigou o império 

português a mudar seu discurso. Num cenário em que o nazismo é condenado 

internacionalmente através da Organização das Nações Unidas e a partir da publicação da Carta 

do Atlântico21, junto ao desencadear das lutas por independência em vários países da Ásia e da 

África, Portugal se vê pressionado a implementar uma política de descolonização (assim como 

já estavam em processos os Impérios da França e da Inglaterra - exercendo outra etapa, o 

neocolonialismo). Só que, para Portugal, não existia a possibilidade de optar pela 

descolonização: o fascismo salazarista permaneceria por ainda 30 anos após o fim da Guerra. 

Interessa-nos saber em que medida a preocupação em não desestruturar o mundo agrícola 

tradicional e os equilíbrios internos do regime vai condicionar o tipo e os ritmos da 

industrialização e do crescimento econômico, assim como perceber quais foram as estratégias 

usadas para a manutenção do regime. Segundo FERREIRA, 

numa perspectiva econômica, as colónias tem tido uma tripla função para a 

economia portuguesa: 1, representam um mercado protegido (…) 2, as 

colónias representam um fornecedor à economia portuguesa de divisas 

estrangeiras (…) 3, a economia portuguesa tem pretendido utilizar as colónias 

como absorvedoras do desemprego em Portugal por meio da emigração de 

colonos (1974, p.202). 

 

Salazar sempre fez questão de preservar as colônias, que ocuparam centralidade na 

ideologia da nação portuguesa. Seu sucessor, Marcelo Caetano, num depoimento sobre sua 

entrada no poder, assume que 

As Forças Armadas, através dos seus chefes, punham, pois, ao Presidente da 

República, como condição para aceitarem o novo chefe de Governo, que não 

só se mantivesse a política de defesa do Ultramar como se evitasse qualquer 

veleidade de experimentar uma solução federativa. O Chefe do Estado 
 

21 A Carta, ratificada pelos 50 estados presentes na Conferência da ONU em São Francisco, em Maio de 1945, 

num dos pontos defendia o direito de todos os povos a escolherem a forma de governo sob a qual queriam 

viver. No seu artigo 73, aconselhava as potências estrangeiras, ou países colonizadores, a facilitar a evolução 

progressiva para a autonomia, ou mesmo para a independência, dos territórios sobre o seu controle. No entanto, 

essa adoção não partiu das potências imperiais, já que, de acordo com António Tomás, é importante observar 

que as Organizações Negras e os países do chamado “Terceiro Mundo”, bater-se-iam para que esse artigo fosse 

aprovado na Carta. William Du Bois, à frente do NAACP, consegue dar forma política à consciência negra e 

inscrevê-la no direito internacional. Mais tarde, junto com Blaise Diagne, subsecretário das Colônias da 

França, organizaram o 1º Congresso Pan-Africano. Este grupo esforça-se por convencer os delegados a incluir 

no documento fundador das Nações Unidas o “direito dos povos dependentes a governarem-se por eles 

próprios” (TOMÁS, 2007, p.134-135). 
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transmitiu-me estas únicas condições. Ficou bem claro que se fosse mal 
sucedido no meu propósito de obter em 1969 um voto do eleitorado favorável 

à defesa do Ultramar, eu cederia o Poder às Forças Armadas22. 

 

O império português, mesmo em guerra colonial e pressionado internacionalmente a 

negociar a independência das suas colônias, via em Marcelo Caetano a política de ‘acabar com 

a guerra colonial sem abandonar as colônias’, pois, mesmo desejando o fim da guerra colonial, 

diz FERREIRA, numa coisa estão todas as fracções dominantes de acordo: na sua intenção 

de ficar em África (1974, p.201). Esse ficar em África significava o papel que Portugal 

desempenhava no contexto internacional do mercado, pois, de acordo com a sua estrutura 

econômica, Portugal só poderia concorrer minimamente no sistema capitalista a partir da 

espoliação colonial, principalmente em Angola e Moçambique. 

O regime fascista estabelecido por Salazar sobreviveu à II Guerra Mundial. Neutro ao 

longo do conflito, não tomou parte, apesar da sua simpatia, pelos fascismos alemão e italiano, 

e manteve-se com o apoio das potências imperialistas (EUA, Inglaterra, França). De acordo 

com Eduardo FERREIRA, O governo de Salazar, resultante da aliança entre latifundiários, 

banqueiros, comerciantes e industriais médios, manejou habilmente esta aliança durante a 

Segunda Guerra imperialista (1974, p.64). Dessa maneira, o capitalismo português, fortemente 

sobrecarregado pelos sectores mais atrasados da economia – caracterizava-se por uma ligeira 

expansão da economia e pela defesa dos mercados coloniais, fornecedores de matérias-primas 

e receptores dos produtos portugueses (Idem, p.65). Com isso, foi possível ainda a acumulação 

de capital realizada durante a Guerra, tanto pública como privadamente, abrindo novas 

possibilidades à exploração e o aproveitamento moderno e intensivo de territórios vastos e 

potencialmente ricos, como Angola e Moçambique. 

Essa viragem política e econômica de Portugal para a África explica em parte a 

permanência do Império, já que as empresas de exploração colonial23 atuavam no cenário 

político e na economia controlando territórios maiores que Portugal, como a DIAMANG 

(Diamantes de Angola); é importante ressaltar que essas empresas, como nos diz PINTO, 

tinham total anuência do Estado português para poder impor o sistema de 

gestão e repressão aos trabalhadores sob seus únicos e exclusivos critérios, 

práticas capitalistas de um fascismo privado (…) A administração de muitas 

 
 

22 CAETANO, Marcello. Depoimento. Editora Record, Rio de Janeiro, RJ, 1974, p.15. 

23 Segundo Cabral, Henrique Galvão, um ex-inspetor da administração colonial que teve a coragem de dizer a 

verdade, declarava: «Só os mortos escapam ao trabalho forçado (...). A situação actual é pior do que a criada 

pela escravatura (...). Alguns patrões têm uma taxa de mortalidade de 30% entre os seus trabalhadores e 

nunca tiveram dificuldade em obter novos trabalhadores. A Companhia dos Diamantes de Angola utiliza só 

por si 20.000 trabalhadores por ano. Esta nova forma de escravatura - não podemos dizer de outro modo – 

destroçou milhões de famílias africanas (2013, p.69). 
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dessas empresas esteve a cargo de alguns dos membros da administração 

pública salazarista24. 

 

Além dos investimentos econômicos, tanto de Portugal quanto de outras potências 

imperialistas nas colônias consideradas 'mais importantes', a estratégia salazarista de 

conservação do regime no período Pós-Guerra, operou-se, fundamentalmente, por meio da 

defesa da ética cristã universal; pela defesa ideológica da harmonia e da assimilação cultural; 

pelo reforço da retórica da tolerância racial com a revogação do Acto Colonial de 1933, 

realizada no ano de 1951, em que o governo português, por meio do Ministro das Colônias, 

Adriano Moreira25, realiza uma alteração na Constituição sobre as colônias africanas, 

substituindo o termo “colônias” por “províncias ultramarinas”26, reafirmando o conceito de 

unidade nacional e apresentando Portugal como uma “nação pluricontinental”. As colônias 

passariam a ser extensões do território português integradas harmonicamente, fica, portanto, 

como objectivo da reforma constitucional a procura de uma saída para a política colonial. É 

necessário um instrumento jurídico que seja apropriado à adaptação, sem atritos, a novas 

realidades políticas, de forma que o controle sobre as colónias fique assegurado (FERREIRA, 

1974, p.208). 

A longa trajetória da história do colonialismo português nos permite considerar que, 

tanto em regime monárquico, republicano ou em ditadura, sempre se defendeu o Ultramar. E já 

numa altura em que se assistia a uma regressão gradual do colonialismo “clássico”, Portugal 

continuava a ser o único país que insistia em preservar suas colônias, tendo com isso apoio 

internacional das potências da OTAN e dos regimes racistas da África Austral. A mudança na 

constituição portuguesa, segundo SOUSA, 

No sentido de contrariar as pressões internacionais sobre a sua política 

colonial, Portugal reformou, como se disse, a sua Constituição em 1951, 

alterando a designação de colonias, que poderia ser perfeitamente enquadrada 

na fórmula jurídica de “territórios não autônomos”, para “províncias 

ultramarinas”. Nesta nova lógica “imperial” defendida pelo Estado Novo, as 

colónias passaram a ser uma espécie de extensões do 

24 PINTO, João Alberto da Costa. Gilberto Freyre e a intelligentsia salazarista em defesa do Império Colonial 

Português (1951-1974). In. Revista História, nº 28 (1). São Paulo - SP, 2009. p.471. 

25 Para João Alberto da Costa Pinto, uma tese fundamental para explicar a manutenção do Império, é que a 

eficácia do regime se deu graças à ação dos gestores como classe, na organização do Estado salazarista (2009: 

471). Dentre os gestores, é preciso destacarmos o importante papel dos intelectuais que assessoraram 

diretamente na condução dos negócios do Estado. 

26 De acordo com um documento escrito por Cabral, denominado As leis portuguesas de dominação colonial, já 

em 1822 a 1824 houve a adoção do princípio de assimilação uniformizadora” e o abandono da designação de 

colônia (2013: 89). É preciso analisar como o processo colonialista português exigiu algumas adaptações nas 

suas expressões jurídicas que fundamentam a manutenção do poder; de acordo com o artigo 133, “Os 

territórios da nação portuguesa situados fora da Europa constituem províncias ultramarinas, as quais terão 

estatutos próprios como regiões autónomas, podendo ser designadas por Estados, de acordo com a tradição 

nacional, quando o progresso de seu meio social e a complexidade da sua administração justifiquem essa 

qualidade honorífica” (ver, FERREIRA, 1974, p.205). 
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território continental que ia do Minho a Timor. Esta alteração, puramente 
cosmética, não evitou, porém, que as pressões sobre Portugal aumentassem de 
intensidade, sobretudo depois da admissão na ONU, ocorrida a 14 de 

dezembro de 1955, e da Conferência Afro-Asiática de Bandung27, que teve 
lugar no mesmo ano (2012, p.307). 

 

De tal forma que, no momento da aprovação das resoluções 1514 e 1524 da ONU, que 

tratava da concessão da independência aos países e povos coloniais, Portugal absteve-se na 

votação final da declaração afirmando que a prática do colonialismo é completamente estranha 

à nação portuguesa (FERREIRA, 1974, p.79). Aliás, o regime português opôs-se ao Comitê 

Especial para a descolonização, recusava-se a facultar quaisquer informações sobre as suas 

colônias, buscava-se na ONU o consenso de um Portugal com colônias, mas sem se perceber 

colonialista. O Império (...) 

considerava que os territórios africanos estando sob a lei portuguesa, eram 
“parte integrante do território nacional”, logo, o comitê estava a interferir nos 
assuntos internos de Portugal. Ao longo da década de 1960 a ONU continuou 

a exercer pressão sobre Portugal, mas sem êxito28. 

 

O que para Salazar era uma forma legítima de trazer os africanos para a civilização, para 

o resto do mundo ocidental era simplesmente escravatura (TOMÁS, 2007, p.47). É preciso 

lembrar que grande parte da divulgação internacional da exploração colonial de Portugal foi 

levada a cabo por Amílcar Cabral e os nacionalistas de Angola e Moçambique, desde 1957. 

Cabral e seus companheiros já vinham denunciando a recusa de Portugal em cooperar com as 

Nações Unidas como uma violação flagrante do direito internacional, denunciando os princípios 

argumentativos invocados como legitimadores da ocupação ilegal de Portugal, como “direito 

histórico”, “ocupação efetiva”, exigência do progresso” e a “política de assimilação”, utilizados 

pela retórica colonial e considerados falsos por Cabral: 

 

27 Pode-se considerar a Conferência Governamental Afro Asiática realizada entre 18 e 24 de abril de 1955, em 

Bandung, na Indonésia, reunindo representantes de 28 governos da Ásia e da África, como um marco sem 

precedentes na luta contra a colonização e pela independência, pois, pela primeira vez na história, ocorreu um 

encontro de chefes de governo e representantes de países que tinham como objetivo a independência. As dez 

resoluções do encontro condenavam o colonialismo sob todas as suas formas e denunciavam a existência de 

relações assimétricas entre os espaços geopolíticos afro-asiáticos e os blocos de países liderados pelos Estados 

Unidos e pela URSS. Logo depois da Conferência, começou-se a articular a criação de um bloco capaz de ter 

voz ativa na Assembleia Geral da ONU (FRANCO, 2009, p.73). Para HERNANDEZ, a Conferência de 

Bandung definiu as lutas contra o colonialismo pela consolidação das independências recém- conquistadas, 

assim como pela garantia do máximo de unidade à luta de libertação (2002, p.151). Nesse encontro os países 

organizam as suas relações e os seus critérios de relacionamento com outras nações, constroem seus projetos 

de libertação (…) A conferência de Bandung criou uma terceira força intermediária entre os blocos 

capitalista e socialista, a qual devia, desde logo, ser considerada (UNESCO, 2010, p.977). 

28 Quanto à ONU, apesar das resoluções favoráveis que a solidariedade dos povos africanos e asiáticos e das 

forças progressistas do mundo fizeram adoptar em relação à nossa luta, revelou-se incapaz de resolver os 

litígios entre os povos colonizados e as potências colonialistas (CABRAL, 2013, p.82). 
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Para os africanos, que durante cinco séculos se opuseram à dominação 

colonial portuguesa, o colonialismo português é um inferno; e onde reina o 

mal não há lugar para o bem. Quanto às outras pessoas, em particular aquelas 

que tiveram a sorte de não conhecer a dominação colonial, é primeiramente 

necessário que se informem de todos os factos, antes de emitirem uma opinião. 

Os homens verdadeiramente interessados na verdade e na justiça devem 

ultrapassar os obstáculos levantados pelos portugueses a quem visita estas 

colónias. Devem lá ir sem se deixarem enganar, estudar cuidadosamente a 

situação real, observar verdadeiramente tudo o que se passa, e só depois 

poderão julgar da “influência civilizadora” de Portugal. Quando souberem a 

verdade aperceber-se-ão da situação desesperada dos africanos nos territórios 

portugueses. Este colonialismo priva sistematicamente os africanos das 

condições indispensáveis de vida, obriga- os a pagar um enorme imposto em 

vidas humanas, em sofrimentos e em humilhações (2013, p.63-64). 

 

O que significa que Portugal continuava a exercer sua política colonial da mesma forma. 

Para Cabral, era muito difícil acreditar que as resoluções da ONU viessem a mudar a posição 

de Portugal, pois, mesmo com a aplicação de reformas, o fim do “indigenato” decretado pelo 

regime em 1961, não deixou de fazer com que, por exemplo, os órgãos de soberania e toda a 

vida social, política, econômica e cultural continuassem a depender do Governo Português 

(SOUSA, 2012, p.311). Como diz Cabral, 

as recentes “reformas” da legislação colonial, promulgadas em 1961 não 

modificaram a situação constitucional e jurídica da Guiné “portuguesa”? 

Como todos sabem, essas “reformas” foram anunciadas pouco depois da 

Assembleia Geral da ONU ter adoptado, durante a sua XV sessão, a resolução 

sobre a descolonização (…) Com excepção de algumas alterações formais, 

sobretudo na designação de documentos, tudo continua na mesma (2013, 

p.109). 

 
 

1.3.1. Lusotropicalismo 

 
 

O paternalismo colonial perdia sua base de sustentação e a intelligentsia do governo 

português readaptou o seu discurso legitimador, desenvolvendo a prerrogativa sobre a 

capacidade de os portugueses se fundirem culturalmente – embora não racialmente – com os 

povos dominados; a mudança de foco na temática da inferioridade racial e cultural dos povos 

colonizados encobria a noção de defesa da especificidade do caráter “cultural” do 

colonialismo português (VILLEN, 2013, p.82). Foi assim que as ideias de Gilberto Freyre29
 

29 O autor brasileiro citado desenvolveu uma série de obras instaurando um modelo teórico denominado 

lusotropicalismo, que se baseava na exaltação da mestiçagem e no modo português de interagir com as 

populações dominadas nos trópicos. Segundo Freyre, nos diz VILLEN, essa forma específica de interação 

social revelaria uma tendência natural à “interpenetração de etnias e culturas”, o que explica a eleição do 

Brasil, pelo autor, como o país que mais se aproximaria do conceito de democracia racial. Isso porque, na sua 

opinião, a sociedade brasileira, embora composta por diferentes etnias e culturas, não teria sido marcada por 

conflitos de caráter puramente racial (…). Daí o mestiço passa a ser considerado um “elemento positivo” 
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vieram dar alento ao Império Colonial, estabelecendo o luso-tropicalismo como fundamento 

teórico da colonização portuguesa. Como diz PINTO, 

É nesse momento crucial que a obra e o pensamento de Gilberto Freyre 

tornaram-se instrumentos da máquina de propaganda salazarista. E isso não 

aconteceu à revelia de Freyre, muito pelo contrário, ele aceitou de bom grado 

o papel de ideólogo salazarista e em alguns momentos foi percebido como um 

dos mais eficientes cães de guarda do Império (2009, p.453). 

 

O governo de Salazar mobilizou um gigantesco esforço de propaganda do regime, 

mudando o foco da temática da inferioridade racial e cultural dos povos colonizados à defesa 

da especificidade do caráter “cultural” do colonialismo português. Para realizar essa empreita 

ideológica, o governo português teve inúmeros parceiros intelectuais que assessoraram 

diretamente na condução dos negócios do Estado, ora como ministros, ora como chefes de 

pesquisa, ou ainda como representantes do governo junto à ONU (idem). Desses intelectuais, 

Adriano Moreira30 e Sarmento Rodrigues, (Ministro dos negócios estrangeiros e membro da 

Marinha Portuguesa) são os responsáveis diretos pela presença institucional do luso- 

tropicalismo de Freyre junto às práticas reformistas de Salazar no pós-guerra. O momento de 

convencer o mundo que Portugal não era colonizador é também o momento ideal para que a 

obra e o pensamento de Gilberto Freyre fossem incorporados numa contextualização teórica 

que justificasse a tradição do colonialismo ao longo do tempo. Segundo VILLEN, Freyre 

defendia a tese de que a sociedade e a organização social que se formaram nos territórios de 

colonização portuguesa constituíram, por meio de mestiçagem de raças e da assimilação de 

valores culturais, a formação de um “novo tipo de civilização”: a civilização lusotropical 

(2013, p.88). 

Para Freyre, a cultura portuguesa é contrária à ideia de cultura eurocêntrica, por ser 

uma cultura essencialmente cristocêntrica; quer dizer, não é a raça que definiria a identidade 

portuguesa, mas a cultura portuguesa, “universal, cristã e igualitária”, sendo assim, o sistema 

 
da formação nacional; segundo Renato Ortiz, citado pela autora, foi exatamente Gilberto Freyre que elevou a 

categoria do mestiço a um status propriamente nacional (2013, p.87). O Brasil passa a assumir o lugar de 

símbolo privilegiado e prova convincente do benéfico enraizamento da cultura portuguesa nos outros povos, 

cuja “natural mestiçagem física” característica de sua sociedade seria uma expressão fiel (idem, p.82-84). 

Agora, é importante lembrar, como o faz João Alberto Pinto, que Gilberto Freyre insere-se no pensamento 

conservador brasileiro, tido como principal referência ideológica das tradicionais famílias de engenho de 

açúcar, conseguiu apresentar-se como referência ideológica hegemônica também das frações de classe do 

agrarismo mais “modernizante” – os usineiros. Freyre conseguiu dar sobrevida ideológica a uma fração 

importante da classe dominante brasileira no século XX – a burguesia agroindustrial nordestina (2009, p.449). 

30 Como já foi abordado, o Ministro das Colônias Adriano Moreira foi importante quadro da intelligentsia 

salazarista; como ministro das colônias, sugeriu a criação de um corpo armado de voluntários e aconselhou os 

colonos a não abandonarem as suas regiões. Foi durante sua gestão ministerial que Adriano Moreira, em 

Moçambique, homenageou, entre tantas outras, a obra do pensador pernambucano como uma das maiores 

contribuições à cultura portuguesa em todos os tempos (PINTO, 2009, p.455). 
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colonial português se distinguia dos outros colonialismos como menos comprometido com o 

eurocentrismo ocidental. Defendendo uma “síntese cultural” a partir do encontro interacionista 

entre colonizador e colonizado, o seu foco se dá em torno da análise do “caráter simbiótico” do 

homem português, como fundador de uma cultura que transpõe o fator racial, uma cultura 

essencialmente operadora da unidade da identidade nacional que se coloca acima de qualquer 

conflito derivado da diversidade racial e cultural característica da situação colonial, sendo dessa 

forma uma ideologia que se adequa perfeitamente ao “novo” discurso colonial português. 

No período pós-guerra, Salazar criou a Junta de Investigações do Ultramar (JIU), 

composta por vários institutos de pesquisa, centros de estudos que articulavam visitas às 

colônias na tentativa de se construir a fundamentação teórica para a singularidade 

“civilizacional do homem português”. O Centro de Estudos Políticos e Sociais (1956), criado e 

dirigido por Adriano Moreira, torna-se uma importante ferramenta de difusão da cultura do 

fascismo salazarista e contribuiu enormemente para a viabilidade do lusotropicalismo; uma das 

atividades organizadas pelo centro tratava-se das expedições, as visitas às colônias de 

intelectuais comprometidos com o regime. No entanto, como diz PINTO, ao contrário do que 

se esperava, nessas missões os pesquisadores acabaram por constatar o que lhes parecia 

impossível: os colonos portugueses eram racistas! Ainda assim, continua o autor, e mesmo os 

fatos negando o modelo lusotropical de civilização, os pesquisadores do CEPS apontaram 

como solução a reeducação dos colonos já existentes e pela seleção de novos colonos (2009, 

p.456). 

A defesa de Freyre era por uma assimilação cultural que se desenrolaria fraterna, 

complementar ao paternalismo colonial que fazia do português aquele responsável por 

transmitir um novo tipo de civilização baseada na união com os nativos colonizados que viviam 

nos trópicos: a lusotropicologia. Assim, o argumento da integração racial trazia o mestiço como 

aspecto central, propício como síntese cultural. Freyre considerava que o português já era 

mestiço em Portugal e seu entroncamento inter-racial no Brasil significava a produção de um 

novo tipo cultural, “supra-racial”, símbolo de uma nação que preconizava o equilíbrio de 

antagonismos, sendo, pois, um exemplo de modelo civilizatório para as colônias africanas. 

Evidentemente Portugal buscou a perspectiva freyriana para reforçar o pensamento colonial, 

aproveitando-se da sua repercussão internacional como intelectual31. Como diz 

31 Segundo João Alberto da Costa Pinto, não foi difícil para o Estado português incorporar a estrutura 

argumentativa de Freye, nas suas palavras, “Não importava tanto a sustentação científica do argumento e sua 

verificabilidade empírica (ainda mais quando as pesquisas comprovavam o contrário do proposto pelo modelo 

teórico). O que importavam eram as palavras escritas por um intelectual de reconhecimento mundial. O estado 

salazarista utilizar-se-ia, antes de tudo, da autoridade intelectual já representada em torno de 
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PINTO, o lusotropicalismo tinha todos os elementos para ser apropriado pelo corpo de 

gestores do Estado português. Esses gestores, numa gigantesca engenharia de propaganda 

política, incorporaram o lusotropicalismo como termo de defesa da unidade do império (2009, 

p.462). 

A apropriação dessa teoria por Salazar é a corporificação contraditória de um 

discurso que transmite uma imagem “não-violenta”, “positiva” e “unida” do Brasil como 

exemplo de uma sociedade incrivelmente harmônica. Conforme Marilena Chauí, 

o autoritarismo da classe dominante, é consciente do poder de atuação dessa 

“cultura harmônica” e por isso impõe sua “cultura autoritária”, o “orgulho de 

ser brasileiro”, fazendo com que o povo acredite que essa cultura harmônica 

é produzida por ele mesmo, quando, ao contrário, ela lhe é imposta (CHAUI, 

2003, p.26; Apud VILLEN, 2013, p.113). 

 
Na verdade, a ideologia dominante aplica o imaginário de harmonia racial para 

naturalizar e esconder as tensões, os conflitos, as injustiças e as contradições relacionadas ao 

nosso “passado” colonial, que, porém, condicionam a realidade social brasileira até os dias 

atuais (idem). 

Abre-se um momento em que a “nova lógica racista” da colonização está erguida 

sobre uma base cultural, mantendo-se sob o mito de Portugal como nação gloriosa por seu 

passado; segundo PINTO, na argumentação em torno de um presente como passado as 

possessões na África significariam a afirmação de um tempo presente e o Brasil afirmava-se 

como o tempo futuro para aquele tempo presente, isto é, como a síntese dos Tempos dos 

Trópicos. O Brasil seria o tempo futuro da “civilização lusotropical” em formação (2009, p. 

467). Ao ver o contexto em que se desenvolve toda essa articulação entre Salazar e o luso- 

tropicalismo freiriano, vemos que o Brasil seria essa opção civilizacional entre o comunismo 

soviético e o capitalismo norte-americano. A experiência brasileira era tida como a vanguarda 

na liderança da civilização lusotropical, nas palavras de FREYRE, ao Brasil de hoje abrem-se 

oportunidades de povo condutor de povos tropicais menos adiantados (Apud PINTO, 2009, 

p.468). Em suma, são vários argumentos emprestados do pensamento de Freyre com o propósito 

de defender o caráter cultural do colonialismo português. 

Embora a construção de sociedades multirraciais fosse uma das palavras de ordem 

do Estado Novo, eram muito raras as uniões matrimoniais entre brancos e negros; de acordo 

com António Tomás, antropólogo e biógrafo de Amílcar Cabral, autor do livro “O Fazedor de 

Gilberto Freyre” (2009, p.457). Mesmo com o reconhecimento internacional, Gilberto Freyre, afirma 

PINTO, lutava contra o seu isolamento no quadro da intelligentsia nacional (idem). 
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Utopias – Uma Biografia de Amílcar Cabral”, o próprio Cabral vivenciou o desafio e os 

traumas quando se relacionou com a sua primeira esposa, Maria Helena Rodrigues, quando 

estudava em Portugal. Maria Helena era filha de um médico capitão que perdera as duas pernas 

na África; o relacionamento inter-racial com Cabral lhe custou caro. Ao decidirem se casar, 

Maria Helena foi tida como comunista e perdeu a bolsa de estudos perto de terminar a 

licenciatura. Segundo conclui TOMÁS, (…) A relação entre Amílcar e Maria Helena, um 

autêntico desafio aos preconceitos da época, esteve desde sempre ameaçada por enormes 

dificuldades. Eram obrigados a suportar quase diariamente manifestações de racismo32. 

Diante de todo o estratagema ideológico que vigorou no pós-guerra, Amílcar Cabral 

fez um importante trabalho diplomático desmentindo a retórica do Império português, 

demonstrou o outro lado da “síntese cultural”, da “positividade da mestiçagem” ou da “nação 

plurirracial” e lançou um importante debate internacional em muitas conferências, por meio de 

várias contribuições que demonstravam o caráter fascista de Portugal com relação às suas 

colônias. Era preciso denunciar a falsidade do luso-tropicalismo, como o faz Cabral: 

A comunidade “multirracial” portuguesa é um mito. A realidade que esta 

designação encobre é uma total segregação racial, excepção feita para as 

relações de trabalho, onde serve os desígnios do colonialismo. Salvo raras 

excepções - como também se podem encontrar na África do Sul - não há 

nenhum contacto social entre as famílias africanas e europeias. Os únicos 

contactos directos praticam-se nas escolas, ou noutros locais exteriores ao 

ambiente familiar, entre as crianças europeias e os raros alunos 

«assimilados». As crianças misturam-se inocentemente, mas estas relações já 

estão imbuídas de preconceitos e complexos. Os cinemas, os cafés, os bares, 

os restaurantes, etc. são quase exclusivamente frequentados por europeus. Um 

africano suficientemente audacioso para penetrar num destes locais deve estar 

preparado para enfrentar a humilhação. Nas cidades de Lourenço Marques e 

Beira (Moçambique), Nova Lisboa e Lobito (Angola), a segregação racial é 

praticada abertamente (2013, p.69). 

 

Para Cabral, a propagação da falsa ideia, apoiada na convicção racista da 

incapacidade político-cultural dos povos africanos a se autodeterminarem é o pano de fundo de 

toda política colonial; como vemos na fala do sucessor de Salazar, Marcelo Caetano (…) os 

pretos em África têm de ser dirigidos e enquadrados por europeus, mas são indispensáveis 

como auxiliares destes (...) os negros em África devem ser olhados como elementos produtores 

enquadrados ou a enquadrar numa economia dirigida por brancos (Apud FERREIRA, 1974, 

p.19). A tese lusotropicalista de Freyre é, para Cabral, inadequada e falsa, 

32 Em certas zonas de Alcântara, continua o autor, muito perto a casa onde na altura morava Amílcar, eram 

frequentemente insultados por grupos de operários. Ao contrário de Maria Helena, que às vezes reagia, 

Amílcar Cabral, nunca perdendo a calma, condescendia: os operários tinham vidas difíceis, dizia, e o seu 

comportamento era certamente instigado pela inveja ao verem alguém que, sendo negro e vindo de longe, 

namorava uma mulher branca e portuguesa (DUARTE, António. Amílcar Cabral visto pela viúva. História, 

p.19; Apud TOMÁS, 2007, p.79). 
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não correspondem às circunstâncias do colonialismo português na África, pois a convivência 

relativamente harmônica entre os colonizadores portugueses e os nativos africanos não condizia 

com a política do regime colonialista apregoada nas colônias. Os argumentos foram utilizados 

no sentido de esconder os verdadeiros impactos da missão civilizadora e para justificar a 

presença colonial nestes territórios, e são, para Cabral, argumentos miseráveis, porque 

desprovidos de qualquer base humana e científica (VILLEN, 2013, p.132). 

Um dos grandes componentes do nacionalismo africano, o angolano Mario Pinto de 

Andrade, sob o pseudônimo de Buanga Fele, foi o primeiro crítico africano da ideologia 

lusotropicalista de Freyre, “o lusotropicalismo não é nada mais que uma forma de garantir a 

legitimidade do colonialismo nas terras colonizadas e reforçar suas politicas de segregação e 

assimilação. Ainda segundo o sociólogo angolano, é a forma de manter as barreiras entre os 

níveis de vida das duas populações e de evitar que a direção político-econômica seja disputada 

contra o europeu (1955. Apud MONTEIRO, 2013, p.127-128). De acordo com Mário de 

Andrade, 

(...) Portugal é demasiado pobre pela sua demografia e recursos 

metropolitanos para que a segregação possa obter resultados nas suas colônias 

da África a não ser pela limitação sistemática da ascensão social dos 

autóctones e pelo sacrifício de uma parte do branco. Os compromissos são 

difíceis de evitar nos meios pobres. No Brasil e nas colônias africanas via-se 

por vezes o português aceitar cumprir tarefas que os outros europeus 

consideravam indignas de branco (idem). 

 
Dessa maneira, o lusotropicalismo não passava de uma apropriação dos 'valores 

tropicais' aos valores da cultura portuguesa, e nunca como uma harmonização de valores 

europeus (lusos) com os africanos ou orientais (ANDRADE, 1958, p.10-11; Apud 

MONTEIRO, 2013, p.128). O lusotropicalismo deu sentido histórico-estrutural à manutenção 

ideológica de um Império anacrônico que, efetivamente, só teve mesmo sua estrutura abalada 

quando os povos colonizados se ergueram na luta armada anticolonial (iniciada em 1961 com 

o a atuação do Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), o que quer dizer 

ainda que toda a mudança no discurso colonial de Portugal ocorreu devido à pressão 

descolonizadora das lutas armadas nas colônias, pois, como vimos, a ideia de implementar 

políticas de descolonização nunca fez parte da ideologia colonial portuguesa. É fato ainda que 

foram as guerras coloniais a levar o próprio povo português a se libertar do fascismo 

salazarista33. O Estado Novo fascista esteve tão vinculado ao sistema colonial, como 

33 “Os nacionalistas africanos das colônias portuguesas de Angola, de Moçambique, da Guiné‐Bissau, das ilhas 

do Cabo Verde e das ilhas de São Tomé e Príncipe, estavam também chamados a modificar o curso da própria 

história de Portugal. Essas são as tensões criadas pelas guerras anticoloniais que se desenrolavam nessas 

dependências portuguesas, desembocando, finalmente, no golpe militar de Estado ocorrido em abril 
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pressentiu Cabral, se a queda do fascismo em Portugal poderia não conduzir ao fim do 

colonialismo (…), nós estamos certos de que a liquidação do colonialismo português arrastará 

a destruição do fascismo em Portugal34. 

 
1.4. Pós-Guerra e o despertar anticolonial 

 
 

Ao partirmos da premissa de Ali Mazrui, veremos como a Europa “pan- africanizou” 

a África, já que o maior serviço que a Europa prestou aos povos da África não foi trazer-lhes 

à civilização ocidental ou o cristianismo; a contribuição suprema da Europa diz respeito à 

identidade africana (UNESCO, 2010, p.11). A Segunda Guerra Mundial, com as suas 

dramáticas consequências para os africanos, permite compreender, em seus diversos aspectos, 

nos diz Majhemout Diop, o impacto do regime colonial e as variadas reações por ele suscitadas 

no momento da sua imposição (UNESCO, 2010, p.92). O fim dos regimes de exploração 

colonial no pós-guerra tem como importante marco inicial a independência da Índia, em 1947; 

depois dos anos 1950, nos diz VILLEN, mais de 40 países se constituíram como Estados 

independentes (…) o caso da independência das colônias africanas evidencia com clareza que 

não se tratou de uma retirada voluntária do governo português (2013, p. 32). 

Percebemos que, ao contrário dos discursos, o colonialismo português, 

continuadamente, significou o impedimento do desenvolvimento autônomo dos povos 

africanos, além da imposição dos valores, modos de ser, de se relacionar e de produzir. 

Conforme HERNANDEZ, 

O colonialismo é mais que a não liberdade. É sobretudo o exercício pelo qual 

a violência institucional e simbólica é naturalizada. A colonização é um 

projeto totalizante que implica uma condição que traz em si as múltiplas 

formas concretas de existência no coração e na mente. O modo de nascer de 

comer, de morar, de dormir, de amar, de chorar, de rezar, de cantar, de morrer 

e de ser sepultado (2002, p.119). 

 

Por isso, as formas de resistência que surgiram em toda a África foram capazes de 

demonstrar a força e a solidariedade do continente africano e a organização das revoltas foram 

fundamentais para deixar evidenciado que a “descolonização” foi resultado de lutas armadas 

 
de 1974 em Portugal, com o qual teve fim a era do fascismo na história moderna de Portugal. Os nacionalistas 

africanos de Angola, de Moçambique e da Guiné‐Bissau contribuíram para o surgimento da democracia em 

Portugal, bem como para a modernização política do país. A cultura política portuguesa saiu reumanizada” 

(MAZRUI, 2010, p.27). 

34 A Guiné e as Ilhas de Cabo Verde face ao colonialismo português. In. A arma da teoria: unidade e luta; Volume 

I, 2013, p.71. 
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duradouras, sangrentas, e que foram realidade por toda a África no contexto pós-guerra35. Na 

realidade, nos diz Mazrui, a verdadeira descolonização é geralmente imposta pela entrada dos 

oprimidos em luta (UNESCO, 2010, p.7). Assim, para além da pressão internacional 

descolonizadora, foi, sobretudo, o despertar da consciência nacional e anticolonial e a 

insubordinação dos povos colonizados, que pautaram as ações das potências imperialistas36. Já 

que, como nos diz o PAIGC, 

Apenas a guerra terminada, as potências imperialistas quiseram renegar as 

suas promessas. Mas os povos colonizados não aceitaram mais viver 

humilhados e subjugados. A Índia (1947), a China (1949), a Indonésia, o 

Vietnã, a Argélia e tantos outros países, arrancaram pela guerra de libertação 

nacional, a sua independência. A Coreia do Norte, a China, o Vietnã libertado, 

passaram ao socialismo, aos quais se juntou em 1959, Cuba, primeiro 

território livre da América. Em 1960 as potências coloniais tiveram de 

resignar-se a conceder a independência à maior parte das suas possessões 

africanas, salvo Portugal, que muito fraco para exercer a dominação indirecta, 

se engajou nas guerras coloniais para manter desesperadamente a sua 

dominação, e a África do Sul que mantém o seu regime de dominação racista 

dos colonos brancos (PAIGC, 1974, p.124). 

 

A Segunda Guerra Mundial rompeu o silêncio em torno da política colonial na década 

de 1930 e lançou a África numa nova tormenta. Como apresenta Majhemout Dioup, para a 

África negra, o esforço da guerra não consistia somente em fornecer soldados, mas, também, 

em prover matérias-primas e gêneros alimentícios, escassos na produção da população local 

onde as condições eram dramáticas (2010, p.78). No entanto o período de 1935 a 1945 

corresponde não ao apogeu do colonialismo, mas ao começo de sua decadência (idem). 

Conforme a conclusão de DIOUP, 

 
 

35 Evidentemente não estamos nos referindo a todos os processos de “descolonização” que se desenvolveram no 

continente, nessa conjuntura histórica abordada. Porém, nos casos da luta por independência na Guiné e em 

Cabo-Verde, tema dessa pesquisa, abordaremos um processo que tem quase duas décadas de duração e que 

envolveu toda uma unidade em torno do Partido Africano pela Independência da Guiné-Bissau e de Cabo 

Verde (PAIGC), assim como uma profunda mobilização popular de rejeição ao colonialismo português. Para 

mais informações sobre os processos de insurgência africana, ver História Geral da África, VIII: África desde 

1935. Editado por MAZRUI, Ali A. WONDJI, C. 2ª edição rev. - Brasília: UNESCO, 2010, 1248 p. 

36 Salazar, dando continuidade ao fluxo colonial, teve de “ceder o anel para não perder o dedo”, abrindo-se assim 

cada vez mais concessões às empresas estrangeiras super explorarem a mão-de-obra africana. José Paulo Netto 

mostra que, no princípio dos anos sessenta, as transnacionais controlavam inteiramente os telefones, o 

telégrafo e as comunicações internacionais; o comércio interno e externo dos óleos minerais (Shell, BP, 

Standart Oil), a montagem dos veículos, os produtos elétricos (GE, Phillips, Siemens); detinham ainda o 

controle da indústria naval, frota petroleira, indústria láctea, tabacos e todos os tipos de transporte. O capital 

internacional, aliado aos grupos portugueses, atuava também nas colônias, na exploração do ferro, petróleo, 

urânio, diamantes e manganês (NETTO, 1986, p.27). Ao chegar à conclusão de que as resoluções da ONU 

sobre a descolonização se revelavam insuficientes para libertar seu povo, o único caminho que restava então 

a Amílcar Cabral era, como assegurou Manuel Duarte, “preparar-se o melhor possível para destruir nos seus 

próprios países as principais forças dos colonialistas portugueses” (Apud SOUSA, 2007, p.313). 
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(...) os excessos dos partidos de direita na Europa não teriam senão agravados 

os problema africanos e provocado uma reação africana; a profunda natureza 

do colonialismo europeu já seria caracterizada pelo racismo e exploração, 

antes mesmo dos anos 30; e não mudou com a era fascista. (…) A Segunda 

Guerra Mundial foi catalisadora: não ensinou a Europa a ser menos 

imperialista, mas, instruiu a África no sentido de ser mais nacionalista, e neste 

continente também estimulou a tomada de consciência política (UNESCO, 

VOL. 8, 2010, p.88). 

No imediato pós-guerra as metrópoles buscaram incorporar a África no sistema 

capitalista internacional, e é nesse momento que o nacionalismo e o anticolonialismo africano 

atingem seu apogeu, como apresenta os autores, MAZRUI e WONDJI, 

o imperialismo europeu provocou o despertar de uma consciência continental 

(…) assim, os excessos da Europa imperial prepararam o caminho a algo 

diferentemente positivo, o esplendor de uma nova identidade pan-africana 

cresceu sobre a sórdida miséria do racismo europeu (UNESCO, 2010, p.9). 

Da mesma forma que a exploração capitalista ajuda os trabalhadores a melhor tomarem 

coletivamente consciência de si mesmos enquanto trabalhadores, igualmente, o imperialismo 

europeu contribuiu, com o passar do tempo, a tornar os africanos colonizados coletivamente 

mais conscientes de si mesmos, enquanto povo colonizado. Segundo Cabral, 

A Segunda Guerra Mundial foi o resultado dos antagonismos que 

caracterizam o desenvolvimento do imperialismo, mas veio influenciar de 

forma decisiva o destino dos povos, principalmente o dos povos africanos. 

Simultaneamente com o reforço do campo socialista — outra característica 

essencial do nosso tempo — os povos dependentes despertaram para a luta de 

libertação e iniciou-se assim a fase final da liquidação do imperialismo (2013, 

p.79). 

 

O renascimento do nacionalismo e da luta pela soberania política se desdobrou em 

quatro etapas, descritas por Michael Crowder: a primeira foi antes da II Guerra, numa fase de 

agitação das elites em favor de uma maior autonomia; a segunda desenrolou-se num período 

caracterizado pela participação das massas na luta contra o fascismo e o nazismo; a terceira, 

após a II Guerra Mundial, desenvolveu-se numa luta pacífica por uma total independência; 

finalmente, na quarta etapa, sobreveio o combate armado pelo “reino político”: a formação de 

guerrilhas contra os governos de minoria branca, sobretudo a partir dos anos 1960 (UNESCO, 

2010, p.127). 

O sistema de colonização do ocidente só foi verdadeiramente contestado por meio 

das lutas concretas de libertação e pelo desenvolvimento do pensamento anticolonial, já que a 

revolta contra o colonialismo não foi só a luta armada para a independência nacional. Essa 
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foi também uma revolta epistemológica contra as categorias do pensamento colonial37. Como 

o argumento para a desigualdade é fundado na raça, essa ideia torna-se primordial para unir os 

que, embora assemelhados por sua origem, apresentam especificidades históricas particulares 

(HERNANDEZ, 2002, p.139). Daí, a reação lógica ao domínio de um país estrangeiro conduz 

ao surgimento do pensamento nacionalista e a construção do pan- africanismo. 

As nações europeias propagaram, na sua fase de expansão colonial, certos conceitos 

políticos como democracia, nação e autodeterminação, categorias que os povos submetidos se 

reapropriaram, voltando-os contra o colonizador para elaborar o seu próprio projecto de 

emancipação coletiva (FERNANDES, 2006, p.26). O despertar dos povos colonizados mostrou 

ao mundo as faces do capitalismo mundial, a intolerância racial, assim como a profunda 

natureza do colonialismo europeu, fincado no racismo e na exploração muito antes do fascismo 

europeu dos anos 30'. O fato é que esse colonialismo não se alterou com o fim da era fascista, 

muito menos em Portugal, país em que o regime de Salazar “soube durar” muito tempo depois 

que os outros regimes fascistas europeus e que o nazismo alemão já haviam sucumbido. Como 

diz DIOUP, a era fascista nada mais foi senão um novo parágrafo da história dos impérios 

europeus (UNESCO, 2010, p.68). 

A África revida ao colonialismo não somente por meio dos conflitos armados contra 

o exército colonial: a recusa ao sistema colonial se dá pelo questionamento das estruturas 

simbólicas, do modo de ser e de existir enquanto povo subjugado pela modernidade industrial; 

a resistência na África se manifestou sob diversos aspectos: político, militar, econômico e 

cultural (idem, p.69). O ciclo de lutas pela independência na África tropical foi iniciado logo 

após a II Guerra Mundial, nas colônias francesas. Coube a Argélia provocar um imenso rebuliço 

em toda a nação francesa, assim também, como nos diz FANON, provocou um escândalo no 

desenrolar das lutas de libertação nacional (…) a forma dada à luta do povo argelino é tal, na 

sua violência e na sua totalidade, que influencia decisivamente as futuras lutas das outras 

colônias38. A conquista da sua independência, em 1962, aparece como marco fundamental na 

luta anticolonial, (…) A guerra de libertação do povo argelino espalhou a gangrena e levou a 

putrefação do sistema a tal grau que se tornou evidente para os observadores que uma crise 

global devia resultar dela (idem, p.138). 

No que se refere à luta por independência na Guiné-Bissau e em Cabo-Verde, 

veremos que, em torno dos anos 1950, se começa a difusão do pensamento nacional e a 

37 In. COSTANTINI, Dino. Una malattia europea: il “nuovo discorso coloniale” francese e i suoi critici (2006, 

p.196; Apud VILLEN, 2013, p.33). 
38 FANON, Frantz. Em defesa da revolução africana. Lisboa: Sá da Costa, 1980, p.126). 
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mobilização popular que, mesmo tendo de se desenvolver num contexto absolutamente 

desfavorável39, programa uma guerra de libertação que foi considerada por vários observadores 

como um dos mais bem-sucedidos movimentos revolucionários do mundo (2007, p.307). Todo 

o processo de mobilização foi realizado pelo PAIGC (Partido Africano para a Independência de 

Guiné-Bissau e Cabo-Verde) e por seu líder, Amílcar Cabral, enquanto principal teórico e líder 

do partido que levou à independência os dois países, nos anos 1970. 

 
1.5. Impactos do fascismo colonial na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e as origens do 

pensamento anticolonial 

 
Destacamos que o imperialismo português desenvolveu ao máximo o sistema de 

trabalho forçado, não preocupou-se em desenvolver nenhum tipo de melhoria para as 

sociedades colonizadas, construiu-se sob a tese oficial da assimilação, negando as expressões 

culturais dos povos colonizados, como a proibição das suas línguas, assim como recusou-lhes 

todo o direito de dispor de si próprios e de poderem dirigir os seus próprios assuntos, o direito 

ao tratamento médico, o direito à instrução e ao desenvolvimento da cultura nacional. Assim, 

com o decorrer do tempo, a sociedade colonizada vê as suas estruturas ficarem ultrapassadas 

e acaba por atingir uma situação de estagnação sociocultural; o eu espaço vital é reduzido e 

as suas realizações sistematicamente denegridas (FERREIRA, 1977, p.137). 

A administração portuguesa, pelo atraso econômico e inexistência de qualquer sistema 

de educação desenvolvido infligido às colônias, acreditou que o movimento de libertação 

nacional originado noutros países africanos não contagiaria suas possessões. Tal 

 
39 Salazar destinava a sua polícia política, a PIDE, a atuar também nas colônias portuguesas, perseguindo, 

qualquer atividade que se relacionasse com agitação ou encontro político; além disso, sabe-se que Portugal 

sempre manteve campos de concentração nas Ilhas de Cabo Verde, como o campo de concentração de Tarrafal, 

construído em 1936, ficou famoso pelos métodos utilizados. Segundo o depoimento de um antigo prisioneiro 

do Tarrafal, Pedro Soares, “(…) é preciso esclarecer a um número cada vez maior de pessoas sobre o que 

significa realmente para o povo português o sinistro campo de horrores; sobre os crimes cometidos no 

Tarrafal”. O campo de concentração tinha como prisioneiros tanto portugueses presos políticos como 

africanos. Pedro Soares continua seu depoimento dizendo que “As pessoas que vem para aqui vem para 

morrer”; havia o trabalho forçado, as doenças, má higiene, espancamentos brutais, e outras táticas de tortura 

muito bem desenvolvidas pelo regime salazarista. Segue dizendo que “O governo português empregava as 

últimas técnicas da repressão aprendidas na Gestapo”. Como o Tarrafal se localiza numa ilha do Atlântico 

dentro do arquipélago de Cabo Verde, funcionava como “uma sepultura junto ao mar”; ainda denuncia Soares 

“O forno – era uma cela de segredo, especialmente construída para esse fim. Não tinha praticamente 

ventilação, excepto uns pequenos buracos na porta de ferro que se tornava insuportavelmente quente sob o sol 

tropical, e uma pequena abertura coberta pela grade. Não havia cama e o preso tinha de dormir no chão de 

cimento com as botas a servir de travesseiro. Mesmo estas, muitas vezes eram removidas, com os cintos das 

calças, para impedir os suicídios” In: 48 anos de fascismo em Portugal. Cadernos Maria da Fonte – 4. Lisboa: 

Livraria Ler, 1974, p.57-65. 
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administração, segundo o PAIGC, julgava que o atraso econômico e cultural ligado à opressão 

administrativa e ao sistema policial fascista, a salvaguardaria de todo risco revolucionário 

(1974, p.129). No entanto, essa administração equivocou-se. Contudo, nas palavras de 

BARROS, é evidente que as condições peculiares do colonialismo português lhe ajudaram a 

retardar o surgimento do movimento anticolonial (2007, p.40). Tanto é que as colônias 

portuguesas foram as últimas a serem libertadas. Segundo Cabral, 

Essa menor importância do nosso caso em relação aos outros casos coloniais 

resultava tanto da situação secundária de Portugal entre as potências coloniais 

então em conflito aberto com os povos que dominavam, como da própria 

eficácia das máquinas de propaganda portuguesa que conseguiu consagrar, até 

entre muitos africanos, o mito da fraternidade multirracial (2013, p. 203). 

 

Desconsiderada a insubordinação dos povos colonizados, o governo fascista de Portugal 

encara os movimentos de libertação como “episódios sem sentido”. Através do pensamento de 

Adriano Moreira, partia-se de um propósito ideológico específico: persistir na defesa e 

divulgação do sentimento do Ultramar, do destino colonial como melhor expressava- se a 

“essência da nação portuguesa”. Todo o discurso legitimador da colonização portuguesa girava 

em torno de esconder a realidade de uma estrutura colonial, racista, que na prática relegava à 

população das colônias o estatuto de indígenas à 99, 97% de não civilizados; nesse esquema, 

apenas 0,3 % seriam tratados como cidadãos civilizados”; tudo não passa de um golpe efetuado 

no sentido de legalizar a União da metrópole com o ultramar em “um só império português”, 

pois, como diz Patrícia Villen, 

 
(…) por meio da forma jurídica da unidade, Portugal não somente se esquiva 

da posição alvo de acusações internacionais sobre responsabilidades em 

relação a territórios dependentes, mais também protegia seus territórios 

ultramarinos da ambição das grandes potências (2013, p.72). 

 

Embora Portugal vangloriasse a si como nação lusotropical racialmente harmônica, nos 

diz FERREIRA que as relações e a colaboração com os países do Apartheid tornam-se cada 

vez mais estreitas e manifestas, tanto no sector económico e político como no sector militar 

(1974, p.97). É que, na realidade, de acordo com Cabral, o que se constatava era uma 
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tendência para a institucionalização de uma espécie de “apartheid à portuguesa40” (Apud 

SOUSA, 2012, p.287). Com base na "política de assimilação", nos diz Amílcar Cabral, 

Portugal tem vindo a praticar a destruição sistemática dos valores da cultura 

Africana nos nossos países. Nós, os africanos das colonias portuguesas, 

conhecemos as mentiras, as perversidades e as hipocrisias contidas nessa 

política que tem tentado dividir-nos para nos explorar mais e melhor. Sabemos 

quanto custa obter um "bilhete de identidade" (prova de assimilação), para 

fugirmos à desgraça de sermos "indígenas" e, ao fim e ao cabo, continuarmos 

humilhados nas nossas próprias terras, depois de sermos obrigados a negar a 

nossa condição de africanos" (MAC – PAIGC, p.7). 

 
 

Assim é que Portugal destinou enorme desprezo aos movimentos de libertação 

anticolonial, rotulando-os de “terrorismo”, “instrumento de avanço do comunismo soviético”, 

“escolha da escravidão”, “do primitivismo”, do “neocolonialismo”, ou mesmo, ainda, “racismo 

contra o homem branco” (VILLEN, 2013, p.70). O governo colonial considerava que, diante 

do “benefício histórico” que causava às populações, levando-lhes a fé cristã, a civilização 

ocidental e a “dignidade humana”, rebelar-se seria uma espécie de ingratidão por parte do 

movimento anticolonial; seria negar esses benefícios, pois para Portugal o colonialismo aparece 

como um ato de “conceder” a História a um continente que, sem a intervenção da ação 

civilizadora colonial, de modo algum a teria (idem, p.69). Então, para Salazar, o movimento 

de libertação não tem sentido, pois a África seria impensável sem Portugal, nas suas palavras 

Ouve-se falar, reclama-se lá fora em altos gritos a independência de Angola: 

mas Angola é uma criação portuguesa e não existe sem Portugal. A única 

consciência nacional vincada na província não é angolana, é portuguesa; assim 

como não há angolanos, mas portugueses de Angola (…) O mesmo que fica 

dito se aplica a Moçambique. (…) Moçambique só é Moçambique porque é 

Portugal, que o mesmo é dizer – desfeito o cimento que nos liga e que faz 

parte da Nação portuguesa, não haverá mais Moçambique nem na história nem 

na geografia41. 

 

 

 

 

40 Como questionou Amílcar Cabral, o regime colonial português constituía-se por uma fachada multirracial, 

num discurso de grande Nação, sendo a África parte de Portugal, mas a verdade é que a prática do sistema 

colonial português demonstrava-se o inverso, sendo realizado pouquíssimos casamentos inter-raciais na 

Guiné-Bissau, por exemplo, além de todo o regime que concedia cidadania a apenas 0,3% da população 

“assimilada”. É preciso lembrar ainda que Portugal foi condizente com o domínio da África Austral pelos 

ingleses, fornecendo-lhes todo o apoio e contribuição para os regimes racistas da África do Sul, Namíbia e 

Rodésia. Inclusive, contribuiu para grandes projetos de desenvolvimento das condições gerais de produção da 

exploração capitalista na África Austral. Segundo Eduardo Ferreira, o projeto da barragem de Cabora Bassa 

permite aos países capitalistas industrializados movimentar capital de exportação da Europa Ocidental e, por 

outro lado, a barragem é sinônimo de fortalecimento do “Bastião Branco” na África Meridional, o qual deve 

perpetuar a escravização dos africanos (1974, p.116). 

41 SALAZAR, António de Oliveira. Discursos e notas políticas, cit., p.290. Apud VILLEN, 2013, p.74. 
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Guiné-Bissau e Cabo Verde aparecem como um caso excepcional no quadro das lutas 

de libertação do continente africano, justamente por apresentarem um processo conjunto de luta 

anticolonial. 

 
1.5.1. Cabo-Verde: colonização, formação da sociedade e do pensamento anticolonial 

 
 

As ilhas de Cabo Verde localizam-se no Oceano Atlântico, sendo um arquipélago de 

origem vulcânica, constitui-se em dez ilhas, distribuídas em dois grupos: as ilhas de barlavento 

(onde sopra o vento) e as ilhas do sotavento (o lado oposto onde sopra o vento)42. Pela posição 

geográfica que ocupa, Cabo Verde marca a extremidade ocidental da faixa subsaariana, o que 

lhe confere um clima árido, marcado pela pluviosidade fraca e irregular. Distinguem-se, no 

arquipélago, duas estações durante o ano, o tempo das Brisas ou a estação seca de dezembro a 

junho, e a estação das chuvas ou ‘ázaguas’, de agosto a outubro (BORGES, 2008, p.11). 

Colonizadas por Portugal desde 1460, as ilhas foram povoadas por diversas etnias da 

parte da costa africana, então conhecida como Guiné. As ilhas não eram habitadas até a 

ocupação portuguesa43 e já em 1462 tem o início do lento e difícil povoamento de Cabo Verde 

mediante o efetivo processo de ocupação portuguesa na ilha de Santiago, que, nos diz 

HERNANDEZ, em especial entre 1462 e 1647 Santiago constitui predominantemente um 

entreposto, cuja atividade mais rentável é o comercio de escravos (2002, p.23). Diante da falta 

de recursos e das adversidades climáticas e da natureza, muitos portugueses e outros europeus 

regressaram à sua terra natal. O poder colonial considerou então que só a força de mão-de-obra 

escrava poderia minimizar a agressividade natural e permitir o surgimento civilizacional das 

Ilhas (idem). 

 

 
42 Ilhas de Barlavento, ao Norte, compreendem: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia e os ilhéus Branco e 

Razo, São Nicolau e, situadas ao extremo sudeste, as ilhas do Sal e Boa Vista; e as Ilhas de Sotavento, ao sul, 

compreendem: O ilhéu de Rumbo e a ilha Brava, a ilha do Fogo, a ilha de Santiago e, finalmente, a ilha de 

Maio (PAIGC, 1974, p.40). 

43 Existem controvérsias em relação aos primeiros grupos humanos que teriam pisado o solo das ilhas de Cabo 

Verde. De acordo com Elias Moniz (2007, p.40), “Os portugueses sempre arrogaram o mérito de terem sido 

os primeiros a aportarem as ilhas de Cabo Verde, mas existem indícios que levam a crer que, quando chegaram, 

as ilhas já tinham sido visitadas por povos do interior do continente africano e, possivelmente, viajantes gregos 

e geógrafos árabes. Segundo Cabral, “há a hipótese de que Cabo Verde tinha gente antes, particularmente 

gentes da Costa de África, tanto manjacos, como lebus, pescadores lebuns da Costa do Senegal, teriam 

chegado a ir até Cabo Verde, navegando nas suas canoas e hoje está provado que algumas dessas canoas são 

capazes de navegar longe como as canoas dos nhomincas por exemplo. Além disso, há hipótese na História 

de que os fenícios, eram um povo antigo que habitava a terra dos libaneses que nós chamamos sirianos, que é 

na Ásia Menor, e que fizeram o chamado périplo da África, dizem que passaram em Cabo Verde e que viveram 

lá” (2014, p.206). 



52 
 

 

Começamos por identificar que as ilhas de Cabo Verde não foram colonizadas da mesma 

maneira que as outras colônias portuguesas, de acordo com Daniel Santos, não se pode falar de 

colonização em Cabo Verde, nas suas palavras, 

A ocupação humana de Cabo-Verde decorreu pacificamente, ao contrário da 

que se verificou noutras terras colonizadas pelos portugueses (…) A 

colonização moderna, que Vicente Ferreira considera um fenômeno social 

complexo, implica o descobrimento, a conquista, a ocupação e o povoamento 

(…) Ante este quadro, Cabo Verde, porque era um território res nullis, sem 

população e cultura autóctones, não conheceu semelhante processo social 

porque lhe faltou também um outro elemento – a conquista, “isto é, o saque 

das riquezas acumuladas e a dominação dos aborígenes, com o 

desmantelamento directo de suas estruturas políticas tradicionais”. Daí que 

não se possa, com rigor académico ou científico, falar de colonização quanto 

mais de colonialismo em Cabo Verde (SANTOS, 2014, p.35) 

 
Para este autor, Cabo-Verde seria resultado de um modelo português de ocupação, uma 

colônia sem colonização e sem colonialismo (idem). Os portugueses começaram a povoar as 

ilhas, estimulando, além do interesse econômico imediato, a consolidação de uma sociedade 

miscigenada. A maioria da população caboverdiana é de origem africana e provém da Guiné, 

donde foi arrancada pelos negociantes portugueses de escravos para o trabalho forçado nas 

plantações de tabaco, café, cana-de-açúcar, etc. Segundo CASSAMA, a sociedade cabo- 

verdiana surgiu como o resultado da expansão marítima europeia quatrocentista, fruto do 

forçado encontro de dois mundos: o português/europeu e o africano (2014, p.22). Desse 

encontro, os portugueses rapidamente teriam se misturado com a população africana 

escravizada, numa mestiçagem que, de acordo com Sônia Borges, 

 
se impôs no aspecto físico, associado ao isolamento e à escassez de mulheres 

brancas, que culminou nas relações entre diferentes grupos, homem branco – 

mulher negra/escrava, e um processo de crioulização, aqui entendido como 

uma dinâmica social em que se misturam, chocam e interpenetram saberes, 

valores e símbolos oriundos de duas vertentes civilizacionais, neste caso 

africana e europeia, das quais nascem, assumem e se percebem diferentes 

formas de comportamento, ora de formas mais próximas de uma ou de outra 

(2008, p.13). 

 

O que não se pode esquecer é que esse processo de mestiçagem está estreitamente 

vinculado às relações de escravidão existente na sociedade crioula. Segundo FERNANDES, 

A escravatura possibilitou ao Senhor Branco um duplo assenhoramento: do 

trabalho escravo e da própria escrava, ou seja, ao dominar a esfera sexual, o 

senhor branco teria enredado uma complexa trama que de certa forma o 

obrigam ao permanente exercício de reajuste sócio existencial. Assim aparece 

uma nova categoria rácica, que são os mulatos que começam a canalizar 

demandas potencialmente desestruturadoras do quadro de interação originário 

(2006, p.65). 
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Outro processo importante que ocorreu em Cabo Verde, como corolário das 

constantes crises44, foi uma saída massiva dos colonos brancos deixando a terra nas mãos dos 

filhos da terra crioulos. Esses herdeiros dos antigos donos das propriedades passaram a gerir 

as terras herdadas45, o que acabou por gerar uma elite crioula em Cabo Verde com o 

aparecimento de uma classe média ligada à atividade administrativa, funcionando como 

intermediária entre as populações nativas africanas e os portugueses, não apenas em Cabo 

Verde, como na Guiné-Bissau e nas outras colônias portuguesas. A outra categoria que 

acompanha a classe média, diz HERNANDEZ, apresenta um crescimento contínuo, trata-se 

dos agentes intermediários do serviço público e de comércio, empregados de escritório, 

profissionais liberais, entre outros (2002, p.125). Porém, vemos que não bastava ser mestiço, 

ou filho da terra, pois, mesmo sendo a maioria da sociedade, do ponto de vista demográfico, do 

ponto de vista ideológico continuava sendo minoria por não dispor dos poderes político e 

econômico (FERNANDES, 2014, p.36). 

Cabo Verde destaca-se por ser um exemplo peculiar no contexto da colonização 

portuguesa, e mesmo africana. Predominou-se uma ideologia de mestiçagem e os cabo- 

verdianos destacam-se por terem buscado uma identidade mestiça, própria de Cabo Verde, o 

que muitos chamam de “cabo-verdianidade”, FERNANDES chama de “perigo lusitanista”, 

para ele, 

teoricamente quanto maior a capacidade de se provar assimilado, menor a 

possibilidade de submeter as injunções coloniais. Isso significa que o 

 
 

44 Ao longo de sua história, Cabo Verde passou por várias crises agrícolas e alimentícias, correspondentes aos 

longos períodos de seca. Nos anos 1940, Cabo Verde vivenciou uma crise econômica onde a situação do 

campo, assim como a vida dos camponeses dependiam das flutuações estivais e dos pequenos e/ou grandes 

proprietários, o que faziam com que muitos destes dependessem dos seus patrões e estes, por sua vez do 

Governo e dos grandes conjuntos financeiros como o Banco Nacional Ultramarino e a Caixa de Crédito 

Agrícola (SOUSA, 2012, p.101). O aparecimento desses organismos financeiros significou um aumento 

expressivo de trabalhadores rurais que penhoravam e perdiam suas terras, transformando-se em rendeiros, 

meeiros, etc. Seguiram-se outros períodos de crises e a fome ia sempre deixando como saldo dezenas de 

milhares de mortos. Um dos efeitos mais visíveis das crises cabo-verdianas e que sempre marcou a vida do 

arquipélago, se refere à emigração, enquanto o recurso mais utilizado para fugir ao cenário dramático da fome. 

Entre 1900-1947, continua Borges, verificaram-se, no arquipélago, dois padrões de emigração forçada: o 

primeiro conduzido pelo governo através do sistema dos contratados para S. Tomé e Príncipe, onde eram 

submetidos ao trabalho forçado e a castigos arbitrários por parte dos roceiros, fraca alimentação e condições 

sanitárias como também pagamentos irregulares; o outro destino que se afigurava era os Estados Unidos da 

América e o trabalho nas indústrias (2008, p.32). A constante saída de cabo-verdianos do arquipélago não 

pode ser considerada como espontânea, por que é causada por alto grau de dificuldade econômica. 

45 “Pragmaticamente, o pai branco ajuda o filho mestiço, que é tão herdeiro quanto os legítimos: Não só os filhos 

naturais herdam, como devem; senão os que são de coito danado, e punível; assim como os sacrílegos, 

adulterinos e incestuosos; todos aqui costumam herdar: ainda quanto há herdeiro legítimo” (CARRERA, 

António;Apud HERNANDEZ, 2002, p.100). 
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lusitanismo e não o cabo-verdianismo, é o que constitui a via natural de 

afirmação dos crioulos dentro do sistema colonial (2006, p.160). 

 

Isso quer dizer ainda que a 'cabo-verdianidade' também afastava a elite intelectual cabo- 

verdiana da África; seria expressão de uma 'sociedade nova', composta por europeus e africanos 

vindos de outras terras, estrangeiros que geraram a sociedade crioula a partir de relações de 

subordinação, exploração e colonialismo cultural. Como resultado da assimilação, marca da 

cabo-verdianidade, a pequena burguesia incorpora a mentalidade do colonizador e considera- 

se culturalmente superior aos colonizados46. Cabo Verde apresenta-se como caso paradigmático 

da busca do império pela anulação de diferenças e desigualdades raciais (FERNANDES, 2006, 

p.85). 

Assim percebemos quanto o discurso colonizador português, mascarado de 

cristianizador, foi fundamentalmente colonizador, por isso também, reelaborado pelos próprios 

nativos enquanto pensamento anticolonial. O que não se pode negar é que o racismo foi a pedra 

elementar do colonialismo em Cabo Verde e em todas as outras colônias. Como constata 

SANTOS, 

O modelo de ocupação humana de Cabo-Verde difere, fundamentalmente, do 

dos Açores e do da Madeira num único pormenor: na raça (…) se o 

povoamento de Cabo-Verde tivesse sido feito somente com brancos, não se 

teria colocado, provavelmente, a exemplo dos Açores e da Madeira, o 

problema do colonialismo e da colonização (2014, p.32). 

No processo teórico de construção da identidade nacional, acaba-se elegendo o mulato 

como categoria decisiva: surge como elemento verdadeiramente específico de Cabo Verde. 

Nesse sentido, para o governo português, Cabo Verde cumpria um excelente exemplo de como 

a colonização portuguesa se diferenciava das outras, se miscigenava, era avessa às práticas de 

segregação, e etc. O discurso colonial, como vimos, sempre buscou acobertar suas práticas 

racistas. Com a justificativa da miscigenação (…) Cabo-verde representava ‘a mais frisante 

justificação da capacidade colonizadora de Portugal’, constituindo ‘um exemplo formidável 

para a justificação do direito de Portugal a ter colônias’47. Assim, entre os povos 

colonizadores, Portugal se apresentava como o único que tratou as populações nativas com 

verdadeiro espírito cristão, realizando uma perfeita e autentica assimilação (FERNANDES, 

2006, p.164). 

46 Veremos como a intelectualidade cabo-verdiana foi influenciada pelas ideias de Gilberto Freyre acerca do 

Brasil como sintoma da democracia racial, como uma colônia portuguesa que também foi miscigenada; a 

literatura regionalista do Brasil teve impacto considerável na geração da Revista Claridade, como veremos 

adiante. 

47 LOPES, José. Mestiçagem, emigração e mudança em Cabo Verde. In. África: Revista do Centro de Estudos 

Africanos. USP, São Paulo, 2010, p.146-147. 
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Sublinhamos que a mestiçagem não pode ser considerada como responsável por uma 

democracia racial no arquipélago. Veremos que não foi um processo harmônico de interação 

social, exemplo de como dois povos distintos se integraram e deram origem a um povo mestiço 

(…). Importante ressaltar que a mestiçagem, embora seja colocada como um processo de 

formação da caboverdianidade, como por exemplo na Ilha do Fogo, nos diz HAMILTON (…) 

os mulatos e os mestiços foram raramente aceites dentro das famílias brancas (o imperativo 

de manter a pureza do sangue dentro do grupo dominante), enquanto o contrário era comum 

(1984, p.96). Da mesma maneira que a assimilação não é um processo suave em que as culturas 

se interpenetram com igualdade. Conforme HERNANDEZ, 

É compreensível que o mulato de negatividade seja transformado numa 

positividade que representa uma categoria que apreende a própria identidade 

nacional. Então devem ter claras as implicações decorrentes da ambiguidade 

do mito da mestiçagem que promove uma perda em termos de especificidade 

da cultura negra, além de encobrir as inúmeras dificuldades concretas para que 

ela possa realizar-se (2002, p.99). 

 
 

O processo de constituição da sociedade cabo-verdiana não foi unívoco, e não 

podemos deixar de mencionar toda a violência e a exploração colonial. É certo que o processo 

de desenraizamento possa ter impulsionado as gerações de intelectuais cabo-verdianos a 

colocarem sua própria identidade em questão. Como diz Russell G. HAMILTON, 

A ideia do caboverdiano como colono a participar na evolução social e 

económica das ilhas contribuiu para a caboverdianidade que surgiu entre os 

intelectuais caboverdianos a partir do fum do século XIX. Uma das bases da 

caboverdianidade é, portanto, a convicção de que o próprio “filho-da-terra” 

modelou o seu próprio destino histórico, no qual participava como actor e não 

como simples reactor (1984, p.94). 

Fato é que, ainda assim, os cabo-verdianos encontravam-se numa verdadeira 

encruzilhada: oficialmente não eram considerados indígenas e, sim, cidadãos portugueses, 

porém, não da mesma forma que os portugueses. Assim, de um lado são agentes metropolitanos 

e que se sentem parte da nação portuguesa, e, por outro lado, conforme FERNANDES, foram 

escravizados e negados da participação e inclusão nacional. A ambiguidade configura-se 

quando, seduzidos pela nação, de que se julgam verdadeiros membros, descobrem-se 

colonizados (2006, p.70). 

Para o autor citado acima, a crioulização em Cabo Verde acentuou-se sob o signo da 

emancipação simbólica dos crioulos (idem, p.67). Em Cabo-Verde, segundo Onésimo 

SILVEIRA, a ausência relativa de “colonos”, proporcionou uma mais célere maturação do 

pensamento nativista. Uma elite letrada, sedenta de saber e de protagonismos, assenhoria-se 
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do nativismo e promove-o a arma ideológica de intervenção social (2005, p.312). Contudo, tal 

processo não se revelou forte o suficiente para provocar estragos significativos nas tradicionais 

estruturas de dominação ou no autoconceito do grupo dominante. Mais adiante veremos como 

essa classe de 'assimilados' contribuiu para o desenvolvimento do pensamento anticolonial e, 

no final do século XIX, a adesão a certas práticas integrava o conjunto de iniciativas que visava 

subverter a consideração, por parte do colonizador, da inferioridade dos nativos: demonstrando 

ser civilizado, podia exigir um tratamento diferenciado. Em certa medida, essa condição era 

reconhecida pela própria metrópole, que concedia ao arquipélago certas exceções no 

relacionamento colonial. 

Aí vemos o papel da intelectualidade cabo-verdiana quando reivindica o mesmo 

tratamento das outras ilhas portuguesas, o que contribuiu para todo o posterior desenvolvimento 

do pensamento e da luta de libertação nacional. A possibilidade de ascensão social 

fundamentada no mulato fez com que este passasse a ser considerado socialmente o “branco da 

terra”, embora etnicamente fosse mestiço e apenas “branco” por condição social (LOPES, 2010, 

p.130). Por isso não se pode negar que a crioulização societária teve importantes implicações 

sobre o imaginário coletivo cabo-verdiano, pois (…) mesmo que em bases enviesadas, os 

negros começam a imaginar-se brancos, os brancos descobrem-se negros e os dois disputam 

espaços nas estruturas político-administrativas do arquipélago (FERNANDES, 2006, p.70). 

Eis então um marco da crioulização em Cabo-verde, essa situação atípica do quadro 

social local em que os brancos são poucos e ruins e os negros tornaram-se brancos; mas 

sabiam que não podiam ir tão longe assim, que não podiam ocupar cargos de governador da 

Ilha, por exemplo (idem, p.74). Podemos ver essa perspectiva na crítica de José Lopes à 

administração colonial, em que o escritor cabo-verdiano fala em tom de aviso: 

não queira, pois, o Governo Português, precipitar esse momento, desprezando 

ou dirigindo mal as suas colônias a cuja frente estamos nós, os cabo-verdianos 

pelo nosso desenvolvimento intelectual e pela pureza dos nossos costumes. 

Introduza, sem demora na Província melhoramentos, que são urgentes (…) 

aproveite as grandes aptidões cabo-verdianas que por aqui morrem de fome, 

sem lugar, enquanto alguns patetas de Lisboa vêm encomendados, ganham 

demais, e sem competência, proteja o comércio animando as iniciativas 

particulares, consulte os filhos mais competentes de cada ilha (…) e, depois 

disto, exija de nós tudo aqui que pudermos dar (LOPES, 1989, p.6, Apud 

ANJOS, 2006, p.196). 
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Cabo Verde é então marcado pela mestiçagem racial e cultural, numa experiência de 

crioulização e branqueamento48 que fez com que houvesse uma participação nas estâncias 

decisórias e do próprio exercício auto-governativo. As ilhas apresentam um contexto ímpar em 

relação às outras colônias de Portugal na África, pois que em Cabo Verde cedo se desenvolveu 

uma sociedade assimilada onde o negro estava em condições de realizar os serviços com melhor 

desempenho e qualificação que os brancos; daí que, considerando-se cidadã e parte do império 

português, a elite mestiça passou a reivindicar o mesmo tratamento que tinham os filhos da 

nação na metrópole. As reivindicações também são decorrência do desenvolvimento de um 

sistema educacional em Cabo Verde que, de acordo com João Lopes Filho, se deu pelo interesse 

de Portugal em fazer desse arquipélago um prolongamento do sistema administrativo da 

potência colonizadora. Nas suas palavras, 

Como Portugal tinha falta de gente para povoar as terras que pretendia 

explorar (e porque Cabo Verde estava mais próximo da antiga metrópole), 

desta forma procurou, através do ensino, facilitar a formação do cabo- 

verdiano, o que originou o desenvolvimento de uma sociedade mista, mas 

fortemente orientada culturalmente pela Europa, depois da criação de um 

Seminário - Liceu que tinha por funções preparar elementos para a vida 

eclesiástica e de quadros para a administração pública ultramarina (2006, 

p.32). 

 

De acordo com Lélia HERNANDEZ, Portugal buscou investir na formação de uma mão 

de obra apta e sobretudo, ideologicamente confiável, já que frutos de um processo de 

inculcação de verdades ontológicas da civilização cristã ocidental (2002, p.103). Dessa 

maneira também, Portugal tinha um grande contingente de funcionários do sistema colonial 

cabo-verdianos aptos a cumprir com as demandas da administração colonial49. A metrópole 

utilizou muito bem essa mão de obra cabo-verdiana como correia de transmissão da 

administração colonial, criando em Angola, Moçambique e em particular na Guiné-Bissau, 

certa ojeriza por parte dos nativos para com os cabo-verdianos. Para ANJOS, Portugal precisava 

de intermediários que simultaneamente pudessem servir de fachada democrática e não racista 

para o seu domínio colonial, nesse caso, Cabo-Verde apresenta um grupo social particularmente 

vocacionado para esse papel: seus intelectuais (2006, p.97). 

48 Gabriel Fernandes nos explica que “Em Cabo Verde havia um tácito reconhecimento da cidadania aos naturais 

e que teve consequências práticas na medida em que uma parcela significativa da população passou a se 

autoconceder como portuguesa. Mesmo entre os grupos mais pobres, que era a maioria, reinava essa presunção 

da portugalidade. A questão de raça não se punha de forma tão nítida nas relações entre portugueses e cabo- 

verdianos (2006, p.204). 

49 Uma das formas de colonização interna foi a “terceirização” da administração colonial aos cabo-verdianos, 

que assim disseminaram o crioulo como língua mestiça, composta por elementos da cultura portuguesa e dos 

vários povos africanos. Os cabo-verdianos ficaram marcados como “agentes colonialistas” por suas funções 

no quadro da administração colonial, o que acabou por gerar uma profunda animosidade entre estes e os povos 

nativos das outras colônias de Portugal. 
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Inserir a elite mestiça nos assuntos coloniais também era uma forma de Portugal evitar 

que essa parcela da população se revoltasse e colocasse o sistema colonial em cheque, 

reivindicando poder e autonomia. Tal inserção tinha como base a educação colonial, já que, 

para a educação ocidental, consolidada pelas leis coloniais relacionadas ao matrimônio, ao 

direito de herança e à propriedade fundiária, assim como pela regra cristã relativa à monogamia, 

era fundamental subtrair à elite instruída do modelo comunitário das sociedades africanas 

tradicionais, para propor-lhe um novo modelo, baseado no individualismo, no núcleo familiar, 

na propriedade privada e na acumulação de bens. Dessa forma, para o governo português, 

formar a elite mestiça de acordo com os parâmetros da civilização colonizadora era uma das 

táticas para garantir o sistema de exploração colonial reconhecido pela elite nativa. 

É importante notar que o acesso à educação a que estamos nos referindo nunca foi uma 

preocupação de Portugal, aliás, desde a sua origem, sob responsabilidade da Igreja Católica, a 

educação era elitista, voltada para a classe dominante e os setores ascendentes da classe média; 

os estabelecimentos de ensino são poucos e longe de promover o crescimento generalizado da 

alfabetização, reforça a ruptura entre ricos e pobres, tendência que se acentua até os anos de 

1960 (HERNANDEZ, 2002, p.100-101). No entanto, a educação passava a ter cada vez mais 

importância, sendo que em tal momento, começaram a surgir escolas e liceus50; haviam entre 

os membros da elite local uma plena consciência da importância da educação na equalização 

estatutária dos grupos étnicos e no alargamento das oportunidades dos cabo-verdianos (idem, 

p.109). A busca por compor cargos na administração colonialista leva à elite investir nos 

estudos; os letrados cabo-verdianos passam a reivindicar colocações que pudessem ampliar sua 

importância no conjunto da sociedade cabo-verdiana. No entanto, essa disputa por cargos 

impõe-se a convencer os metropolitanos de que os “nativos” dessa província estão a altura 

desse exercício51. 

Por outro lado, é preciso considerar o papel singular desempenhado pelo sistema escolar 

na formação de uma elite intelectual capaz de questionar cada vez mais a história oficial, sendo 

inúmeros os que emigraram para Portugal (HERNANDEZ, 2002, p.103). A 

 
50 O Liceu, com a democratização do ensino, independente da religião, trouxe maiores facilidades de acesso à 

Cultura. Aumentou, na fileira dos intelectuais, o número de elementos provenientes da chamada “gente 

humilde” (2013, p.137). A educação formal possibilita outros desdobramentos que merecem ser ressaltados. 

Nos demostra HERNANDES que “a formação de funcionários cabo-verdianos preparados para preencher 

postos de segundo escalão do funcionalismo público ultramarino, ou seja, em particular na Guiné portuguesa, 

onde entre 1920 e 1940 cerca de 70% dos oficiais da administração publica são cabo-verdianos ou seus 

descendentes” (2002, p.102). 

51 ANJOS, José Carlos dos. Cabo Verde e a importação do ideologema brasileiro da mestiçagem. In. 

Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 6, n.14, p.177-204, novembro de 2000, p.188. 
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formação intelectual da elite local cumpre papel crucial em todo o processo da construção da 

identidade e da nação cabo-verdiana. A construção de escolas e dos liceus evidenciou uma 

parcela da sociedade que foi estudar fora ou que se formou nos liceus e começou a reivindicar 

uma identidade cabo-verdiana, pois, segundo LOPES, uma vez escolarizados, os cabo- 

verdianos começaram a valorizar mais a sua terra, com um gradual interesse pela cultura 

geral, artes e letras, situação que favoreceu marcadamente o aparecimento dos primeiros 

escritores locais (2010, p.132). Nesse sentido, a miscigenação em Cabo Verde gerou um 

sentimento de identidade original, quer dizer, não se reconhecia como Europa, o que aconteceu 

quando várias gerações intelectuais puseram em cheque a subordinação a uma identidade 

portuguesa. 

De acordo com ANJOS, num primeiro momento, ao longo da década de 1930, veremos 

que o princípio da afirmação de identidade era apenas regionalista, em nenhum momento sendo 

questionado o fato de Cabo-Verde ser parte de Portugal, se estaria formando ‘uma civilização 

que tem uma individualidade própria e que é Portugal’ (2006, p.83). Para Gabriel 

FERNANDES, 

Não ficou demarcado claramente a linha divisória entre um nós e um eles, sem 

esse dispositivo de fixação de fronteiras não existe condição objetiva para a 

emergência da nação. Mas o lusitanismo dos crioulos dificultou a emergência 

da nação crioula sem melhorar as chances dos crioulos dentro da nação 

lusitana (2006, p.163). 

 
Vemos que em Cabo Verde, o intelectual manteve-se próximo, até meados dos anos 

1950, da administração colonial branca, como também do resto da população. Por isso, os 

intelectuais cumprem o papel de mediadores, demonstram sua capacidade de transitar entre os 

dois sistemas linguísticos, o crioulo e o português. Assim, todo o processo de produção literária 

e cultural de Cabo Verde, desde o início do século, nos diz ANJOS, tem enfatizado a distância 

entre a cultura das ilhas e a da metrópole (ao mesmo tempo em que do resto da África), num 

processo de constituição da posição intermediária do intelectual cabo-verdiano. Como 

caracteriza o autor, (…) 

os cabo-verdianos, pelo seu desenvolvimento intelectual e pela pureza dos 

costumes, estariam acima dos povos das demais colônias portuguesas. Nasce 

aí a posição clássica na localização cultural de Cabo-Verde: abaixo de 

Portugal e acima dos demais países africanos em termos civilizacionais (idem, 

p.196). 

 

Esse processo demonstra a superioridade étnica intelectual reivindicada pela elite cabo- 

verdiana, que traz consigo a demanda em receber tratamento diferenciado do governo colonial. 

Na realidade, (...) o intelectual cabo-verdiano é colocado como superior aos demais 
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nativos pelos metropolitanos. ‘O alto nível mental dos cabo-verdianos é, há muito, uma das 

maiores provas da excelência da colonização portuguesa’ (ANJOS, 2006, p.99). A assimilação 

é vista aí como um processo harmonioso, fiel à tradição europeia, obtém a maior adesão à 

cultura metropolitana, aos seus hábitos e normas. A intelectualização da elite cabo- verdiana e 

a ideologia da harmonia racial são prerrogativas defendidas pelo colonialismo, que coloca 

Cabo-Verde como a mais frisante justificação da capacidade colonizadora de Portugal, 

constituindo um exemplo formidável para a justificação do direito de Portugal a ter colônias 

(ANJOS, 2006, p.146-147). Eis o perigo lusitanista, alerta Gabriel FERNANDES: 

teoricamente quanto maior a capacidade de se provar assimilado, menor a 

possibilidade de submeter as injunções coloniais. Isso significa que o 

lusitanismo e não o cabo-verdianismo, é o que constitui a via natural de 

afirmação dos crioulos dentro do sistema colonial (2006, p.160). 

 

Por outro lado, nos diz Ali A. Mazrui, os negros da África e da diáspora que haviam 

assimilado o branqueamento, não conseguiam fugir do drama da marginalização. Vestidos a 

moda europeia “de terno, óculos, relógio e caneta no bolso do paletó, fazendo um esforço 

enorme para pronunciar adequadamente as línguas metropolitanas" não deixavam de ser 

discriminados. No plano social, continuavam sendo negros e, consequentemente, tratados como 

inferiores. E foi justamente para dar uma resposta a esse sentimento de marginalização racial e 

frustração existencial que a pequena-burguesia negra resolveu revalorizar sua identidade no 

"mundo dos brancos", empreendendo um discurso de afirmação racial e volta às raízes da 

cultura africana (UNESCO, 2010, p.11). 

É preciso considerar que as possibilidades de emancipação trazidas não foram só pela 

educação; a imprensa, a literatura e também a diasporização, cada uma a sua maneira, começam 

a se configurar como instrumentos cruciais na luta pela mobilidade social dos naturais da 

terra, pela superação da suposta dicotomia cultural civilizacional e em fim pela sobrevivência 

física e político existencial dos povos nativos (FERNANDES, 2006, p.102). A criação de uma 

imprensa cabo-verdiana está vinculada a formação de um grupo de intelectuais que adquirem 

maior conscientização da conjuntura política e social das Ilhas, passam a valorizar a sua terra e 

a sua cultura e defender os interesses dos cabo-verdianos. Foi o que conformou o movimento 

em torno da Revista Claridade, movimento literário que não reivindicava a independência de 

Portugal, mais um melhor tratamento e autonomia como nas ilhas de Açores e Madeira; a 

Claridade é fundada quando um grupo reduzido de amigos começou a pensar o nosso 

problema, isto é, o problema de Cabo Verde. Preocupava-nos, 
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sobretudo o processo de formação social destas ilhas, os estudos das raízes de Cabo Verde 

(VICENTE LOPES, 2002, p.36; Apud CASSAMA, 2014, p.31). 

Assim, vemos que a primeira geração do movimento literário nas ilhas não exigia que 

se fosse realizada a ruptura com Portugal. É o que se pode chamar de “Emancipação no 

sistema”, como o faz FERNANDES. Reivindicavam, pelo contrário, uma atitude de Portugal 

ajustada ao ideal de progresso ocidental, processou-se uma crítica à potência colonizadora pela 

sua incapacidade de tentar livrar o país do atrasado; nesse momento a perspectiva economicista 

prevalece com relação as ideias de autonomia política. Prepondera uma posição que longe de 

propor uma ruptura com o instituído, reforma os mecanismos estruturais que reforça o 

ajustamento ao sistema (HERNANDEZ, 2002, p.120). 

A revista Claridade nos diz TOMÁS, é o primeiro e um dos mais importantes 

movimentos literários da África lusófona, cujo primeiro número foi publicado em 1836. Nas 

suas palavras, 

Os Claridosos, como ficaram conhecidos, traziam, pela primeira vez, o desejo 

explícito de operar um regresso às origens cabo-verdianas e a preocupação 

com as coisas da terra. Era um movimento inspirado no modernismo 

brasileiro, que exaltava a mestiçagem, o que dava à língua crioula uma posição 

fulcral no seu projecto cultural (2007, p.54). 

 
A importância em falar desse movimento é que ele marcou o início da literatura moderna 

em Cabo Verde, realizando um trabalho de recolha etnográfica da alma cabo- verdiana, isto é, 

do seu folclore (ANJOS, 2006, p.83). Com os Claridosos começa-se a falar de literatura cabo- 

verdiana auto referenciada, uma busca pelas raízes de Cabo Verde, porém, sem preconizar a 

ruptura com a metrópole. Vale lembrar que o movimento Claridade influenciou muito a 

primeira fase da poesia de Amílcar Cabral, fase marcada pela denúncia da seca, da fome, da 

miséria, e o estado de abandono de Cabo Verde e de seu povo (CASSAMA, 2014, p.33). O que 

não dá é para considerar o movimento como a origem em direção ao movimento por 

independência. 

Osvaldo Silvestre desconstrói o fato de que se coloca o movimento Claridade, nos anos 

30, como um precursor de um pensamento independentista devido a sua condição ambivalente, 

pois propõe um modelo de negociação identitária na pulsão assimiladora colonial de que Cabo 

Verde seria a um tempo consequência e radicalização (Apud FERNANDES, 2006, p.153). As 

questões que se colocam é se é possível vencer o sistema com as reivindicações a esse mesmo 

sistema, quer dizer, a luta por emancipação dentro do sistema não constituiria, ela própria, uma 

tácita renúncia à luta contra o sistema e, por conseguinte, à independência nacional? (idem, 

p.154). 
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A partir dos anos 1950, já mais envolvidos com os problemas sociais do arquipélago, 

surge uma modificação para o processo histórico e social, onde surge uma poesia militante de 

combate e o romance de denúncia (HERNANDES, 2002, p.136). A conjuntura de crise do 

colonialismo nos anos 50' e 60' contribuem para uma mudança na literatura cabo-verdiana e, 

em 1944, surge uma nova revista, a Certeza, marcando uma nova geração de intelectuais. Ficou 

reduzida em apenas um número (pois a segunda e terceira edição foram destruídas pela censura 

portuguesa) e tem na sua composição alunos de Baltazar Lopes52, o que evidencia a influência 

da Revista Claridade. Segundo Amílcar Cabral, a partir da Claridade operou-se uma profunda 

transformação na poesia de Cabo Verde: o povo, na generalidade, continua alheio a toda 

manifestação artística e cultural. A cultura é ainda o apanágio dum sector restrito da sociedade 

cabo-verdiana. Mas é precisamente neste sector que se operou uma modificação (2013, p.142). 

Tal modificação condiz com o fato de uma parte dos intelectuais envolvidos a partir da Certeza 

engajam-se no processo de descolonização e afirmam a africanidade do arquipélago como parte 

das lutas políticas contra o poder colonial português (ANJOS, 2006, p.139). 

Vimos que o processo de constituição da sociedade cabo-verdiana não foi unívoco, e 

não podemos deixar de mencionar toda a violência e a exploração colonial. No que se refere a 

Cabo Verde e a Guiné-Bissau, essa é uma questão importante, uma vez que tiveram o mesmo 

país colonizador, mas políticas coloniais diversas. Os cabo-verdianos empenharam-se muito, 

nos diz SANTOS, ao lado dos portugueses, na colonização, na conquista e na ocupação da 

Guiné, colocando-se na dianteira da repressão sobre as populações quando o poder se via em 

dificuldades para manter a ordem. Assim, acabou-se por construir, ao longo da história, 

um enorme fosso entre os ilhéus e os continentais, resultante, acima de tudo, 

do modelo de ocupação colonial portuguesa (...). O vínculo dos cabo- 

verdianos com os colonialistas originou um ódio indelével para com os cabo- 

verdianos e nestes uma atitude colonialista racista ou paternalista com o 

Guineense (2014, p.445). 

 

 
 

52 Filho de uma das famílias de proprietários agrícolas, das mais prestigiadas de São Nicolau, Baltasar Lopes faz 

o secundário no Liceu de S. Vicente e entre 1922 e 1930, cursa direito em Lisboa; de volta a Cabo-Verde, em 

1935 torna-se professor do Liceu e exerce a advocacia. A geração intelectual que Baltasar Lopes faz parte, 

nos diz ANJOS, “elegeu seu drama de grupo em problema de toda a população caboverdiana. O pequeno 

drama de “ter que partir mas ter que ficar”, elevou-se assim na grande expressão da literatura caboverdiana e 

consequentemente da “alma” desse povo” (2006, p.127-128). Esse dilema será resolvido com a geração de 

Amílcar Cabral vindo a reivindicar a permanência e o vínculo de Cabo-Verde com o continente africano. 
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Mesmo com tudo isso, o Partido Africano para a libertação da Guiné-Bissau e de 

Cabo Verde, PAIGC, levou a cabo uma luta por independência dos dois países por mais de uma 

década. Investigaremos mais pra frente como foi possível essa unidade, assim como seus 

desdobramentos nos destinos dos movimentos de libertação. 

 
 

1.5.2 Guiné-Bissau 

 
 

A Guiné-Bissau está na Costa Ocidental de África, além do território continental, o país 

integra ainda cerca de 40 Ilhas que constituem o arquipélago dos Bijagós. Numerosos rios 

percorrem o território e são uma das melhores vias de penetração para o interior. Vale ressaltar, 

como faz Odete Semedo, que a demarcação do território que hoje é a Guiné-Bissau foi 

resultado de um tratado assinado entre Portugal e França em 1886; esse teve como base a 

carta da Conferência de Berlim que definiu e instituiu a delimitação e a ocupação do continente 

africano em 1885 (2010, p.14). O clima da Guiné é tropical e úmido, com duas estações (seca 

e chuvosa) e com uma população em torno de um milhão e quinhentos mil habitantes, entre os 

quais se contam os balantas, fulas, manjacos, mandingas, papéis, brames, beafadas, bijagós, 

felupes, cassengas, banhuns, baiotes, sussos, saracolés, balantas-mané, futa- fulas, oincas, entre 

outros grupos étnicos. A língua oficinal é o português e a língua veicular é o guineense, também 

chamado de crioulo da Guiné-Bissau e mais outras línguas étnicas (idem, p.15). 

De acordo com o sociólogo guineense Carlos Lopes, o início do colonialismo coincide 

com o esvanecer do reino Kaabú53. Ambos os acontecimentos estão ligados ao tráfico negreiro 

que, ao deixar de interessar às nações em vias de industrialização, abalou as bases econômicas 

da região. O fim de Kaabú simbolizará igualmente o fim do período histórico pré-colonial 

(LOPES, 1989, p.7; Apud AUGEL, 2007, p.53). 

 
53 Kaabú era uma extensa região que ocupava áreas muito além dos limites da atual Guiné-Bissau (AUGEL, 

2007, p.53). “A Guiné-Bissau foi previamente uma parte do Império de Kaabu que, após a sua extinção, passou 

a pertencer ao Império do Mali, fundado por Sundiata Keita; partes do reino perduraram até o século 

XVIII. A consideração de Mendy (2005, p.760) evoca ainda outra questão fundamental, de que Kaabú “tinha 

se tornado um império de direito próprio com a influência política que se estendeu ao norte e a leste da região 

do Casamance, do Senegal, e mais ao norte, até a Gambia”. Acentua-se que Kaabú corresponde hoje ao atual 

Gabú e constitui o último império que os portugueses encontraram quando da sua chegada. Desta forma, houve 

uma grande aproximação entre os dirigentes do império de Gabú e os colonizadores, o que mais 

tardeocasionou a intensificação do comércio e tráfico dos bissau-guineenses. Importante salientar que Kaabu 

não sobreviveu às pressões externas originárias das potências colonizadoras (franceses, britânicos e 

portugueses) e às rivalidades políticas internas, culminando assim numa crise política que originou a sua 

desintegração nos meados do século XIX, mediante uma grande batalha intitulada “Kansala”, na qual os fulas, 

que vieram do império do Mali, travaram uma guerra com os mandingas, liderados pelo Imperador Mama 

Djanke Wali. Nesta batalha os fulas saíram vencedores” (MONTEIRO, 2013, p.93). 
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A região que hoje corresponde à Guiné-Bissau esteve por muito tempo sob influência 

dos reinos mandinga. A etnia Mandinga, muçulmana, teve seu apogeu nos séculos XIII e XIV, 

dominando várias etnias, contudo, a ascensão do comércio português no Atlântico vai coincidir 

com a desintegração do Império Mandinga, começando a surgir os mansas, ou seja, os reis de 

pequenas aglomerações. Na sua chegada à Guiné, os portugueses encontraram os vários grupos 

étnicos que compõem o território, estruturados social, econômica e culturalmente de modos 

diferentes. Dentre esses grupos podem distinguir-se os que pertencem à chamada sociedade 

horizontal e os pertencentes à sociedade vertical54 (…) Vai ser por meio de acordos com alguns 

reis locais que Portugal conseguiria, então, pouco a pouco, apossar- se das terras e dominar 

os nativos (SEMEDO, 2010, p.19). 

Data de 1446 o primeiro registro de navegadores portugueses na Costa da Guiné quando 

Nuno Tristão, vindo da costa senegalesa, aportou no trecho do litoral africano que veio a 

constituir mais tarde a província portuguesa da Guiné. Nessa sua quarta viagem à “terra dos 

pretos”, encontrou a morte, tendo sido assassinado “por nativos hostis” com uma vintena de 

companheiros. O massacre teria sido na embocadura de um rio em algum ponto da costa 

ocidental, não claramente identificado. Entre as diversas hipóteses, pode ter sido na foz de um 

rio da Guiné, rio Geba ou rio Grande (SILVA, 2002, p.152; Apud AUGEL, 2007, p.52). Como 

se percebe, a colonização na Guiné-Bissau já começa bastante diferente do que vimos em Cabo 

Verde. Nos diz SEMEDO: o processo de ocupação e fixação dos portugueses no território 

guineense não vai ser passivo, como aliás, não o foi em todo o continente africano (2010, p.18). 

Sobre isso, elucida Cabral que, 

Após a Conferência de Berlim, Portugal decidiu-se a ocupar efectivamente a 

Guiné. Isto provocou imediatamente uma reacção por parte das populações. 

Primeiro as populações costeiras: os Manjacos, os Papeis, sobretudo na zona 

que constitui hoje a ilha de Bissau; os Balantas, um pouco mais no interior, os 

Fulas, os Mandingas e praticamente todas as populações do país resistiram à 

ocupação portuguesa, no decurso daquilo a que os portugueses chamaram 

mais tarde “as guerras de pacificação” que duraram perto de meio século, 

durante o qual, segundo Teixeira Mota, não se passou, por assim dizer, um só 

dia em que não houvesse um afrontamento entra as nossas gentes e os 

portugueses (1974, p.10). 

 

As primeiras reações foram várias contra a cobrança de impostos e na imposição de 

trabalhos forçados. Algumas etnias, nos diz Artemisa Candé Monteiro, a exemplo dos fulas e 

 
54 O PAIGC considerou a etnia balanta como sendo o motor da revolução. Há que se evidenciar, como o fez 

TOMÁS, que “A guerrilha do PAIGC dependeu significativamente do aproveitamento das condições naturais. 

Não foi por acaso que os guerrilheiros investiram grande parte do seu esforço militar no sul. Era no sul do país 

que com mais frequência se reproduziam os obstáculos naturais que dificultavam as ações do exército 

português. Por outro lado, e mais importante, o sul era “chão” dos balanta e ninguém melhor do que eles 

conhecia as zonas em que os confrontos se desenrolavam 
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mandingas – das quais, devido à extensão das famílias que possuíam, cada chefe de família 

habitava numa casa própria separada dos demais na mesma tabanca, apesar de pertencerem a 

uma linhagem -devido à cobrança de imposto de palhota, passaram a habitar com os parentes 

numa mesma casa, evitando o pagamento das taxas. Esta, entre outras estratégias, faz parte das 

resistências traçadas pelos nativos para enfrentar a exploração. Os manjacos, mancanhas, 

felupes, dentre outros, optaram por emigrar para territórios vizinhos de Casamanse para dar 

continuidade ao cultivo dos produtos, que eram taxados na Guiné portuguesa a fim de bloquear 

o imposto de palhota (2013, p.103). Importante ressaltar que as sistemáticas campanhas de 

“pacificação” ou “domesticação” pelo uso da atividade militar, buscavam silenciar os povos 

africanos e torná-los submissos à burocracia colonial portuguesa. De acordo com SEMEDO, 

a presença colonial portuguesa na Guiné-Bissau gerou conflitos e tensões, 

sobretudo, pelo grau de violência de que se revestiu o momento de penetração 

na costa, as guerras de resistência, as chamadas guerras de pacificação, a luta 

armada pela independência Nacional (2010, p.40). 

 

Por esse viés, o historiador senegalês Peter Karibe Mendy vem alertar sobre a atitude 

de repulsa pelo invasor, aversão que levou a inúmeras guerras de resistência à invasão desses 

estranhos vindos pelo mar. A resistência desses chefes africanos assentava-se na recusa da 

autorização de que os brancos necessitavam, para procederem à construção de fortes, de 

estradas de ferro; outros chefes locais chegavam a recusar a proteção que os europeus lhes 

prometiam. A verdade é que Portugal sempre encontrou resistência. Contra os Bijagós, por 

exemplo, há registro de expedições militares em Canhabaque e em Formosa, 1900 e 1904; 1917 

e 1918 e haverá ainda revoltas dos Bijagós em 1924 e em 193655. Em 1878-1880 os portugueses 

organizaram uma expedição contra dois povos, os Felupes e Manjacos, que habitavam a jusante 

do Rio Grande. 

Os resultados da campanha foram indecisos, isto é, os portugueses não se apossaram 

de todo o território, mas bastaram para permitir que os portugueses obtivessem um ponto de 

fixação. Em 1880-1882, houve novas campanhas, desta vez contra os Fulas e os Biafadas e, em 

1883-1885, os portugueses atacaram pela primeira vez os Balantas. Segundo Davidson, 

seguiram-se outras campanhas: contra os Papéis (1886-1890), os Fulas do Gabu (1893), os 

Oinkas (1897), os Bijagós (1902), os Manjacos de Churo (1904-1906), os Mandingas de Geba 

(1907-1908), outras vez contra os Oinkas (1910-1913, e ainda contra os 

55 Estas campanhas foram excessivamente sangrentas, pois os portugueses utilizaram-se de toda a artilharia 

pesada para terminar com as resistências dos bijagós. O recurso à infantaria organizada e à violência extrema, 

incendiando as tabancas (aldeias), com chacinas, pilhagens, destruição das propriedades, fizeram com que os 

bijagós abandonassem as tabancas e procurassem refúgio nas florestas (AUGEL, 2007, p.61). 
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Mandingas de Churo (1914) e contra os Papéis (1915). Esta ofensiva está relacionada à disputa 

capitalista entre os países europeus, que levaram a repartição da África ocorrida na Conferência 

de Berlim, em 1885 (DAVIDSON, 1969, p.19; Apud MONTEIRO, 2013, p.95). 

Ressalta-se que grande parte dos levantes e revoltas se deram contra o pagamento de 

impostos exigido pelo governo português. Muitas das ações coletivas visavam demarcar a 

autonomia das identidades étnicas locais no tocante à preservação das suas terras e culturas 

contra a invasão portuguesa; de acordo com LEMOS, 

Em fins de 1915, os manjacos do Xuro assassinaram o administrador de 

Cacheu e chacinaram a tripulação do motor “Cacine”, tendo sido necessário 

enviar uma coluna de operação para repor a ordem; em Março de 1917, foi 

organizada uma coluna móvel à ilha de Canhabaque, a fim de aí estabelecer 

um posto militar, o que não foi possível devido à resistência dos Bijagós, que 

abriram fogo assim que a força desembarcou. Já em 1919, o régulo de Cuór, 

Abdul Injai, que tão relevante serviços prestara no comando dos auxiliares de 

Teixeira Pinto, começou a recusar acatar as ordens do governo e acabou por 

ser destituído e deportado, juntamente com 13 dos seus mais importantes 

partidários. Abdul Injai veio morrer, anos depois, em Cabo Verde (1996, p.65; 

Apud AUGEL, 2007, p.61). 

 
Não obstante, nos diz Monteiro, vários processos de resistência foram relativamente 

dispersos, moldados pelas reações individuais, isoladas e fragmentadas de todos os grupos 

étnicos, que gravitavam entre a revolta aberta e a resistência passiva (2013, p.101). Além do 

mais, nas palavras de AUGEL, 

Apesar de tantos conflitos e da superioridade do aparato militar dos europeus, 

somente no início do século XX os portugueses alcançaram vitórias mais 

duradouras, e suas investidas decisivas lhes asseguraram o domínio do 

território guineense. As reações anticolonialistas, porém, continuaram sempre 

(…). Paralelamente à tradição de resistência, coexistiu a tradição da 

colaboração (2007, p.57). 

 

O historiador Peter Mendy menciona a contribuição que existiu entre os europeus e 

os governantes africanos - passados os períodos dos grandes conflitos e campanhas de 

“pacificação” – numa disputa desigual em termos de materiais bélicos. Assim, chefes africanos 

assinaram acordos de amizade com os brancos, longe de pensarem que estavam a arruinar a 

sua própria soberania (MENDY, 1994, p.43; Apud SEMEDO, 2010, p.22). Contribuiu para a 

formação do estado colonial a realização de alianças, as trocas de favores e promessas entre os 

europeus e os chefes tradicionais e religiosos africanos, sobretudo os islamizados. 

A colonização só surgirá no interior do país à custa de inúmeros conflitos locais e as 

chamadas “guerras de pacificação”. Dilma de Melo Silva descreve esses acontecimentos 
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como a submissão definitiva de todo o interior do país, através das tropas militares pelo 

capitão Teixeira Pinto, que estabeleceu a ocupação através de postos permanentes com 

administradores portugueses e forças armadas (2000, p.37). A resistência foi acirrada, mas 

numa série de confrontos de “pacificação”, nos diz Peter Karibe Mendy, 

as brutais campanhas de “pacificação” que culminaram com a captura de 

Pepel, ao governador de Bissau, que,sob interrogatório, aparentemente, 

afirmou ao Conquistador Capitão João Teixeira Pinto, que “... nunca se 

submeteria, porque odiava os brancos” e que “... se morresse e encontrasse os 

brancos no outro mundo, lutaria contra eles”. Descontente com tal atitude 

desafiadora, Teixeira Pinto prontamente condenou-o à morte. Segunfo Loff de 

Vasconcelos (…) o Rei desafiador de Bissau foi amarrado, mutilado, os olhos 

arrancados e enterrado vivo”, enquanto uma das suas esposas, que estava em 

fase avançada de gravidez, “levou um tiro na barriga” (2005, p.761). 

 

O colonialismo estabeleceu um processo de violência constante na Guiné; se deu por 

pilhagem, destruição de aldeias, plantações, massacres; o coronel Teixeira Pinto chegou a ser, 

inclusive, destituído em 1915, acusado de crimes e abusos nas colônias. Além do terror causado 

às populações guineenses, o capitão português adquiriu uma estratégia que, segundo o PAIGC, 

Teixeira Pinto havia copiado o seu método de colonização dos ingleses e franceses, que consiste 

em suprir a fraqueza dos efectivos portugueses, utilizando largamente auxiliares fulas e 

mandingas (1974, p.103). 

País não industrializado, Portugal nada tinha a exportar para a África e se limitou por 

muito tempo quase exclusivamente a se servir da região como um ponto de apoio para o 

comércio escravagista; o sistema colonial português se destaca pelo seu atraso econômico e 

pela sua política de trabalho forçado, além da fixação de impostos, desprezando as colônias ou, 

no caso da Guiné e de Cabo Verde, tendo-as como um empório comercial e não como uma 

colônia de assentamento própria para a agricultura, como o foram Angola e Moçambique. O 

sistema de exploração econômica é garantido por todo o aparato político e militar e, um dos 

seus principais efeitos, é limitar o desenvolvimento econômico das colônias. 

Para além do fraco investimento e lucro obtido na colônia, o governo colonial 

manteve a população guineense submetida a um conjunto de leis que regulavam toda a vida 

política, jurídica, econômica, administrativa e social, retirando ao território toda e qualquer 

autonomia (BORGES, 2008, p.80). Em 1914 a população ficou submetida a um estatuto 

especial, que cria a condição de indígena. Esse estatuto, como já abordamos anteriormente, em 

seu artigo 12, define o indígena, que não é um ser humano, mas uma nova categoria sócio 
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política criada pelas necessidades da colonização portuguesa56 e que, nas palavras de TOMÁS, 

só de nascer, contraía uma dívida com o Estado português, o imposto da palhota, a ser pago 

com o trabalho forçado (2007, p.47). Os indígenas estavam submetidos ao imposto obrigatório 

e os impostos de consumo que aumentam enormemente os preços das mercadorias de uso 

corrente que são importadas (PAIGC, 1974, p.118). 

A exploração colonial na Guiné esteve centrada no comércio agrícola: sua dinâmica 

não passou pelo confisco de terras pelos portugueses, mas, sim, pela prática abusiva dos preços 

dos produtos e da cobrança de impostos. A terra, ao contrário de Cabo Verde, foi mantida como 

propriedade coletiva da aldeia, e os povos realizavam o cultivo de acordo com as suas tradições. 

Nas palavras de CABRAL, 

Em Cabo Verde no campo e no mato é complicado, há proprietários de terras 

grandes e pequenos, rendeiros, parceiros, e alguns trabalhadores agrícolas que 

nem chegam a formar uma classe, o que acontece é que pela má administração 

portuguesa e pela falta de chuvas muitos cabo-verdianos tiveram que 

hipotecar entregar ao banco para o banco lhe dar dinheiro, mas depois eles não 

podem pagar e perdem a terra, enquanto na Guiné não podemos dizer a 

ninguém vamos lutar para ter terra, em Cabo Verde é possível dizer a esta 

gente vamos lutar porque quem lutar na nossa terra poderá ter a sua própria 

terra para cultivar, esta que é a diferença fundamental entre o mato na Guiné 

e o mato em Cabo Verde (2013, p.145). 

 

A colonização vem desmantelar o sistema tradicional e intensificar o trabalho 

forçado, tornando obrigatório o plantio de produtos que interessavam aos portugueses. Assim, 

analisa Amílcar Cabral em seus estudos, cerca de sessenta mil famílias tinham de cultivar o 

amendoim e recebiam por ele um valor sempre inferior ao real, uma vez que o preço era 

determinado pelos comerciantes que forneciam aos agricultores os produtos de que 

necessitavam (1978, p.265). 

Nessa direção, os camponeses africanos foram obrigados a produzir matérias- primas 

e produtos agrícolas destinados à indústria europeia, concebida, sobretudo, para climas 

temperados. A situação da Guiné-Bissau antes da independência nos mostra que o país era um 

dos mais pobres de toda a África. Quanto à educação, nos diz Dilma SILVA, havia uma única 

escola secundária em Bissau, com 37 alunos e o total da população escolar representava 1.602 

alunos. Havia em todo o país apenas 60 km de estradas que eram pavimentadas, de um total de 

3.300km; na economia, o produto básico para exportação era o amendoim, com exportação 

 
56 Para exemplificar, a autora cita alguns trechos do estatuto: a) ao indígena é destinado um estudo especial; b) 

não lhe é permitido mudar de residência, sem prévia autorização; c) não pode eleger, investir, depor nem 

reintegrar os chefes tradicionais sem aprovação da administração; d) não tem direito de seguir seus usos e 

costumes se forem considerados incompatíveis com o exercício da soberania portuguesa; e) as penas de prisão 

podem ser substituídas por trabalho obrigatório (SILVA, 2000, p.38). 
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total de 50 toneladas anuais. Com relação à saúde, havia apenas dois hospitais na colônia, um 

civil e um militar, sendo muito comuns doenças endêmicas como também doenças por carência 

alimentar (SILVA, 2000, p.40). 

Durante todo o período colonial a política portuguesa esteve direcionada apenas para 

a exploração rudimentar de produtos agrícolas. Amílcar Cabral (como veremos adiante, teve 

formação superior em Engenharia Agrônoma em Portugal), investigando as raízes dos 

problemas sociais e da estrutura agrária, analisou a “realidade histórica e a cultura” das 

sociedades da Guiné e de Cabo Verde57, identificando o impacto do colonialismo na estrutura e 

no modo de produção das duas colônias. Em seus apontamentos, concluiu que o trabalho dos 

balanta, fula, mandinga e manjaco era responsável por cerca de nove décimos da área total 

cultivada e, por isso mesmo, eram os que mais contribuíam para a produção agrícola na Guiné; 

o agrônomo analisou o funcionamento do sistema itinerante e as alterações que sofreu com as 

contradições criadas pelos colonialismos em África. Mesmo quando o campo era cultivado por 

vários anos, havia a prática de intercalar diversas culturas secundárias à cultura principal, 

reduzindo as possibilidades de erosão do terreno cultivado. 

Na prática, o sistema itinerante adquiriu novas características: mudou a dinâmica da 

produção, implicou no aumento de áreas de florestas devastadas, diminuiu o período de pousios, 

acelerou o esgotamento da terra e aumentou a emigração. Com o colonialismo, o sistema 

itinerante ganhou novas características. De acordo com Cabral, 

o colonialismo introduz em África um novo sistema de produção (...). 

Mantém, contudo, o sistema itinerante de cultura da terra. Ao sistema 

itinerante aplica ou tenta aplicar, sem atender à diferença das condições 

mesológicas, as práticas agrícolas europeias, porque está convencido da 

‘superioridade’ dessas práticas. Das contradições criadas resulta que, dia a dia, 

se acentua a devastação da terra africana. Começam a manifestar-se todos os 

inconvenientes prudentemente evitados pela agricultura afro-negra. (...) O 

homem negro, impotente, assiste ou participa na sua própria destruição. Com 

a vida desequilibrada, tendo de satisfazer não só as novas necessidades criadas 

mas também às exigências da sua nova condição social, vai-se desenraizando 

a pouco e pouco, emigra ou tem de emigrar, abandona ou nem tem tempo de 

assimilar a sabedoria que ele próprio, com base no conhecimento empírico do 

meio e na experiência de séculos, havia criado58. 

 
A chegada das caravelas portuguesas no século XV e de outras embarcações europeias 

alteram profundamente a dinâmica social entre as sociedades tradicionais, em todas as 

instâncias da sociedade. Segundo António E. Duarte e Silva, a organização político- 

 
57 FRANCO, Paulo Fernando Campbell. Amílcar Cabral: A palavra falada e a palavra vivida. Dissertação de 

Mestrado em História pela Universidade de São Paulo, 2009, p.128. 

58 CABRAL, Amílcar. Queimadas e pousios na Circunscrição de Fulacunda em 1953. In: Estudos Agrários de 

Amílcar Cabral. Lisboa: IICT: Bissau: INEP, 1988, p. 254; Apud FRANCO, 2009, p.126. 
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administrativa e a hierarquia colonial na Guiné-Bissau ia desdobrando-se em três níveis: no 

topo, dirigentes e técnicos (de origem metropolitana), no nível intermédio, funcionários da 

administração pública, patrões e empregados comerciais (maiormente mestiços e cabo- 

verdianos); no nível inferior, os indígenas (trabalhadores domésticos, artesãos, trabalhadores 

braçais, agricultores, assalariados agrícolas nas pontas, etc.) (2010, p.27; Apud MONTEIRO, 

2013, p.98). No campo político, diz Sônia Vaz Borges, 

é de destacar a integração do território como distrito da província de Cabo 

Verde em 1466, mantendo-se sob sua jurisdição até 1879. No campo 

económico, destaca-se a construção das primeiras povoações, primeiro 

Cacheu, seguindo-se Farim e Zinguichor e a edificação da fortaleza de Bissau. 

A criação destas povoações dedicadas exclusivamente ao comércio entre 

europeus e africanos veio alterar de forma drástica as relações sociais entre os 

diferentes grupos sociais e abriu espaço para o aparecimento e 

desenvolvimento de um novo grupo social – o crioulo ou sociedade crioula 

(2008, p.74). 

 

Com efeito, o século XVII marca o fluxo intensivo dos comerciantes e mercadores de 

escravos de várias nacionalidades na Costa da Guiné; dentre os cabo-verdianos, destacam-se os 

“lançados”, isto é, os colonos aventureiros que eram ameaçados de morte em Portugal, e os 

“tongomaus”, aqueles resultantes da miscigenação com os indígenas, que procuraram 

estabelecer redes comerciais, sem, contudo, respeitar as regras da coroa portuguesa (MENDY, 

1994; Apud MONTEIRO, 2013, p.94). Os lançados serviram de intermediários no comércio e 

contribuíram bastante para a miscigenação59. Segundo SEMEDO, 

os lançados traíram a coroa portuguesa em benefício próprio, comercializando 

com franceses, holandeses e ingleses. Constituídos numa primeira fase por 

portugueses degredados e mais tarde também por cabo- verdianos e nativos 

daquelas terras, adaptaram-se ao modo de vida africano. Muitos chegaram a 

casar-se com descendentes de famílias nobres locais (…). Dessa miscigenação 

nascem os chamados filhos da terra, que viriam a ter papel importante na  

formação de um novo grupo social e na constituição de uma nova língua 

(2010, p.22-23). 

 

O governo colonial passou muito tempo a desprezar a Guiné, ou investindo muito 

pouco em todas as áreas, como na educação. A tese oficial da assimilação diz que todos os 

habitantes do Império português, inclusive os das províncias do Ultramar, são “portugueses”. 

Porém, no exercício do colonialismo cultural, Portugal, enquanto país colonizador proíbe as 

línguas nacionais ou o crioulo – e o ensino oficial em língua portuguesa ficou fechado aos 

 
59 Os termos referentes tanto “lançados”, como “tongomaus”, segundo SEMEDO, teriam sua origem nas 

atividades desses homens que se lançavam mata adentro em busca de produtos para comerciar. Já o termo 

tongomau aparece em contextos diversos e com variados os significados e conotações, como mulher africana 

casada com branco; mulher nativa sem acesso à escola e que entrega os filhos para serem criados (educados) 

na praça, daí o caso de, em Cacheu, tongomau ser o termo para criada da casa ou aquela que serve os outros 

(2010, p.26-27). Precisamente isso nos deixa ver que a miscigenação se faz presente. 
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indígenas (PAIGC, 1974, p.119). O colonialismo português opõe-se inteiramente ao uso das 

línguas nativas e isso quer dizer que os povos colonizados não podiam existir culturalmente 

sem sua língua. O que se passava demonstrava a violência colonial, como diz SARTRE, 

(…) tudo deve ser feito para acabar com as suas tradições, para substituir a 

língua deles pela nossa, para extinguir a sua cultura sem lhes proporcionar a 

nossa; é necessário torná-los estúpidos e insensíveis pela fadiga. Debilitados, 

enfermos, se ainda resistem, o temor concluirá o trabalho: miram-se os fuzis 

em direção aos camponeses; procuram civis para se instalarem na terra e 

obrigam a trabalhá-la para eles. Se resiste, os soldados disparam, é um homem 

extinto; se cede, humilha-se, não é mais um homem; a desonra e o medo vão 

fender-lhe a índole, decompor-lhe a personalidade (Apud FANON, 1968, p.9). 

 

 

Como parte fundamental dessa violência, nos diz Frantz Fanon, o autóctone tem 

assistido à liquidação de seus sistemas de referência, ao desabar dos seus esquemas culturas, já 

não lhe resta senão reconhecer, com o ocupante, que deus não está do seu lado. O opressor, pelo 

caráter global e terrível de sua autoridade, chega impor ao autóctone novas maneiras de ver e 

de uma forma singular, um juízo pejorativo acerca das suas formas originais de existir. Esse 

acontecimento designado como alienação é muito importante. Mas esta alienação nunca é 

totalmente conseguida (1968, p.42). 

A atitude do império português com relação à educação na Guiné faz parte do esforço 

para manter os colonizados despersonalizados, desenraizados, mas também distante do 

“progresso e do desenvolvimento” e, claro, dos movimentos de libertação. Portugal acreditava 

que, mantendo as colônias atrasadas, essas não seriam contagiadas pelas ondas de 

descolonização que atingiam países na Ásia e África. Perceberemos que, diferentemente de 

Cabo-Verde, na Guiné o ensino era quase inexistente até aos últimos anos (…) somente em 

1958 foi criado em Bissau o primeiro liceu. Em 1966 ele não tinha ainda 400 alunos, dos quais, 

aliás, 60% eram europeus (…) em 1961, somente 14 guineenses (dos quais 11 estavam vivos) 

tinham obtido diploma de estudos superiores (HERNANDEZ, 2002, p.119). Segundo 

CASSAMA, 

havia poucas escolas no território guineense e o acesso era para poucos, o que 

se traduzia num alto índice de analfabetismo e falta de mão-de-obra 

qualificada (…) os portugueses da metrópole se viram obrigados a recorrer à 

mão-de-obra caboverdiana, para suprir a falta de “mão-de-obra educada” na 

Guiné-Bissau (2014, p. 52). 

 
Como já abordamos, os cabo-verdianos tinham muito mais acesso às escolas, 

exercendo suas funções administrativas também nas outras colônias. Eram os responsáveis, 
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segundo LOPES, pela “ordem e tranquilidade pública”, coleta de impostos, recrutamento do 

trabalho gratuito para a construção e manutenção de estradas, pontes, edifícios do governo e 

residências (…). Quem não obedecia às “regras” sofria punições sumárias (palmatórias e 

chibatadas). Os funcionários tinham a sua disposição a forma paramilitar conhecida como 

cipais, que eram responsáveis pelas prisões e punições, aterrorizando a população rural em geral 

(2011, p.20; Apud CASSAMA, 2014, p.52). 

A expressão política dos guineenses era impossibilitada, não participavam em 

qualquer tomada de decisões sobre o funcionamento das instituições presentes no país. Assim, 

a organização administrativa e política da Guiné-Bissau ficava a cargo do governo português; 

porém, cumpre ressaltar que uma das particularidades da população guineense foi a emigração 

cabo-verdiana para o território ao longo de quatro séculos, muitas vezes atuando como 

representantes do sistema colonial. Das razões que levaram os cabo-verdianos a escolher a 

Guiné como país de destino, destacamos a pobreza das ilhas marcada pelas secas e pela fome, 

as limitadas oportunidades de emprego que o arquipélago oferecia, a proximidade das ilhas e a 

comunicação facilitada pela língua crioula60. Segundo TOMÁS, 

(…) os cabo-verdianos buscavam no continente modos de fazer fortuna fácil 

e de forma rápida, no negócio com os autóctones. Ali não competiam com o 

branco metropolitano que, por causa da dureza do clima, era desaconselhado 

a ficar em longas estadias. Foi assim que os cabo-verdianos se construíram 

como a verdadeira casta colonizadora da Guiné (…) não surpreende que 

tenham sido (…) os cabo-verdianos, e os guineenses de origem cabo- 

verdiana, como Honorário Barreto, que ali asseguraram o domínio da coroa 

portuguesa, através da assinatura de tratados como potentados locais. E foram 

ainda os cabo-verdianos que engrossaram e que, não raras as vezes, chefiaram 

as unidades africanas que, ao lado de Teixeira Pinto, conduziram as guerras 

de pacificação na Guiné (2007, p.35). 

 

Desde os primórdios que os assuntos da Guiné tinham sido entregues para o governo 

de Cabo Verde. Os cabo-verdianos continuaram a “colonizar” a Guiné, antes de mais por causa 

da língua. Em todas as outras colônias portuguesas, a colonização tinha dependido, grosso 

modo, da criação de uma casta crioula nativa que servia de intermediária entre os colonos 

brancos e a grande massa de colonizados. Na Guiné tinha-se passado de outro modo, de acordo 

com TOMÁS, 

Os cabo-verdianos tinham-se imiscuído e formado, eles próprios, este grupo 

intermédio. Ao difundirem o seu próprio crioulo, que rapidamente se tornou 

língua franca, tornaram-se indispensáveis no elo entre portugueses e nativos. 

Desta maneira, os cabo-verdianos tomavam conta de toda a vida na 

 
60 O crioulo surge em situação de contato entre dois grupos de línguas diferentes em que nenhum dos dois sabe 

ou conhece a língua do outro. Ver SEMEDO, 2010, p.73. 
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província. Formavam as guarnições militares e ocupavam quase todas as 

vagas no funcionalismo público. Este arranjo adiava a formação de uma elite 

nativa guineense, parecia satisfazer portugueses e cabo-verdianos. Portugal 

podia assim contar com uma categoria de colonos subalternos, cujas 

características físicas respondiam melhor às exigências do terreno, sem que 

tivesse a necessidade de enviar colonos brancos para a região (2007, p.36- 37). 

 

Mesmo quando Cabo Verde deixa de administrar o território guineense, em 1879, a 

Guiné permanecia como colônia de cabo-verdianos, ou melhor de certos cabo-verdianos, a 

ocuparem os principais cargos administrativos da colónia. (BORGES, 2008, p.82). Após o 

massacre de Bolor em 1879, Cabo Verde continuou a tomar conta de toda a vida na província 

de Guiné-Bissau, o que adiava a formação de uma elite nativa guineense. A presença cabo- 

verdiana na administração colonial da Guiné provocou desconfiança por parte dos guineenses, 

assim, os cabo-verdianos já não eram vistos na Guiné-Bissau como um povo colonizado, 

explorado e abandonado à mercê da seca e da fome, mas sim, eram vistos como colaboradores 

do governo colonial português (CASSAMA, 2014, p.52). Parte integrante da sociedade crioula 

guineense, com a qual mantinha estreitas relações históricas, os cabo- verdianos sempre tiveram 

um papel ambíguo no território. Primeiro devido às posições administrativas que ocuparam no 

governo colonial, que muito contribuiu para a penetração e consolidação do colonialismo 

português no território. Por outro lado, afirma BORGES, a não aplicação do Estatuto do 

Indigenato aos cabo-verdianos acabou por comprometer a imagem destes na Guiné, muitas 

vezes confundido com o colonizador português, ou mesmo como um segundo colonizador 

(2008, p.82). A hostilidade no relacionamento de guineenses e cabo- verdianos se constituirá 

num dos maiores desafios à luta anticolonial e nos rumos das nações pós-independência. 

Em decorrência da violência que a colonização portuguesa direcionava aos 

guineenses, os povos sempre reagiram. Através dos séculos, a oposição guineense às ambições 

colonialistas portuguesas nunca cessou; como afirma MONTEIRO, os processos de 

resistências na Guiné que engendrou a luta armada de libertação nacional e a construção do 

estado nacional, derivam da rica tradição de resistência dos povos da Guiné, que na visão 

eurocêntrica é desdenhado pela historiografia colonial61. 

Por mérito da indócil resistência anticolonial na Guiné, diz SANTOS, Portugal não 

detinha ainda o total controlo político, administrativo e militar do território (…) Isto mostra 

 
61 In. MONTEIRO, Artemisa Odila Candé. Guiné portuguesa versus Guiné-Bissau: a luta da libertação nacional 

e o projeto de construção do estado guineense. In. Número Temático: Literatura, cultura e memória negra. A 

Cor das Letras – UEFS, n.12, 2011, p.223. 
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que, ao contrário de Cabo-Verde, o advento da República abriu caminho na Guiné ao 

surgimento de grupos protonacionalistas, como a Liga Guineense (LG)62. Segundo Mendy, a 

Liga não tinha quaisquer ambições políticas, no entanto, podemos inferir um caráter político 

na organização ao criar uma sociedade de letrados em condições de, em algum momento, se 

posicionarem contra o sistema colonialista português. Além disso, a Liga marca o nascimento 

embrionário de uma elite política bissau-guineense, que marcou a vida cultural e política da 

colônia, antes da hegemonia dos caboverdianos nesse território (Apud MONTEIRO, 2013, 

p.108). 

Artemisa MONTEIRO dá relevância a existência, nos meados do século XIX e início 

do século XX, dessa elite urbana, de expressiva representação social, que agregava os régulos 

Adulai Canté e Oliveira Sanca nas suas pautas de discussões, articulando propostas para uma 

integração dos bissau-guineenses na administração colonial. Por estes motivos, as autoridades 

coloniais sentiram-se pressionadas e desenharam estratégias para a mudança da capital de 

Bolama para Bissau. Isso demonstra que, desde os meados do século XVIII, havia bissau- 

guineenses negros com domínio da instrução (2013, p.109). Por esta razão, continua a autora, 

é importante esclarecer as distorções na historiografia bissau-guineense, de que a elite 

intelectual do país se constituiu com a chegada de Amílcar Cabral e dos seus conterrâneos 

cabo-verdianos (idem). 

Portanto, a Liga Guineense, mesmo sem opor-se ao colonialismo, foi dissolvida pela 

administração colonial depois da campanha de pacificação contra os papeis de Bissau em 1915, 

sendo seus seguidores acusados pelo comandante Teixeira Pinto de instigarem a revolta dos 

“gentios”, isto é, dos papeis, por se identificarem com as suas origens. Deste modo, a Liga 

62 Podemos citar a Liga Guineense como uma das reveladoras do movimento de libertação nacional na Guiné, 

embora não fosse anticolonial; de acordo com SANTOS, “Esta organização, que surgiu em 25 de dezembro 

de 1910, (…) era uma associação escolar, educativa e de ajuda mútua. Politicamente opôs-se à ideia, sufragada 

por certos sectores mais radicais guineenses, da separação da Guiné de Portugal” (2014, p.129). Assim, a Liga 

Guineense era, para Sônia BORGES, “liderada “maioritariamente por mestiços e grumetes educados”, 

constituída por funcionários coloniais, comerciantes, artífices e trabalhadores marítimos (…), porém, esta 

assembleia dos nativos da Guiné esteve profundamente comprometida com o espírito colonialista português. 

Apesar de ter sido a primeira organização política no território, a Liga não aspirava a um nacionalismo que 

levasse o país à independência; “Ressalte-se que “todos se proclamavam portugueses” (MONTEIRO, 2013, 

p.112). Para Mário de Andrade, “tem-se um marco do nascimento da elite política na colônia portuguesa 

imprescindível para a origem do nacionalismo moderno da Guiné-Bissau” (ANDRADE, 1997, p.185). Um 

fator de relevância que nos chama atenção MONTEIRO, é a existência, nos meados do século XIX e início do 

século XX, de uma elite urbana de expressiva representação social, que agregava os régulos Adulai Canté e 

Oliveira Sanca nas suas pautas de discussões, articulando propostas para uma integração dos bissau- 

guineenses na administração colonial. Por estes motivos, as autoridades coloniais sentiram-se pressionadas e 

desenharam estratégias para a mudança da capital de Bolama para Bissau. Isso demonstra que, desde os 

meados do século XVIII, havia bissau-guineenses negros com domínio da instrução (2013, p.109). Por esta 

razão, é importante elucidar as distorções na historiografia bissau-guineense, de que a elite intelectual do país 

se constitui com a chegada de Amílcar Cabral e dos seus conterrâneos cabo- verdianos. 
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foi silenciada e assim a Guiné-Bissau perdeu a sua elite nativa nessa década (MONTEIRO, 

2013, p.110). Contudo, até 1930 os povos da Guiné rebelaram-se em vários movimentos de 

resistência. 

Uma luta mais articulada e estratégica foi algo pensado também pelos integrantes do 

MING (Movimento pela Independência da Guiné)63, movimento que continha intelectuais 

locais, artesãos e operários, dentre os quais muitos faziam parte do quadro de funcionários da 

administração colonial. O MING, embora de curta duração, contribuiu para o aparecimento e 

desenvolvimento dos nacionalismos posteriores. Foi, como vimos, a partir das associações 

desportivas e recreativas64, as únicas permitidas pelo governo, onde se começou a pensar, 

debater e criticar a sua condição colonial, e rebentar uma consciência política que veio 

prenunciar os movimentos políticos para a independência. No seu testemunho, Aristides 

Pereira65 ressalta que: 

(...) a nossa conscientização propriamente dita só começa a aparecer depois 

de Nkrumah, Sekou Touré, Nasser, etc. antes disso, as nossas referências 

eram, sobretudo, em relação ao regime fascista, à repressão salazarista, fatores 

que fortaleciam em nós o sentido de liberdade. Enfim, uma luta que, em certo 

sentido, estava entroncada na luta que os próprios portugueses faziam. Nessa 

altura, não chegávamos a falar em reivindicações independentistas. Essas 

ideias só apareceram mais tarde depois da chegada do Amílcar Cabral 

(PEREIRA, 2003, p.84). 

 

 

63 O MING quase não saiu do papel, diz SANTOS, assim, 'nasceu em 1958, em Bissau, o Movimento de 

Libertação da Guiné (MLG), que se considerada continuador da Liga Guineense (abordamos no 1º capítulo). 

O autor o considera o MLG o primeiro partido independentista, sendo sua atuação e mobilização na cidade 

com panfletos, comunicados e manifestos. Foi mais um partido de quadros, sem mobilizar as massas, e no 

início defendia uma federação da Guiné com Portugal, sendo que radicalizou-se e passou a exigir a 

independência total do território; era contra a unidade da Guiné com Cabo-Verde e, em 1960, “por directa 

influência de Rafael Barbosa e de Epifânio Souto, uma vez que estavam, segundo Aristides Pereira, movidos 

“(…) pelo frenesi e pela perspectiva imediata da independência” (citado por SANTOS, 2014, p.151). 

64 Segundo nos relata Sônia Vaz Borges, “Existiu também o Grémio Desportivo e Literário Guineense cujos 

objectivos se resumiam a uma combinação entre os objectivos da Liga e do Centro. Após a dissolução da Liga, 

continuaram a ser criadas na Guiné associações voluntárias com diferentes objectivos, comerciais, desportivas 

e recreativas. Destacamos a Associação Comercial da Guiné, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola 

de Bissau, ambas de 1920, e a Associação de Proprietários e Comerciantes de Bolama criada em 1947. No 

campo desportivo e recreativo, é de destacar o Clube Internacional de Bissau (1929); o Clube Desportivo e 

Recreativo de Farim (1934); o Clube Desportivo de Bolama (1936), o Clube Desportivo de Bafatá e o Clube 

Desportivo Lisboa-Bolama e a Associação de Desporto e Recreio, estes últimos criados em 1954 (2008: 83). 

Em 1948, “Depois do colapso da Liga Guineense, um grupo de guineenses, entre os quais avultava Rafael 

Barbosa, criou o Partido Socialista (PS)”; após os acontecimentos da II Guerra Mundial, o PS queria “pôr em 

causa o sistema colonial” português, na esperança de que pudesse abrir os olhos dos detentores do poder em 

Lisboa” (…) Apesar de propor um discurso nacionalista na Guiné, inclusive contrário à presença de 

caboverdianos no partido, concluiu SANTOS, “O certo é que, por entre estas incertezas, o PS, porque não 

tinha estruturas, nem homens capazes de resolver os problemas, desapareceu no dealbar dos anos 50 em razão 

de graves desinteligências políticas entre os seus principais responsáveis” (2014, p.131). 

65 PEREIRA, Aristides. O Meu Testemunho – Uma Luta, Um Partido, Dois países – Versão documentada. 

Lisboa: Editorial Noticias, 2003, p.370. Apud MONTEIRO, 2010, p.117 
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Dessa forma, no cenário pós 2ª Guerra Mundial, surgem vários movimentos urbanos 

reivindicando a independência política e econômica da Guiné. Vale ressaltar que todos estes 

movimentos comungavam de uma característica: conquista da autonomia política e 

independência total (MONTEIRO, 2011, p.231). As grandes transformações no contexto 

internacional, as reivindicações de impressão nacionalista, difundem-se na Guiné. Nos anos 

1950, diz MONTEIRO, (...) surgiram vários movimentos clandestinos de cunho político que 

objetivavam contestar a independência (Idem, p.234)66. Em contrapartida, muitos grupos 

políticos que buscavam a independência, nesse período, não concordavam com a unidade entre 

a Guiné e Cabo-Verde; no entanto, para a concepção ideológica do PAIGC, a unidade entre a 

Guiné e Cabo-Verde era fundamental para a libertação dos dois países. 

Em 1961, a situação política, jurídica e administrativa do povo da Guiné 

“portuguesa”, assim como das outras colônias de indigenato, como já abordamos 

anteriormente, foi submetida a novas “reformas”: houve mudança na constituição, eliminando 

o termo “colônias” e aplicando o termo “províncias ultramarinas”. Nesse sentido, passava-se a 

considerar todos os cidadãos das colônias como cidadãos portugueses. Para Cabral a Guiné, 

longe de ser uma “província de Portugal”, como a apresenta nos discursos (alterados pela 

pressão internacional a partir da XV sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, das 

resoluções 1514 e 1524 sobre a descolonização), era na verdade um território “não- autônomo”, 

de acordo com a terminologia adotada pelas Nações Unidas. De resto, toda a vida política 

econômica e social era regida por normas e leis diferentes das aplicadas ao povo de Portugal 

(SOUSA, 2012, p.309). 

Portugal alardeava o mito de uma 'grande nação no ultramar', ao mesmo tempo que 

reduzia a população guineense à condição desumanizada, para assim posicioná-la numa 

condição de permanente inferioridade para justificar a exploração. Segundo FANON, 

O racismo se insere num conjunto caracterizado, da exploração 

desvergonhada de um grupo pelo outro, que chegou a um desenvolvimento 

técnico superior, é por isso que na maioria das vezes a opressão militar e 

econômica precede, possibilita e legitima o racismo. Mas como se comporta 

 
66 “Desta maneira, foram criadas as primeiras organizações com caráter partidário, a exemplo do MLGC 

(Movimento de Libertação da Guiné e Cabo-verde). Depois seguia a UPG (União de Povos da Guiné fundada 

pelo cabo-verdiano Henri Labery), o RDAG (Reunião Democrática Africana da Guiné), a UNGP (União dos 

Naturais da Guiné Portuguesa), a UPLG (União da População Libertada da Guiné), que agrupava a minoria 

de etnia Fula do Senegal, e o MLG (Movimento de Libertação da Guiné fundada em 1958) que agregava a 

maioria da etnia manjaca da Guiné, o MING (Movimento para a Independência da Guiné, fundada em 1954 

criado por José Francisco e Luís António da Silva, “Tchalobé), PAI (Partido Africano para Independência, que 

mais tarde daria origem ao PAIGC fundada em 1956) e por fim FLING (Frente de Libertação Nacional da 

Guiné fundada em 1962) dirigida por Labery, Pinto Bull e François Kankola Mendy, que seria resultante da 

unidade partidária entre o UPG, o RDAG e a UPLG” (GARCIA, 2000; Apud MONTEIRO, 2011, p.234). 
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o homem que pertence ao grupo escravizado, explorado, desubstancializado? 

Quais são os seus mecanismos de defesa? Que atitudes descobrimos aqui? 

Como nenhuma outra solução lhe é permitida, o grupo social desrracializado, 

a raça inferior nega-se como raça diferente; partilha com a raça superior as 

convulsões, as doutrinas e tudo que lhe diz respeito (1968, p. 42). 

 

Entretanto, conforme veremos adiante, o processo de resistência na guiné possibilitou 

uma longa e vitoriosa guerra de guerrilha que implementou a libertação antes mesmo de a 

independência ser declarada. 
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CAPÍTULO 2 
 

TRAJETÓRIA PESSOAL E FORMAÇÃO IDEOLÓGICA DE 

AMÍLCAR CABRAL 

 
Aqui vamos abordar os primeiros passos de Cabral, a influência de sua família, o 

desenvolvimento da sua trajetória pessoal até a sua partida para Lisboa, onde entrará em contato 

com as ideias pan-africanistas e com o movimento negritude, ambos muitos importantes na 

formação do pensamento anticolonial de Amílcar Cabral e de sua geração. Sua passagem em 

Portugal foi marcada pelo convívio com a discriminação racial, as dificuldades financeiras e o 

envolvimento com a luta antifascista, até o momento em que seu envolvimento político se 

desenvolverá a partir do convívio com os estudantes africanos de outras colônias portuguesas. 

Em meio a todo um contexto de deslegitimação da modernidade racista e do colonialismo, surge 

a reafricanização dos espíritos e o movimento da negritude, assim como o pan-africanismo, 

marcam decisivamente Cabral e toda a sua geração. 

 

 
2.1. “Natural da terra”: origem e infância na Guiné-Bissau 

 
“E minha mãe cujas pernas pela nossa fome pedalam, 

pedalam de noite, de dia, 

eu acordo mesmo à noite por estas pernas teimosas 

que pedalam a noite e a mordedura áspera na carne mole da noite de uma Singer 

que a minha mãe pedala, pedala pela nossa fome e de dia e de noite” 

Aimé Césaire 

 

 

Amílcar Lopes Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924, em Bafatá, Guiné-Bissau67. 

O principal articulador do movimento que levou à independência Cabo-Verde e Guiné-Bissau. 

Filho de Juvenal António Lopes da Costa Cabral e de Iva Pinhel Évora, recebera esse nome, 

dado por seu pai, em homenagem ao cartaginês Hamilcar Barca, pai de Aníbal, que foi 

comandante chefe do exército de Cartago na Sicília durante a Primeira Guerra Púnica68. Tanto 

Juvenal quanto Iva emigraram para a Guiné e, de acordo com Patrick Chabal, citado por 

67 Segundo SOUSA, É bom recordar também que, ao longo dos anos, o lugar de nascimento de Amílcar Cabral 

e o ano foram muitas vezes erradamente indicado por vários autores (2012, p.41). 
68 In. SANTOS, Daniel dos. Amílcar Cabral, um outro olhar. Chiado Editora, Lisboa: 2014, p.41. 
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SOUSA (2012, p.50), a relação entre Iva e Juvenal teria começado no mesmo ano em que Iva 

chegou na Guiné, em 1922. Quando os pais de Cabral se conheceram, Iva era 'mãe solteira', 

carregava consigo um bebê de nove meses, Ivo Carvalho Silva, filho do seu relacionamento 

anterior. 

Sobre a trajetória e origem dos seus pais, Juvenal Cabral e Iva Pinhel Évora, há mais 

informações sobre seu pai, que, defensor da colonização portuguesa na Guiné, nem sonhava 

que seus dois filhos, Amílcar e Luiz Cabral, liderariam o movimento de libertação nacional. 

Juvenal foi um homem de certa proeminência no seu tempo; partilhava com outros integrantes 

da elite intelectual de Cabo-Verde a defesa de que grande parte dos problemas vinha de uma 

insuficiente ação colonial; com nove anos de idade, nos diz António Tomás, foi enviado para 

Portugal, para uma aldeia de Beira Alta, em que deu início aos estudos primários no Seminário 

do Viseu, onde também chegou a ser colega de Antônio Oliveira Salazar e do melhor amigo 

deste, o Cardeal Cerejeira (TOMAS, 2007, p.38). Juvenal foi enviado a Portugal pelo seu avô, 

pois seu pai tinha morrido antes dele nascer, na época, o avô lhe deu uma pequena fortuna para 

custear suas despesas, assim segundo Daniel dos Santos, (…) Enviaram-no, em 1906, isto é, 

com oito anos de idade, para Portugal a fim de iniciar os estudos, o que à época era 

considerado um privilégio reservado às elites (...) E assim, Foi um dos primeiros alunos negros 

a frequentar a escola primária de Cassurões, na Beira Alta, após o que se dirigiu para o 

Seminário de Viseu para idêntico fim (2014, p.52). 

Considerado homem culto, nos diz Santos, Juvenal António Lopes da Costa formara- 

se no seminário-liceu de São Nicolau, tendo sido, por herança, um próspero proprietário rural 

e, também funcionário da administração colonial (2014, p.51). Sem perspectivas de continuar 

em Cabo-Verde, e tendo dado fim na sua herança, Juvenal partiu para a Guiné, em 1911, com 

22 anos de idade. Neste país, segundo António Tomás, só muito tarde Juvenal conseguiu 

estabilizar-se profissionalmente. Passando por diversos cargos públicos, sua dificuldade era 

permanecer nos empregos, pois, era avesso à autoridade (SANTOS, 2007, p.41)69. 

 

69 António Tomás diz que Juvenal passou por várias repartições públicas, até que finalmente encontrou um posto 

na Alfândega, onde enfrentou problemas. Juvenal, rebelde como era não estava talhado para permanecer 

muitos anos neste ofício. A sua saída da Alfândega, segundo disse Juvenal em suas Memórias, deve-se ao fato 

de se ter incompatibilizado com Correia Pinto, diretor da instituição naquele momento. Porém, continua 

TOMÁS, É provável, no entanto, que a saída de Juvenal da Alfândega tenha sido enormemente motivada por 

outras causas. O pai de Amílcar nunca escondeu sua admiração por Teixeira Pinto, o “pacificador” da Guiné 

e manifestou-o abertamente num artigo publicado na Voz de Cabo-Verde. Quando alguns exemplares do 

jornal começaram a circular por Bissau, Juvenal Cabral foi alvo de insultos e ameaças (…). Este incidente 

criou um ambiente que tornou impossível a sua permanência na Alfândega (2007, p.40). 
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A saída do funcionalismo público, Juvenal Cabral se resignou a um modesto 

emprego no ensino. Tornando-se professor primário em 1913, foi colocado 

numa escola no povoado de Cancine; com uma turma de seis alunos, que não 

lhe exigia grandes trabalhos, sobrava-lhe tempo para ler, escrever – foi 

colaborador do Almanaque das Saudades (…). Nos anos seguintes, circularia 

por várias escolas, em várias localidades da colónia, como Bafatá, por 

exemplo, onde nasceu Amílcar Cabral (Idem). 

 
Não há dúvida que Juvenal exerceu influência em Amílcar Cabral, como diz Tomás, Há 

certos traços de carácter que, incidentalmente ou não se encontram em pais e filhos. Juvenal 

Cabral e Amílcar tinham os seus traços comuns. O mais curioso de todos era, muito 

provavelmente, uma certa convicção que ambos depositavam no poder da escrita (2007, p.40). 

Juvenal, continua o autor, escreveu vários textos, dentre eles, vários artigos em jornais e cartas 

a vários governadores, em que alertava situações diversas, entre as quais as graves crises 

alimentares por que o arquipélago ciclicamente passava e os modos de as resolver. Porém, 

embora para muitos o nível cultural do pai significou a principal fonte de referência de Cabral, 

nos diz Sousa que, Amílcar, nunca podia ter herdado de Juvenal um sentimento de hostilidade 

relativamente à colonização, conhecida que era a simpatia do pai para com à ideia de Pátria- 

Lusitana e até com o regime vigente (2012, p.87). Na mente de pai e filho circulavam diferentes 

ideias sobre o colonialismo. Juvenal Cabral, segundo Tomás, não obstante a sua aparente 

rebeldia era, no entanto, um homem de princípios e ideias políticas muito conservadoras (2007, 

p.48). Ainfluência de Juvenal teria criado uma certa ambiguidade em Cabral, pois, mesmo que 

em alguns textos questionou as políticas coloniais, criticou o racismo, a crise agrícola, sugeriu 

aos governadores soluções para a fome e a seca no arquipélago, entre outros temas, Juvenal 

Cabral não era propriamente contrário ao regime vigente em Portugal e que estendia seus 

tentáculos nas colónias (2012, p.85). 

Sobre sua mãe, sabe-se que nasceu na Cidade da Praia, a 31 de dezembro de 1893 e, ao 

contrário de Juvenal, Iva Pinhel Évora apenas pôde completar a instrução primária. Filha dos 

lavradores António Pinhel Évora e Maximiana Monteiro são raros os estudos que apresentam 

sua influência, para nós, ainda mais decisiva, sobre Amílcar Cabral70. Iva foi uma das mulheres 

de Juvenal, que tinha mais de 11 filhos, fora Amílcar e seus irmãos. Analisando os arquivos de 

Bafatá, Julião Sousa diz que, naquele período, 

Não há dúvida de que o texto parece referir a existência de duas mulheres: 

uma a viver em Bafatá, e que, em nossa opinião, se trataria de Iva Pinhel, e a 

outra, a “própria mulher”, que deveria ser a Enerstina Soares de Andrade, ao 

tempo residente em Geba com a sua, já na altura, numerosa prole (…) De 

70 Segundo Sousa, Mário de Andrade e Patrick Chabal dedicam maior atenção à influência de Iva a formação 

de Cabral, embora a maioria dos autores pesem mais a influência de Juvenal (2012, p.82). 
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acordo com aquele documento, em 1923, Juvenal viveria do salário auferido 

como professor e dos rendimentos de duas lojas que possuía (uma em Bafatá 

e outra em Geba), em nome das duas mulheres (2012, p.50). 

 

 

Segundo António Tomás, em 1932, Juvenal Cabral regressou às ilhas com o seu filho 

Luís e os três primeiros filhos da união com Iva: Amílcar, Arminda e Armanda. Também no 

que diz referência a data da partida de Amílcar Cabral para Cabo-Verde, há uma série de 

informações diversas, sendo que para Julião Sousa, o regresso de Amílcar se deu mesmo em 

1932, juntamente com seu pai, em finais de novembro. Essa mudança constitui-se um grande 

marco na vida de Amílcar Cabral, que sempre se afirmou guineense, mas que foi considerado 

por muitos como um caboverdiano71. Sua mãe permaneceu na Guiné junto com o filho António 

TOMÁS, 

Não porque quisesse, mas por ter sido assaltada poucos dias antes da partida, 

perdendo em consequência disso todas as economias ganhas nos vários anos 

em que gerira uma pensão. A comprar porcos, engordando-os para vender 

carne, precisou de dois anos para juntar o dinheiro suficiente que lhe permitiu 

pagar a sua passagem de regresso às ilhas (2007, p.49). 

Quando Iva conseguiu regressar a Cabo-Verde, chocou-se com o descuido de seu 

marido com relação aos filhos, e decidiu levá-los consigo; afirma TOMÁS, Iva tomou a decisão 

de levar consigo os filhos quando, certo dia de visita, encontrou Amílcar Cabral com um grave 

ferimento num dos olhos, em resultado de uma brincadeira infantil que quase o deixou cego 

(Idem). 

Segundo os estudos de Julião Sousa, sabe-se muito pouco a respeito da infância de 

Cabral, desde o seu nascimento até completar oito anos de idade, em 1932, quando parte para 

Cabo-Verde. Neste período, acompanhando seu pai, provavelmente, Amílcar teria vivido entre 

Bafatá (1924-1927), Geba (1927-1929), uma breve estadia em Cabo-Verde (Praia), entre 1929 

e 1930, e o regresso novamente à Guiné, onde permanecera até a partida definitiva para Cabo- 

Verde em 1932. Os únicos testemunhos diretos existentes sobre aquele período provêm de uma 

entrevista da mãe de Amílcar Cabral, publicada em 1976, no jornal Nô Pintcha (SOUSA, 2012, 

p.54). Sabe-se que sua infância foi marcada pela separação dos pais, já que em 1930, Juvenal 

Cabral casou-se com a mãe de Luis Cabral, Adelina Rodrigues Correia (idem, p.56). De acordo 

com Vitor Robalo, a infância de Amílcar em Bissau não teria sido nada fácil, Há 

 

 

 
71 Essa se configura uma questão de crucial importância nos desdobramentos e dos conflitos entre caboverdianos 

e guineenses no PAIGC, como veremos mais especificamente no próximo capítulo. 
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muitos colegas meus que falam da história dele. Que vendia coisas que a mãe fazia. Mas eu, 

na altura, não o conhecia (…)72. 

Para Julião Sousa, Iva Pinhel foi o único sustento da família nos tempos da Guiné e de 

Cabo-Verde, anos da Grande Guerra e de nomeada crise. Juvenal havia se responsabilizado por 

garantir a educação de Amílcar, mas, nos anos 1940, não podia cumprir sua promessa. Para 

além da costura que, dizia Amílcar, “não dava nada”, Iva aproveitou a presença de soldados na 

Ilha para ganhar dinheiro lavando-lhes as roupas e trabalhando, ao mesmo tempo, numa fábrica 

de conservas. Uma vez Iva afirmou: Cansei-me demais na máquina, na tina e no ferro; a 

trabalhar dia e noite porque não tinha o auxílio do pai73. Iva colocava sob seus ombros a 

exclusiva responsabilidade dos cuidados com os filhos, e essa decisão abriu grandes 

possibilidades para a vida de Amílcar Cabral já que, sob os cuidados do pai, com 10 anos de 

idade ainda nem tinha começado o primário. O descaso com a educação dos filhos foi 

fundamental para Iva decidir criá-los; tinha em mente incentivar e garantir a escolarização, 

como nos diz Tomás, Além da alimentação e do vestuário, era ainda preciso prover material 

escolar, o que, em relação a Amílcar Cabral, haveria de tornar-se extremamente dispendioso 

(2007, p.49). 

Os onze anos que passou sozinha, a sacrificar-se na batalha para criá-los, não foram 

ignorados por Amílcar, ele jamais esqueceu o fato de ter sido ela a arrancá-lo do analfabetismo; 

demonstrou-lhe gratidão e reconhecimento no relatório final do curso de Agronomia, 

dedicando-lhe a sua formação. Fez questão de ir à Guiné-Bissau mostrar a sua mãe o diploma 

de curso superior e homenageou sua primeira filha com o nome de Iva (SOUSA, 2012, p.94). 

Do seu nascimento, em 1924, até o fim do relacionamento de seus pais, em 1929, a mãe, Iva 

Pinhal Évora, foi a grande responsável pela formação de Amílcar Cabral nesta importante fase 

de socialização, tendo, por conseguinte, marcado, como se escreve numa notícia do jornal Nô 

Pintcha, ‘a sua maneira de estar no mundo e a sua conduta social’ (Apud SOUSA, 2012, p.56). 

A grande maioria dos autores que abordaram a vida de Amílcar, nos diz Julião Sousa, 

atribuem a Juvenal Cabral o papel de relevo na formação do filho, partem do nível cultural do 

pai como principal ponto de referência (2012, p.83). No entanto, é importante perceber que 

 

 
 

72 Entrevistado por Julião Sousa, em Bissau, Outubro de 2002. In, SOUSA, 2012. 

73 “Lembranças de Iva Évora, mãe de Amílcar Cabral” Nô Pintcha, n° 225, II, de 12 de setembro de 1976; Apud 

SOUSA, 2012, p.92. 
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Em África, não é necessário grande esforço para se perceber o papel 

primordial que as mães desempenham no processo de formação dos filhos. 

Assim, o caso concreto de Amílcar não foge à regra. Foi a mãe quem, à custa 

de grande sacrifício, persistência e determinação, foi sendo capaz de criar 

condições para a sobrevivência de sua prole. Parece-nos, pois, natural que ela 

tenha acabado por exercer notória influência sobre Amílcar, resultado de uma 

convivência mais permanentemente, que criou entre ambos uma forte relação 

afetiva (SOUSA, 2012, p.91). 

Aklilu Habte e Teshone Wagaw destacam a importância materna na cultura africana, 

onde a mãe ensinava a sua própria língua, transmitia-lhe os valores fundamentais da sua cultura, 

pois, mesmo quando ela própria fora exposta a uma educação e às ideias religiosas estrangeiras, 

os seus laços com a sua cultura de origem, mesmo distendidos, jamais haviam sido 

integralmente rompidos (UNESCO, 2010, p.822). Com Amílcar Cabral não foi diferente, como 

demonstrou na dedicatória em poema de seu trabalho de conclusão, feita para a mãe, 

Para ti mãe Iva, 

Eu deixo uma parcela 

Do meu livro de curso... 

Pra ti, que foste a estrela 

Da minha infância agreste. 

A tua alma viva 

E o teu Amor profundo, 

Aceita este tributo, 

Que tudo quanto eu for, 

Será do teu Amor, 

- Tua carne, Mãe, teu fruto! 

Sem ti não sou ninguém. 

Só sou – porque és Mãe74. 

 

Iva Pinhel tornou-se para Cabral a estrela da minha infância agreste75; indicou-lhe os 

caminhos que, por mais tortuosos que fossem, conduziriam ao êxito. Cabral recebeu os 

ensinamentos de sua mãe, que ficaram marcados na sua trajetória, pelos provérbios populares, 

pelas dificuldades que passaram juntos, primeiro na Guiné e depois em Cabo-Verde. O período 

correspondente à primeira infância de Amílcar na Guiné, segundo Sousa, foi um período 

marcado por conturbações, separações e mudanças que Cabral não mencionava; foi também 

um período permeado por viagens e mudanças de localidade, o que contribuiu para 

 
74 Instituto Superior de Agronomia. Curso de 1945-46, Lisboa, Composto e impresso na Sociedade Industrial 

de Tipografia, 1949. In SOUSA, 2012, p.93. 
75 Apud SANTOS, Daniel, 2014, p.115. 
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que Cabral não criasse, nesta fase, fortes vínculos com a Guiné, ou não guardasse recordações 

com relação a essa fase da vida. A Guiné-Bissau que Cabral passou períodos de sua infância 

será redescoberta por ele nos anos 1950, quando retorna a este país a fim de preparar a 

mobilização da luta, como diz SOUSA, em 1970, só mais tarde, quando regressou à Guiné 

como engenheiro agrônomo, passou a conhecer melhor as condições em que viva seu povo e 

que foi no seio deste mesmo povo que viu a miséria, o sofrimento e a opressão a que estava 

submetido76. 

2.2. A socialização escolar: chegada em Cabo-Verde 

 

Em 1932, então com 8 anos de idade, Amílcar Cabral parte com seu pai e suas irmãs 

para a Ilha de Santiago77, em Cabo-Verde, ao contrário do que foi combinado com a sua mãe, 

que nos diz Sousa, havia-lhe alegadamente pedido que deixasse os três filhos ao cuidado da 

mãe dela, Maximiana Monteiro da Rocha (Nha Dutcha), a residir na Cidade da Praia. Porém, 

Juvenal não cumpriu a promessa, optando por levar os filhos para Achada Falcão (2012, p.64). 

Assim, num ambiente rural e afastado, Amílcar vai passar mais ou menos um ano, recebendo 

uma educação rígida, restrita e severa, ao mesmo tempo que tem a experiência de viver na terra 

de seu pai. Para SOUSA, o isolamento e a vocação essencialmente agrícola da região (…) 

devem ter estreitado de alguma maneira as ligações de Amílcar Cabral com o mundo rural, 

embora ainda não se apercebesse de muitos aspectos complexos da economia agrária (2012, 

p.65). Tal experiência foi importante posteriormente na mobilização para a luta armada de 

libertação naquela ilha (idem). 

O regresso de Iva a Cabo-Verde e o processo tumultuoso de retomada da custódia dos 

filhos, em 1933 ou 1934, pôs fim ao período em Santiago e Amílcar, junto com seus irmãos, 

voltaram a viver com a sua mãe, trocando o ambiente rural e isolado em Achada Falcão, pelo 

ambiente citadino da cidade de Praia. Ao mesmo tempo, diz Sousa, Amílcar Cabral recuperava 

as ligações afetivas com a mãe, interrompidas durante mais de um ano (2012, p.66). 

Aos 12 anos de idade Amílcar iniciaria definitivamente os estudos, tendo concluído o 

primário em dois anos. O início da escolarização de Cabral é mais um dos momentos em que 

não há consenso entre os diferentes autores que trataram do tema. De acordo com o guineense 

Julião Sousa, Amílcar Cabral teria frequentado a instrução primária na Cidade da Praia, 

76 FAC (Praia), “Amílcar Cabral”, entrevista à Rádio Televisão Francesa, 1970. Apud SOUSA, 2012, p.57. 

77 Há uma configuração específica da Ilha de Santiago, pois, “tida como a mais negra”, pois (…) “a mestiçagem 

não atingiu, nessa ilha, a proporção genocida que foi possível nos povoamentos posteriores das demais ilhas 

(ANJOS, 2016, p.232). 
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porém, há hipóteses de que também chegou a estudar em Santa Catarina. No entanto, há uma 

lacuna no que se refere à compreensão de como, onde e quando Cabral realizou os estudos 

primários; fato é que, em 1937/1938, Amílcar já estava inscrito no Liceu Gil Eanes78. 

António Tomás nos alerta ao fato de que Iva, dispondo de tão poucos recursos, muito 

dificilmente conseguiria manter o filho no Liceu se a situação do ensino em Cabo-Verde não 

tivesse passado por uma grande transformação79. Nesse período, Amílcar estava com sua mãe, 

que, para sustentar a família e manter os seus estudos, já que seu desempenho nos primeiros 

anos de escolaridade era promissor, Iva Pinhel, em 1937, transferiu-se com todos para São 

Vicente; como Iva não tinha aí parentes para receber Amílcar decidiu acompanhá-lo com toda 

a família, numa demonstração de apoio e grande esperança dedicada ao filho. A partir daí, Iva, 

diz Cabral, para sustentar a família, emprega-se como operária numa fábrica de conserva de 

peixe, onde ganha a miserável quantia de cinco tostões por hora. Mas ali era temporário. Na 

maior parte do tempo tinha que recorrer à costura (Apud TOMÁS, 2007, p.51). Mesmo sendo 

esta situação precária, num contexto em que Amílcar precisava trabalhar para ajudar a custear 

os seus próprios estudos e contribuir com o sustento da família, as dificuldades financeiras não 

afectaram de modo nenhum o seu desempenho escolar. Muito pelo contrário. Durante os anos 

do Liceu esteve sempre entre os melhores alunos (idem, p.53). 

A Ilha de São Vicente era um lugar de passagem, como um 'centro' do arquipélago, por 

onde passavam várias nacionalidades, também por isso a construção do Liceu Gil Eanes foi 

uma escolha acertada, na visão de Tomás, 

Ao contrário do seminário, o liceu, segundo Henrique Teixeira de Sousa, 

tirava partido dessa inserção na cidade para oferecer aos alunos uma intensa 

vida acadêmica. Frequentar o liceu significava igualmente fazer parte das 

associações escolares e despertar para várias actividades culturais e 

desportivas (2007, p.50). 

Levando em consideração a especificidade do arquipélago e sua “caboverdianidade”, 

António TOMÁS afirma que, 

78 O Liceu de Cabo Verde (que depois se transformou em Liceu Gil Eanes), onde estudou o próprio Cabral, de 

acordo com TOMÁS, foi uma das mais bem conseguidas experiências de educação da colonização 

portuguesa. E isso não tinha necessariamente que ver com o facto de constituir a primeira das instituições do 

género a ser fundada nas colónias. O Liceu de Luanda, fundado em 1918, sucedeu-lhe apenas um ano depois. 

A grande diferença estava em que, enquanto nos liceus de Goa, Macau, Moçambique e Angola os corpos 

docentes e os estudantes eram maioritariamente formados por funcionários civis e militares vindos das 

metrópoles e pelos filhos destes, quase todos brancos, no Liceu de Cabo Verde os professores e alunos eram 

negros e mestiços, ou seja, eram os naturais da terra (2007, p.51). 

79 Em 1917 uma portaria extinguia o seminário-liceu de São Nicolau, ao mesmo tempo que criava o Liceu de 

Cabo-Verde (mais tarde Liceu Gil Eanes). Segundo Tomás, a instalação em São Vicente tornava o acesso mais 

democrático, além disso era misto, as famílias também podiam mandar as filhas mulheres para estudarem; a 

ilha de São Vicente, por sua localização e pelo seu porto, tornava o acesso mais fácil, era ainda o centro mais 

cosmopolita de todo o arquipélago (2007, p.50). 
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O Liceu de Cabo Verde foi uma das mais bem conseguidas experiências de 

educação da colonização portuguesa. E isso não tinha necessariamente que 

ver com o facto de constituir a primeira das instituições do género a ser 

fundada nas colónias. O Liceu de Luanda, fundado em 1918, sucedeu-lhe 

apenas um ano depois. A grande diferença estava em que, enquanto nos liceus 

de Goa, Macau, Moçambique e Angola os corpos docentes e os estudantes 

eram maioritariamente formados por funcionários civis e militares vindos das 

metrópoles e pelos filhos destes, quase todos brancos, no Liceu de Cabo Verde 

os professores e alunos eram negros e mestiços, ou seja, eram os naturais da 

terra (2007, p.51). 

 
Julião SOUSA nos lembra que bem no início do curso, Cabral, outros alunos e 

professores, organizaram uma manifestação pela reabertura do Liceu, que ficou fechado quando 

um decreto de outubro de 1937 o extinguiu; a intenção do governo era transformá-lo numa 

escola prática de agricultura e numa escola industrial e comercial (2012, p.74). Porém, como 

diz o próprio Cabral, A população é que se levantou, protestou e o Liceu começou a funcionar 

de novo (1978, p.39). Então, conforme a pressão dos pais e de toda a comunidade escolar, no 

sentido da reabertura do Liceu, as aulas acabaram por reiniciar a 12 de Novembro de 1937. 

Apesar de tudo, o primeiro ano letivo de Cabral no Liceu foi cumprido com sucesso, tendo sido 

aprovado com uma média de 13 valores, um dos melhores alunos da turma; o que ia se repetir 

por muitas outras vezes no percurso intelectual de Cabral. 

O Liceu possibilitava ainda uma agremiação cultural, realizava, ao longo do ano, 

diversas atividades artísticas, literárias e esportivas, como complementar ao ensino técnico e 

científico; assim, realizava, segundo SOUSA, o processo de assimilação à cultura portuguesa 

(2012, p.76). Além da socialização propiciada por estudar no Liceu, Cabral estava submetido à 

orientação pedagógica e ideológica da administração colonial, que aproximava os estudantes à 

portugalidade, ao branqueamento; todas as matérias eram direcionadas para o processo 

português, principalmente as disciplinas de Português e de História. A experiência no Liceu, 

segundo Sousa, Foi mais um espaço de assimilação do discurso ideológico imperial do que um 

lugar de consciencialização política no sentido anticolonial, a avaliar pelos programas 

curriculares ministrados (2012, p.75). 

Ao longo do curso, nos aponta Sousa, Cabral já demonstrava sua capacidade de 

liderança e organização, não só a nível desportivo80, mas também atuou na organização do 

80 Segundo seu companheiro de escola, Antero Barros, foi por causa do esporte que teria conhecido Amílcar 

Cabral. Nas suas palavras:” Ele estava no 3º ano dos liceus e eu já estava no 7º ano. A nossa diferença de 2 

anos de idade não justifica o atraso dele (que na realidade nem era atraso!). Isto explica-se porque, naquele 

tempo só havia um Liceu no país, o Liceu de S. Vicente (…) E os estudantes de Santiago, como era o caso de 

Amílcar, iam para o Liceu um bocadinho atrasado devido às condições econômicas. De forma que, quando o 

Amílcar foi para o liceu já tinha treze anos. E eu entrei com onze anos... Conhecemo-nos precisamente por 

causa do desporto. Eu era encarregado (naquele tempo não havia associação dos 
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teatro do liceu (idem, p.78). Amílcar Cabral concluiu então os estudos secundários no Liceu no 

ano de 1944, afirma Tomás, Após concluir o quinto ano, escolheu a área de ciências, 

terminando o curso complementar, em 1944, com a média de 17 valores, uma classificação 

excepcional na época (idem, p.53). Concluído os estudos no Liceu, Amílcar e sua família 

regressam para a cidade da Praia, e lá, Amílcar consegue um cargo na Imprensa Nacional, 

contingente, pois, seu objetivo mesmo era seguir os estudos em Portugal. 

Cabral chegou a receber uma bolsa do Liceu, assim como também foi convidado a 

estudar Medicina com uma bolsa em Portugal, mas não aceitou. Parece-nos que Cabral não 

abriu mão da escolha do curso de agronomia. Não há menor dúvida que sua preocupação com 

o drama das constantes secas e da fome esteve por detrás de sua escolha pela agronomia (2012, 

p.106). Uma escolha que resultou certamente das experiências vividas no arquipélago, onde 

pôde presenciar, sofrer na própria pele e partilhar o sofrimento do seu povo, causado pela erosão 

do solo, pela seca e, por conseguinte, pela fome. Como diz Sônia Vaz Borges, Os períodos 

trágicos de seca, fome e mortandade não deixaram de ter um efeito perturbante sobre a 

população, do ponto de vista físico, psicológico, social e económico, produzindo uma certa 

desarticulação da vida moral e social das comunidades (2008, p.31). Em 1942, Amílcar ainda 

frequentava o Liceu quando acompanhou uma grave fome em Cabo-Verde, uma crise sem 

precedentes causou a morte de mais de 20 mil pessoas81. Nessas circunstâncias, 

Amílcar escreveu seu primeiro conto, intitulado “Fidemar”, que revelava o 

desejo de partir que alimentava o jovem protagonista, sem pôr de parte a 

ansiedade de recobrar forças longe da pátria e regressar um dia com o intuito 

de cumprir o desejo sublime de libertar o seu país. Nessa perspectiva, o conto 

refletia o primeiro momento em que Cabral exteriorizava a sua revolta contra 

as condições intoleráveis que se viviam no arquipélago (SOUSA, 2012, 

p.102). 

 
O impacto que esse processo gerou foi de extrema importância no despertar de Cabral. 

Tempos depois, no seminário de quadros realizado em Conakry, no ano de 1969, Cabral 

relembrava esse momento junto aos companheiros do movimento: Eu vi gente morrer de 

 

 

estudantes) da parte desportiva e ele estava sempre à frente das organizações desportivas. Ele naquele ano 

(depois vim saber que nois dois anos anteriores também tinha acontecido isso) foi sempre o chefe de turma 

desde o 1º ano até ao 7º ano”. In, Entrevista a Antero Barros, Cidade da Praia, abril de 2003. Apud SOUSA, 

2012, p.78). 

81 Numa população em torno de 180 mil pessoas. Julião SOUSA segue afirmando que, Portugal, ao conceder 

apoio aos países do Eixo, a nível de aprovisionamento de produtos alimentares, durante a 2ª Guerra Mundial, 

deixou desprevenido o arquipélago de Cabo-Verde, a braços com uma profunda crise alimentar e catástrofes 

naturais. A seca de 1940/41 e o forte impacto da guerra encarregaram-se de aumentar a carestia de vida 

(2012, p.103). 
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fome em Cabo-Verde... entendem? Essa é que é toda a razão da minha revolta... Isto é uma 

razão fundamental para mim revoltar-se (Apud SOUSA, 2012, p.104). 

2.3. A chegada em Lisboa 

 

A partir de 1940, muitos jovens africanos vão para Lisboa, e, dentre as causas, diz 

TOMÁS, é porque o Estado colonial não podia furtar-se à obrigação de formar as elites 

autóctones para servirem de agentes locais do colonialismo (2007, p.59). A maioria dos 

estudantes provenientes da África eram brancos e vinham de famílias que podiam mantê-los no 

exterior. Amílcar Cabral, cujos pais não podiam pagar os estudos quanto mais mantê-lo em 

Portugal, fora recrutado por organismos ligados ao Estado colonial82. Chegou a Lisboa no dia 

03 de dezembro de 1945, com 21 anos de idade, tendo sido financiado por duas bolsas de 

estudos, uma do Liceu Gil Eanes, que conseguiu graças ao seu desempenho escolar e outra, 

através de um concurso da Missão dos Estudantes do Ultramar (Idem). Juntando as duas bolsas 

mal conseguia pagar sua “estadia”, tendo de complementar seus rendimentos com aulas 

particulares e trabalhos nas férias. 

Tanto Cabral quanto os demais estudantes africanos negros em Lisboa, devido aos 

poucos recursos financeiros, tinham pouquíssimas condições de se manterem, vivendo nas 

condições mais degradantes a fim de garantir os estudos. A precariedade da vida na metrópole 

se refletia nas condições de moradia, como no bairro de Alcântara, onde as pessoas viviam todas 

juntas num mesmo quarto, “até na mesma cama”, continua Tomás, Nestes bairros habitavam 

com seus pátios, as suas “ilhas” superlotadas, sem luz eléctrica, sem água canalizada e sem 

esgotos, muitos estudantes africanos, como Amílcar Cabral e Mário de Andrade (2007, p.65). 

Superando as condições adversas, Amílcar Cabral se tornou um dos melhores alunos do 

Instituto Superior de Agronomia (ISA), como diz Tomás, Para isso contribuiu seu óptimo 

desempenho em matemática, umas das disciplinas no curso com as mais altas taxas de 

reprovação (idem, p.60). Além do seu excelente desempenho no curso, mostrou-se desenvolto, 

simpático e integrou-se com facilidade no meio social do instituto, fato que, para Patrick 

Chabal, deveu-se a própria postura de Cabral, de não se diferenciar, cultural e 

 

82 Cabral cumpria quase todos os requisitos que eram necessários para aquisição da bolsa, Cabral enquadrava- 

se perfeitamente, a não ser em apenas um: ser natural da Guiné-Bissau que, de acordo com SOUSA (2012, 

p.116), os organizadores do concurso devem ter aceitado Cabral levando em consideração o fato dos seus 

progenitores serem naturais de Cabo-Verde. Além disso, a maioria dos estudantes africanos que vinham das 

colônias portuguesas para frequentarem instituições superiores de ensino em Portugal eram de São Tomé e 

alguns de Cabo-Verde, ambos não estavam submetidos ao regime do indigenato (idem, p.85). 
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intelectualmente, dos seus colegas brancos (Apud SOUSA, 2012, p.113). Porém, António 

Tomás vem refletir até que ponto se chegava essa integração, já que 

Amílcar Cabral era negro e, nos anos 40, como aliás, ao longo de toda a 

colonização, a defesa aberta do racismo, ou da inferioridade moral do negro, 

quando não intelectual, era um dos pilares ideológicos sobre os quais 

assentava o colonialismo. Amílcar Cabral chegou a Lisboa escassos dez anos 

depois da anacrónica Exposição Universal do Porto, onde espécimes de 

negros, de várias partes do império, eram exibidos como animais num Jardim 

Zoológico (2007, p.61). 

 
Acrescenta-se a isso o fato de que Portugal sempre alegou que a sua forma particular de 

colonialismo seria isenta de qualquer vestígio de racismo, uma nação 'mais cristocêntrica do 

que etnocêntrica', ou como afirma Eduardo Mondlane83, um povo que se considera mais cristão 

que europeu; um povo que se “mistura aos indígenas”. Para acobertar o regime colonial, para 

se defender das críticas internacionais devido sua política colonial, continua Mondlane, 

reafirmam a imagem dos portugueses como não racistas e “cegos à cor”, para argumentar 

que, como cidadãos iguais de um Portugal maior, os habitantes das suas colónias não tem 

qualquer necessidade de independência (2011, p.310). Ao mesmo tempo, Portugal dissipa a 

ideia de que há que não falar em “raça” para se evitar o racismo (SANCHES, 2011, p.12). 

Por conseguinte, os africanos que iam estudar na metrópole passavam a conviver com a 

discriminação racial a todo momento. Segundo nos descreve Mário de Andrade, 

(...) Na sociedade portuguesa, a presença do negro era marginalizada. Havia 

um conjunto de preconceitos raciais vivos. “Nós, de fato, não estávamos 

integrados a Portugal”. Bastava andar em qualquer rua de Lisboa para 

perceber isso. Negro dava sorte. Era objeto de curiosidade, apesar de se vestir 

como qualquer português: terno de casimira – geralmente castanho – gravata 

e chapéu. “As raparigas tocavam, davam beliscos, tiravam um gosto, como se 

dizia na época. Qualquer costureirinha, sem nenhum preconceito, que 

passasse em grupo, tinha sempre uma reação quando via um preto. Notar que 

o preto existe, observar a diferença” (1977, p.86). 

 

 

A ideologia de superioridade racial tonificava a sociedade portuguesa, vigorando, 

inclusive, entre os operários84; como consequência, os estudantes africanos negros que viviam 

83 MONDLANE, Eduardo. A estrutura social – mitos e fatos. In. SANCHES, Manuela, org. Malhas queos 

impérios tecem. Lisboa, Portugal, 2011, p.310. 

84 Não causa surpresa a ninguém o fato do Partido Comunista Português não incluir a descolonização nas suas 

resoluções; só muito mais tarde incorpora a questão anticolonial nas suas diretrizes. De acordo com António 

Duarte, “os comunistas, ainda em 1952, mantinham “(...) sobre as colónias uma posição paternalista e 

hegemónica, opondo-se à formação e partidos independentistas, continuando a considerar os povos das 

colónias aliados naturais do proletariado português na luta contra o imperialismo e o fascismo, limitando-se à 

ajuda para a criação de partidos comunistas autónomos e quadros indígena (Apud SANTOS, 2014, p.95- 96). 
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em Lisboa sentiram vir à tona a opressão racista. Se mostrava na prática toda a inversão do 

discurso de miscigenação e harmonia racial. Neste contexto, Amílcar Cabral, embora 

convivesse e se socializasse com os seus colegas brancos do Instituto, é natural que se sentisse 

bem melhor junto aos estudantes africanos; com estes, diz Tomás, Cabral partilhava a mesma 

sorte e mais profundamente se identificava (2007, p.61). 

Encontrando-se na mesma situação, distante da família, num pais frio, tendo de lidar 

com o regime policial e com a discriminação racial, os estudantes africanos foram aos poucos 

se conhecendo e se envolvendo numa composição que Mário de Andrade chamou de A geração 

Cabral85. Mário de Andrade, poeta, escritor e um dos fundadores do movimento Popular para 

Libertação de Angola, assim descreveu o seu primeiro encontro com Cabral, 

Lisboa, 1948: Ele descia a Calçada da Ajuda e nós subíamos. Lembro-me 

perfeitamente. Vinha do curso com outros colegas, no fim de uma manhã, 

depois das aulas. E o companheiro Humberto Machado disse: Vou te 

apresentar um brilhante estudante de agronomia, meu colega, de Cabo- Verde. 

Era assim que ele era considerado, caboverdiano, embora tivesse nascido na 

Guiné. Eu vi um homem de estatura média, elegante. Vestido de maneira 

simples, mas elegante (…) Um homem que se apresenta bem, asseado, 

elegante na sua simplicidade. Assim conheci Amílcar Cabral (In. 1977, p.83). 

 

Desse encontro casual, começou a acontecer um movimento que teria repercussões 

profundas na história do continente africano. Segundo Mário de Andrade, 

A Geração Cabral (…) reuniu um grupo de estudantes universitários das ex- 

colônias portuguesas na África em torno das mesmas ideias, na mesma busca 

para reencontrar as suas raízes nacionais. Além deles, participariam também 

Agostinho Neto, Presidente de Angola, Marcelino dos Santos, vice- presidente 

da Frente de Libertação de Moçambique e Eduardo Mondlane, fundador da 

Frelimo, assassinado em Dar-es-Sallam em fevereiro de 1969 (1977, p.84). 

Sobre o início deste movimento, continua o autor: 

 
Em 1948 ainda não havia reuniões só de africanos, reuniões de dimensão 

política. Havia encontros e o número ia crescendo. Sempre se manteve uma 

fraternidade que nasceu em torno de almoços, desse sentido um pouco 

gregário que nós temos. Nós, africanos. De estarmos sempre juntos, naquela 

noção de família alargada. Tínhamos que criar a nossa família. E quando havia 

um companheiro casado, poucos nessa época, ou um parente mais chegado, 

criávamos um centro de reunião. Mãe ou tia significavam um prato da terra e 

um pretexto para reunião de muita gente (idem, p.87). 

 

 

 

85 AZEVEDO, Licínio; RODRIGUES, Maria da Paz. Diário de Libertação (A Guiné-Bissau da Nova África). 

Ed. Versus, São Paulo, SP, 1977, p.84. 
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Começava a surgir um incômodo terrível que não tinham vivenciado até então, pois, 

mesmo que em contato com os colonizadores brancos na África, a questão do desenraizamento 

na metrópole está em todos os lugares, nos hábitos e no enfrentamento cotidiano da segregação. 

Segundo Mário de Andrade, (…) Já nessa época, a primeira preocupação que estava latente 

em nossas conversas – de Amílcar, Humberto Machado, eu e outros companheiros – era a nossa 

afirmação como negros (Idem). Tal afirmação mostra que a 'Geração Cabral', assim como o 

movimento negritude e o pan-africanismo, teve a raça como princípio organizador central 

(APPIAH, 1997, p.28-29). 

A chegada de Agostinho Neto em Coimbra, Portugal, em 1949, e, depois sua 

transferência para a Universidade de Lisboa, contribuiu imensamente para a formação desse 

movimento político e poético dos estudantes africanos desse período. Sobre a sua chegada, nos 

diz Mário de Andrade, 

Instalou-se na nossa pensão de angolanos na Ajuda. Estava escrevendo 

poemas, tinha um caderno pronto. Já havia publicado alguns em revistas de 

Coimbra. Escrevia uma poesia de afirmação do negro, de reivindicação. Uma 

delas falava de John, negro linchado, da participação do negro no mundo e 

da afirmação: Mereço meu pedaço de pão. Essa mesma afirmação que 

aparece em todos nós. Saber que somos homens, afirmar a negritude na poesia 

(1977, p. 88). 

 

Havia também a presença de uma mulher nas reuniões, nos diz Mário de Andrade, uma 

moça de São Tomé que fazia poesia: Alda Espírito Santo, e que vivia com um grupo de 

estudantes e uma família da Ilha de São Tomé, numa casa em Lisboa. Em torno deste grupo, 

Houve um círculo de reuniões que exerceu uma influência grande na nossa formação política 

e na nossa primeira atividade (…) Ali começamos as nossas reuniões, pensamos em comum os 

nossos problemas africanos (idem, p.90). Para Mário de Andrade, começava a emergir uma 

convergência de posições entre angolanos, moçambicanos, estudantes de São Tomé e Cabo- 

Verde. 

Os encontros também aconteciam na Casa dos Estudantes do Império (CEI), onde se 

desenrolava grande parte da vida social dos estudantes africanos. Ao longo dos anos 1940, pelas 

condições de isolamento que os estudantes provenientes da África se encontravam em Portugal 

e pela influência da Casa dos Estudantes de Angola, erguida pela iniciativa de Alberto Marques 

Mesquita, com financiamento de várias instituições oficiais, foram surgindo casas de outras 

nacionalidades, como Cabo-Verde, Macau, Índia, Moçambique (TOMÁS, 2007, p.62). Essas 

casas organizavam debates, ciclos de palestras sobre a independência de 
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países africanos, entre outras atividades. Para evitar que as associações entre estudantes 

surgissem com muita frequência e representasse um exemplo de livre associação, o Ministério 

das Colônias incentivou-as a se juntarem em uma única agremiação, conhecida como a Casa 

dos Estudantes do Império (CEI) e seu principal objetivo era o de criar condições mínimas para 

jovens vindos da África concluírem seus estudos. A Casa, de acordo com TOMÁS, começou 

por criar formas de interacção entre os estudantes provenientes de África, como debates que se 

convidada os membros a falar sobre a terra de onde tinham vindo, a declamar poemas e a 

cantar músicas coloniais (2007, p.62). 

É certo que a CEI acabou por ter grande influência: possibilitou o encontro na Europa 

entre os estudantes africanos de uma mesma geração, num espaço que reuniu jovens que, alguns 

anos depois, seriam líderes dos movimentos de libertação ou representantes das nações 

libertadas. A Casa, de acordo com Madalena SAMPAIO, foi criada em 1944 para fortalecer o 

sentimento de "portugalidade" entre os alunos das então colónias. Mas acaba por tornar-se 

um autêntico "viveiro" de nacionalistas que se opõem ao Governo fascista português86. 

Marcelino dos Santos, posteriormente, líder da FRELIMO de Moçambique, compôs a direção 

geral da CEI, entre 1950 e 51. Segundo Santos, foi Marcelino dos Santos quem levou Amílcar 

Cabral a “Casa”: Foi aí que Cabral conseguiu seus primeiros agasalhos para enfrentar o frio 

de Portugal (2014, p.87). Segundo Tomás, 

A CEI contribuía também para o desenvolvimento intelectual dos seus 

associados. No princípio dos anos 50, criou-se uma secção editorial (…) que 

publicaria poemas e contos de jovens autores de Angola, Moçambique e São 

Tomé e Princípe, onde se publicariam pela primeira vez poetas como 

Agostinho Neto, Mário de António, Viriato da Cruz, Noémia de Sousa, 

Luandino Vieira (…) De Amílcar Cabral, sob o pseudônimo de Larbac foi 

publicado, pela Mensagem, órgão da Casa, o ensaio “Hoje e Amanhã” (2007, 

p.63). 

 
A CEI também publicava poemas e contos de autores de Angola e fomentava o 

desenvolvimento intelectual dos seus associados. Contribuiu com o encontro inevitável dos 

estudantes africanos, entretanto, nos diz Tomás, a CEI era essencialmente formada por jovens 

brancos naturais das colônias, que traziam os seus próprios problemas de identidade (2007, 

p.63). Amílcar e seus companheiros realizavam críticas à casa, dizendo que não representava- 

lhes, por ser assistencialista e por não buscar a integração deles com outros estudantes e com a 

sociedade portuguesa. Será, pois, à margem da casa que o grupo de Cabral começará a 

desenvolver uma consciência política muito própria (idem, p.64). 

86 SAMPAIO, Madalena. A grande evasão para a independência. In. http://p.dw.com/p/1IuCl; acessado em 01 

de Junho de 2017. 

http://p.dw.com/p/1IuCl
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Ainda sobre a CEI, nos lembra Sousa que, a criação deste centro seria muito mal 

recebida pelos elementos afetos ao PCP, ainda cristalizados nos seus intentos de subordinar os 

africanos à luta contra o fascismo. Nesta altura, a adesão à “luta antifascista” em prejuízo da 

sua própria luta, já não satisfazia plenamente os africanos, levando-os, inclusivamente, a 

questioná-la (2012, p.526). Aliás, o discurso em que colocava a Portugal o “direito a possuir 

colônias” era, por volta dos anos 40, um dogma de tal forma entranhado na sociedade, que nem 

os “mais radicais”, como os elementos do PCP, o punham em causa. E isso significa um ponto 

de inflexão importante, pois sabemos que não só Cabral, mas outros estudantes africanos 

puseram-se ao lado das esquerdas portuguesas na luta contra a ditadura fascista; não tinham 

dado início ainda ao movimento de libertação nas terras africanas, sabiam que a sua posição era 

antifascista, mas, prioritariamente anticolonial. A libertação da ditadura de Salazar era uma 

tarefa da esquerda portuguesa, da mesma forma que a descolonização foi iniciada com a luta 

armada dos povos africanos. O que acabou por ser uma ironia do destino, é o fato de que foram 

as lutas pela libertação na África dominada por Portugal que contribuíram para a derrocada do 

fascismo português. 

Desde a sua chegada em Portugal, diz SOUSA, Cabral acompanhou de perto a 

conjuntura do regime político ditatorial, foi também em Portugal que teve lugar, 

verdadeiramente, a sua socialização política, através de um ativo envolvimento na luta 

antifascista (2012, p.527). Lutei pela pátria portuguesa sem ser português, afirma Cabral numa 

entrevista a Voz da Liberdade, em 1973, continua ele, 

E o facto é que, eu por exemplo (e alguns outros camaradas meus) antes de 
começarmos a lutar pelo nosso povo, lutámos pelo povo português. Alguns 
camaradas meus como o Vasco Cabral, Agostinho Neto e outros... estiveram 
anos e anos presos nas cadeias de Salazar. Não é porque lutavam por Cabo- 

Verde e Guiné ou por Angola. Não! Lutavam pelo povo português87. 

 

 

Cabral chegou a ser ativo em alguns processos políticos, o que começou a despertar a 

vigilância da PIDE. Portanto, diz SOUSA, 

apesar das suas intensas actividades políticas, no período compreendido entre 

1957 e 1958, Amílcar Cabral nunca chegou a ser detido pela PIDE. Sua 

participação foi mais comedida que comprometedora, diferentemente de 

alguns de seus companheiros africanos (2012, p.126). 

 

 

 

 
87 Entrevista da Voz da Liberdade com Amílcar Cabral dirigindo algumas palavras aos Democratas e aos 

progressistas portugueses. Apud SOUSA, 2012, p.129. 
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Amílcar Cabral sabia que era necessária toda a cautela pois, o fato de ser negro na 

Europa já contribuía para a sua constante vigilância, fato que não impediu que ele e seus 

companheiros fossem ativos no movimento antifascista. Mas, de acordo com SOUSA, tudo 

aponta para que, a partir de 1948/49, as preocupações de Amílcar Cabral e de seus 

companheiros africanos se tenham orientado para a libertação dos seus povos (idem). 

Os africanos em Lisboa passaram a questionar a luta ao lado da esquerda portuguesa, 

embora continuassem a participar dos seus atos políticos. Mário de Andrade, num ato em 

homenagem aos mortos da I Guerra Mundial, em novembro de 1950, organizado pela 

MUD/juvenil, foi detido pela PIDE e assim nos descreve a sua reflexão desse episódio, 

Ainda hoje me pergunto quais eram as razões dessa homenagem aos heróis da 

Primeira Guerra... Não havia grande relação entre os africanos da Primeira 

Grande Guerra a ponto de honrar esses mortos (…). Foi depois da minha 

prisão que comecei a interrogar-me sobre a utilidade de uma acção deste tipo, 

no seio das organizações portuguesas. O meu desinteresse em relação a esse 

tipo de acção política data desta época: era perigoso e não conduzia a grande 

coisa (Apud SOUSA, 2012, p.127). 

 

 

No entanto, mesmo depois da conclusão que os africanos chegaram de que deviam 

seguir um rumo diferente daquele traçado pela oposição portuguesa, diz Sousa, sempre 

reconheceram que o envolvimento na luta contra o “fascismo” foi uma autêntica escolha 

política e de aprendizagem dos métodos de luta clandestina (2012, p.135). 

Na realidade, o colonialismo português buscou compensar sua prática brutal pelo 

oferecimento da “identidade portuguesa” àqueles africanos considerados cidadãos. Esse era o 

princípio básico da assimilação da pequena-burguesia africana, para que servisse como 

reprodutora dos interesses coloniais no 'além-mar'. Os estudantes africanos da geração pós- 

guerra estavam entre duas realidades culturais, por um lado eram africanos e, por outro, estavam 

assimilados/as à cultura colonizadora; essa realidade levou Mário de Andrade à seguinte 

reflexão: 

O antagonismo entre a situação de africanos explorados e a possibilidade de 

ascensão são inconciliáveis. Nós sentimos essa realidade como um dilema que 

é preciso resolver. Por um lado somos africanos, assimilados à cultura 

portuguesa e nos impõem cidadania portuguesa. Ao mesmo tempo somos 

capazes de adquirir uma preparação intelectual e cultural avançada. Esse 

antagonismo gera o conflito: os estudantes ou entram no caminho de uma 

ascensão social individual para serem bons médicos, bons advogados, bons 

técnicos ou são pessoas que vão utilizar a sua capacidade, a sua profissão para 

servir a grande massa (1977, p.89-90). 
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Diante do choque entre tais realidades, os estudantes africanos optam claramente pela 

africanidade e toda a sua atividade na CEI é feita no sentido de reafricanização dos espíritos, 

processo que vai desaguar na luta por libertação nacional. Foi assim que esses estudantes, 

afastados das suas terras, sentiam-se mais próximos das suas raízes africanas, a necessidade em 

libertar-se do jugo colonial; ou de acordo com Kabengele MUNANGA, os estudantes se 

convenceram de que a opressão sofrida não era apenas a de uma classe minoritária sobre uma 

outra majoritária inferiorizada, mas ao mesmo tempo a de uma raça, independentemente da 

classe social (1986, p.39). 

Após as experiências com a Casa dos Estudantes do Império e com a esquerda 

portuguesa, a necessidade de uma organização independente88 começou a ganhar forma quando 

os africanos questionaram a colaboração do movimento de esquerda e o processo de assimilação 

a que estavam sujeitos; a esse respeito, nos diz Cabral no Manifesto Anti- Colonial, 

As determinantes remotas da vida dos nossos povos, as condições empíricas 

específicas das nossas comunidades, o conteúdo concreto da situação atual 

dos nossos povos, a necessidade de mobilização de todos os africanos para a 

luta anti-colonialista - tudo isso não deve permitir a assimilação dos Africanos 

aos movimentos político-sociais portugueses. A "desportugalização" dos 

interesses e das preocupações (muitas vezes egoístas), da acção e da 

psicologia de uma pequena minoria de Africanos, pode e deve ser útil ao 

"processus" de desalienação dos nossos povos, à nossa luta contra o 

colonialismo português (MAC, 1968, p.5). 

 
A desportugalização era o primeiro passo a ser tomado, num contexto de exploração 

colonial, onde, por muitos séculos, os africanos haviam sido escravizados e 

desligados do seu passado africano por um processo de batismo e conversão 

que era conhecido por “ladinização”. Antes do seu transporte para e de Cabo- 

Verde, eram forçados a renunciar aos seus nomes africanos e às suas práticas 

religiosas (FOBAJONG, 2012, p.168). 

 

O processo de alheiamento cultural empreendido pela metrópole se arrastou por muitos 

anos e tinha por objetivo liquidar qualquer raiz cultural africana, a fim de impor-lhes a 

identidade definida e reconhecida pela Europa. Estava em pauta a afirmação do Negro 

 
88 Durante os anos 1950, Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Mário de Andrade organizaram secretamente um 

Centro de Estudos Africanos (CEA), cujo ambicioso objetivo consistia em promover o estudo dos povos 

negros colonizados, especialmente através do estudo e da promoção da criação literária africana. Diante à 

vigilância da polícia política portuguesa, PIDE, todas as atividades do CEA tinham de ser realizadas com 

muita precaução. Como aborda António Tomás, “Para não despertar a atenção dos colaboradores da polícia, 

as discussões decorriam ao som de um ensurdecedor fundo musical. O plano de trabalho, elaborado por 

Francisco Tenreiro e Mário de Andrade, cobria temas como a relação entre o homem e a terra em África, o 

pensamento negro, a economia social africana e os problemas que entravavam “o progresso do homem negro”. 

O CEA também serviu como elo de ligação com outros movimentos, como a negritude em Paris; as atividades 

do Centro foram poucas e ocorreram espaçadamente (2007, p.72). 
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enquanto desvinculado do seu povo originário, advindo do berço da humanidade e que foi, por 

meio do tráfico e de todo o sistema de violência colonial, tratado como selvagem, 

ontologicamente inferiorizado. 

Amílcar Cabral, ao longo dos estudos em Lisboa, não se deixou enganar diante das 

promessas de identidade oferecidas por Portugal; logo que chegou à capital, passou a conviver 

com outros estudantes africanos, numa experiência de troca de conhecimentos, aspirações, 

publicações, textos, poemas; também esteve próximo ao pan-africanismo e ao movimento 

negritude, tendo publicado artigos na revista Présence Africaine. Cabral, como outros africanos 

da sua geração, rompia com os interesses tradicionais dos intelectuais colonizados, trabalhando 

para a articulação e organização junto aos seus companheiros do continente. De acordo com 

FOBAJONG, 

(…) A opção de Cabral, não foi para os valores ou identidade europeus, mas 

sim, e numa aspiração instintiva, por uma solidariedade pan-africanista e por 

uma identidade africana. Isso foi numa altura em que a identificação com a 

África, ou a adoção de uma visão pan-africanista, em Portugal, não era apenas 

considerada abominável – era proibida (2012, p.169). 

 

É importante considerar o contexto do final dos anos 1940 e 1950, marcados pelos 

acontecimentos que se desdobraram após a 2ª Guerra Mundial, mais especificamente no que se 

relaciona à 'descolonização', um processo que se iniciou na segunda metade do século XX com 

a reivindicação do direito a autodeterminação e à independência total por parte das antigas 

colônias europeias. A Segunda Guerra Mundial, bem como as suas consequências na Europa, 

contribuíram, tal como salientamos, para colocar o capitalismo e, finalmente, o imperialismo 

frente às suas responsabilidades. Foi, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que as 

potências imperialistas começaram a interessar-se pela educação e pela formação dos africanos 

colonizados (MAZRUI, 2010, p.1114). 

A II Guerra também evidenciou o projeto do capitalismo racista, não só na Alemanha, 

como em todos os regimes totalitários, o que acabou por expor uma grande contradição da 

modernidade colonial europeia: o nazismo mostrou ao mundo como era superficial a divisão de 

civilização e barbárie. Aimé Césaire sublinha o fato de a Europa só ter feito um enorme alarde 

sobre o Holocausto judeu porque foram populações brancas e europeias exterminadas, não 

arrastando consigo a condenação de outros atos semelhantes perpetrados no espaço colonial 

(2010, p.35)89. Permanece ai a inferiorização ontológica dos africanos pelos europeus. Em seu 

texto Cahier d'un retour au pays natal (1939), Césaire, questiona uma 

89 De acordo com Martinho Camargo Milani, Quando Leopoldo II iniciou sua obra colonial, o Congo possuía 

em torno de 20 milhões de habitantes. O censo de 1910 indicava pouco mais de 10 milhões. Um dos maiores 

genocídios da história (2011, p.172). 
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Europa incapaz de reflectir sobre a violência de seu passado colonial e os genocídios dele 

resultantes (SANCHES, 2011, p.35). A lição que os africanos aprenderam com os nazistas, nos 

diz Kwame Appiah, 

não foi o perigo do racismo, mas a falsidade da oposição entre uma 

“modernidade” europeia humana e o “barbarismo” do mundo não-branco. 

Soubéramos no passado, que o colonialismo europeu podia devastar as vidas 

africanas com despreocupada facilidade; nesse momento, soubemos que os 

povos brancos podiam tomar os instrumentos mortíferos da modernidade e 

usá-los uns contra os outros (1997, p.24). 

 

Os colonizadores não partilharam com os/as africanos/as os benefícios que retiravam 

dos seus territórios. Impuseram uma subjugação em todos os aspectos possíveis, objetivos e 

subjetivos. Diante da discrepância entre a acumulação colonialista da metrópole e a crescente 

exploração nas colônias africanas, impunha-se aos colonizados lutar pela reconquista do seu 

processo histórico, a reafricanização, como diz Césaire, se inspira na ideia de que a via mais 

curta para o futuro é sempre a que passa pelo aprofundamento do passado (Apud SANCHES, 

2011, p.257). Na opinião de Bantu Steve Biko, 

Sempre existe uma interação entre a história de um povo, ou seja, seu passado, 

e a fé em si mesmo e a esperança em seu futuro. Temos consciência do terrível 

papel desempenhado por nossa educação e nossa religião, que criaram entre 

nós uma falsa compreensão de nós mesmos. Por isso precisamos desenvolver 

esquemas não apenas para corrigir essa falha, como também para sermos 

nossas próprias autoridades, em vez de esperar que os outros nos interpretem 

(1978, p.69). 

 

Veremos como todo o movimento de emancipação na África e nas diásporas contribuiu 

para a formação de Amílcar Cabral. 

 

 
2.4. Movimento Negritude 

 
“Minha negritude não é nem torre nem catedral 

Ela mergulha na carne rubra do solo 

Ela mergulha na ardente carne do céu 
Ela rompe a prostração opaca de sua justa paciência”. 

Aimé Césaire90
 

 

 

 

Ao longo da primeira metade do século XX, africanos do continente e da diáspora 

encabeçaram  movimentos  de  resistência  à  assimilação  forçada:  abria-se  um  processo  de 

 
90 In. CÉSAIRE, Aimé. Caderno de um regresso ao país natal, São Paulo, 2012. 
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recusa às referências e aos valores morais, estéticos e modelos culturais brancos. Em 

contrapartida, a desmistificação do colonizador como o modelo a ser imitado e, 

consequentemente a negação da 'branquitude' como modelo universal, impulsionou a busca 

pelos valores e símbolos culturais de origem africana. 

O Pan-africanismo e o movimento Negritude foram fundamentais para a formação de 

uma identidade negra e africana; a busca pela união e solidariedade dos povos africanos que 

tem a mesma origem, mas que foram brutalmente retirados de suas terras, deixando suas 

famílias e sua comunidade, sendo escravizados do outro lado do Atlântico. Como diz Du Bois, 

desde o seculo XV esses meus ancestrais e seus descendentes tiveram uma história comum; 

sofreram uma calamidade em comum e têm uma mesma extensa memória. (...) A verdadeira 

essência desse parentesco é sua herança social da escravidão, discriminação e de insulto 

(Apud APPIAH, 1997, p.70). 

Tanto o pan-africanismo como o movimento negritudinista tiveram origem na diáspora 

africana, nas Antilhas e nos Estados Unidos. Na condição de duplicidade91, vivendo o 

desdobramento da escravidão e o colonialismo, forçados a viver outra cultura, falar outra língua 

e suportar a discriminação racial, a população diásporica, em resposta à situação infernal, 

questionam todos os paradigmas raciais, sociais e psicológicos e suas consequências para a 

população negra. De acordo com Ali Mazrui, 

O racismo estava ligado ao imperialismo e à colonização. (…) A respeito 

destes dois últimos, eles deram luz a um sentimento de identidade africana 

comum e suficientemente forte para permitir a conformação, no curso do 

período considerado, do movimento conhecido como pan-africanismo. Trata- 

se do que expressava o tanzaniano Julius K. Nyerere quando declarava: Sobre 

todo o continente, sem que uma palavra sequer tenha sido trocada de 

indivíduo a outro ou de país a outro, os africanos olhavam a Europa, 

observavam-se uns aos outros e sabiam que, face ao europeu, eles eram 

apenas um (2010, p.11). 

 
O Pan-Africanismo, de acordo com a perspectiva dos pesquisadores do VIII Vol. 

História Geral da África, seria resultado de todo o racismo e a subjugação dos povos negros. A 

negação da estrutura colonial é, consequentemente, uma reação ao modo como o racismo 

manifestou‐se de modo particularmente marcante na maneira pela qual as populações negras 

do continente foram tratadas. A humilhação e o rebaixamento de que os africanos negros 

 

 
91 Paul Gilroy (2012) faz uma excelente discussão sobre o que ele chama de “dupla consciência”, estar no 

Ocidente sem pertencer a ele, e como as afirmações de identidade nacional não condizem à subjetividade e 

identificação nas histórias dos negros no Ocidente. 
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foram vítimas, por razões raciais, no curso dos séculos, contribuíram a levá‐los a se 

reconhecerem mutuamente como “irmãos africanos” (UNESCO, 2010, p.11). Diz Munanga, 

Curiosamente, foram concebidas em espaços fora da África Negra. O vento 

que as levou soprou a partir das Américas, tendo como origem provável os 

Estados Unidos, passando pelo Haiti, seguindo seu caminho até a Europa, 

manifestando-se na Inglaterra para cristalizar-se em Paris, no Quartier Latin. 

A partir daí alastra-se, cobrindo toda a África negra e os negros em diáspora, 

isto é, nas Américas (1986, p. 35). 

 

 

O encontro entre o senegalês Léopold Sédar Senghor, o martinicano Aimé Césaire e 

León Damas, da Guiana, contribuiu particularmente no lançamento das bases do movimento 

literário da Negritude. O movimento Négritude, como diz DURÃO, 

representou uma das primeiras tentativas de se elaborar uma teoria da escrita 

africana, (…) em que temas semelhantes foram abordados por três intelectuais 

negros de diferentes nacionalidades, e que debateram coletivamente sobre as 

especificidades naturais do negro (2016, p.27). 

A Négritude conclamava aos africanos, estudantes nas metrópoles colonizadoras, a 

responsabilizarem-se pela sua verdadeira identidade negra, ou melhor, o seu ser negro, 

deixando de lado suas diferenças nacionais92. 

Léopold Senghor foi um dos primeiros políticos a presidir um país africano, o Senegal, 

na estrutura da antiga África Ocidental Francesa. Aimé Césaire tornou-se prefeito de Fort-de 

France, na Martinica (idem, p.47). Os dois pensadores foram fundamentais na organização e 

estrutura política da Negritude; com o convívio, nos diz Gustavo DURÃO, ambos constituíam 

a experiência de ser negro na metrópole; continua dizendo que, 

(...) com o passar do tempo, os fundadores do movimento chegariam a 

diferentes concepções de consciência racial, de nacionalismo cultural e várias 

outras definições. No entanto, todos concordavam em que o conceito de 

Négritude era uma rejeição à assimilação ao mesmo tempo uma celebração da 

civilização africana (2016, p.37-38). 

 

 

De acordo com Carlos Moore, a Negritude é um dos mais revolucionários conceitos de 

luta social surgidos no Mundo Negro contemporâneo, tanto na definição dos contornos 

culturais, políticos e psicológicos da descolonização, como na determinação dos parâmetros 

 

 
92 Nesse mesmo período, os estudantes também foram responsáveis pela fundação da revista L’Étudiant Noir (O 

Estudante Negro), que já trazia a identidade negra como prioridade sobre as identidades nacionais. A revista 

foi muito importante para a divulgação do movimento da negritude. A favor da liberdade de criação do negro, 

condenou o modelo cultural ocidental e pôs-se em defesa da re-africanização, a busca e a volta às raízes 

africanas, além de aproximarem-se do comunismo e do surrealismo. 
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da luta contra o racismo93. O termo négritude, em francês, segundo Domingues, deriva de nègre, 

termo que no início do século XX era insultuoso, utilizado para ofender ou desqualificar o 

negro, em contraposição a noir, outra palavra para designar negro, mas com um sentido 

respeitoso. Segundo DOMINGUES94, 

A intenção do movimento foi justamente inverter o sentido da palavra 

négritude ao pólo oposto, impingindo-lhe uma conotação positiva, de 

afirmação e orgulho racial. A perspectiva era de desmobilizar o inimigo em 

um de seus principais instrumentos de dominação racial: a linguagem. O 

próprio Aimé Césaire assinalava que o movimento da negritude representou 

uma revolução na linguagem e na literatura. 

Na sua fase inicial, o movimento da Negritude desenvolvido em Paris tinha um caráter 

cultural. A proposta era negar a política de assimilação à cultura européia. Franz Fanon já 

evidenciava que o dilema para os africanos e negros da diáspora deixou de ser “embranquecer 

ou desaparecer”. Nesse sentido, a busca pelas raízes africanas, o “regresso às fontes”, o 

protagonismo, a autonomia dos povos africanos, a reinserção do negro e a busca pela sua 

emancipação social, a Negritude, como movimento, nos diz MOORE, 

se transformou, rapidamente, numa formidável arma teórica de reivindicação 

coletiva, racialmente grupal, em prol da grande mudança social. Nesse 

sentido, pode-se, legitimamente, designar a Negritude como um verdadeiro 

Panafricanismo Cultural (In. CÉSAIRE, 2010, p.17). 

O conceito de Negritude se contrapunha ao “etnocentrismo europeu”, já que, diz 

Alioune DIOP, É de acordo com definições, princípios e objetivos da cultura ocidental que 

nossas vidas são avaliadas e controladas (…); por isso, a negação dos princípios da cultura 

ocidental constitui em si mesma uma negação ao colonialismo; segundo Munanga, 

Tratava-se de uma reação. Legítima defesa ou racismo anti-racial, a negritude 

não deixa de ser uma resposta racial negra a uma agressão branca de mesmo 

teor. Nasceria em qualquer país onde houvesse a presença de intelectuais 

negros, como também nas Américas ou na própria África (1986, p.6). 

 
Em junho de 1932, Leopold Sédar Senghor e Aimé Césaire95 publicaram a revista 

Légitime Défense, que denunciava a opressão racial, defendia, não apenas a libertação do estilo 

e da forma, mas a da imaginação e dos moldes de comportamento. O ataque também era 

direcionado ao “mundo capitalista, cristão e burguês”. Inspirados pelo surrealismo e pela sua 

93 CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre a Negritude. Miami 1987. Editora Nandyala, Belo Horizonte, MG, 2010, 

p. 7. 

94 Petrônio Domingues, Movimento da Negritude: uma breve reconstrução histórica. Revista Mediações – 

revista de ciências sociais, londrina, v. 10, n.1, p. 25-40, jan.-jun. 2005. 

95 Kabengele Munanga aponta-nos outros nomes envolvidos na publicação dessa revista, que só teve um número. 

Entre os já citados no texto, diz o autor: (…) A iniciativa foi de alguns estudantes negros antilhanos, Étienne 

Léro, René Menil, Jules Monnero, entre outros (1984, p.40-42). 
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revolta contra a tirania da linguagem e da arte burguesas, os africanos francófonos de Paris 

lançaram um movimento de rebelião contra a colonização do espírito africano, permanecendo, 

todavia, circunscritos a um quadro de referência europeia (UNESCO, 2010, p.614). 

Então, em combate ao racismo, a Negritude assumiu a noção de raça, mas para 

desmistificá-la. Segundo Carlos Moore, a Negritude é a exigência ontológica do Ser Humano 

que fora transformado em “negro-animal”, “negro-vegetal”, “negro-coisa”, “negro- 

sujeira”, “negro-fealdade”, “negro-sem-história” e, naturalmente, “negro-sem-porvir” 

(1986, p.19). De acordo com Kabengele MUNANGA, Os negros decidem assumir o desprezo 

para fazer dele fonte de orgulho. (…) A negritude aparece aqui como uma operação para a 

desintoxicação semântica e de constituição de um novo lugar de inteligibilidade da relação 

consigo, com os outros e com o mundo (Idem, p.25). 

Em 1939, Aimé Césaire publicou um caderno de poesias que passou a se configurar 

enquanto poema fundador da Negritude. Nesse longo poema, surge a concepção de “negritude”, 

Césaire evoca o resplendor do passado africano ofuscado pela dominação 

colonial e pela persistência de um discurso degradante. À representação do 

escravo animalizado e passivo ele opõe a resistência dos povos negros, 

submetidos ao colonialismo, mas sujeitos de sua história (2016, p.77). 

Segundo diz C.L.R. James, no Caderno de um retorno ao país natal, Aimé Césaire 

primeiramente descreve a Martinica, a pobreza, a miséria e os vícios das massas populares e 

a subserviência bajuladora das classes médias negras (2010, p.352). Como outros jovens 

negros da sua geração, Césaire concluiu seus estudos em Paris e num momento, se viu abalado 

pelo abismo racial. Aimé Césaire, continua C.L.R. James, Sente que tem de ir lá. Fá- lo e 

descobre uma nova versão daquilo que haitianos, como Garvey e Padmore, haviam 

descoberto: que a salvação das Caraíbas está em África, a pátria original e ancestral dos povos 

caribenhos (Idem). 

A Negritude, diz Césaire, é o ato de assumir ser negro e ser consciente de uma 

identidade, história e cultura específica. De fato, continua, 

a Negritude não é essencialmente de natureza biológica. (…) A Negritude, aos 

meus olhos não é uma filosofia. A Negritude não é uma metafísica. A 

Negritude não é uma pretensiosa concepção de universo. É uma maneira de 

viver a história dentro da história: a história de uma comunidade cuja 

experiência parece, em verdade, singular, com suas deportações de 

populações, seus deslocamentos de homens de um continente a outro, suas 

lembranças distantes, seus restos de culturas assassinadas. (…) Vale dizer 
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que a Negritude, em seu estágio inicial, pode ser definida primeiramente como 

tomada de consciência da diferença, como memória, como fidelidade e como 

solidariedade. Mas a Negritude não é apenas passiva. Ela não é da ordem do 

esmorecimento e do sofrimento. Ela não é da ordem do patético e da dor. Não 

é nem emoção nem dor. A Negritude resulta de uma atitude ativa e agressiva 

do espírito. Ela é um despertar, um despertar de dignidade. Ela é uma rejeição, 

e rejeição da opressão. Ela é luta, isto é, luta contra a desigualdade. Ela é 

também revolta (CESAIRE, 2010). 

 
Em 1947, Léopold Sédar Senghor, publicava na sua Antologia o conceito de 

“negritude”, que desenvolvia tomando por empréstimo a uma fórmula lançada em 1932 por 

Aimé Césaire e remodelada por Jean-Paul Sartre96. Segundo SANCHES, Senghor e Césaire, 

descobrirão, também em diálogo com a Harleim Renaissance, a sua negritude, 

negritude que tomam consciência, menos através da militância política, do que 

em encontros e saraus literários. (…) Tratou-se assim de uma negritude que 

nada tem de exótico, como o demonstra não a recorrente apropriação criativa 

do surrealismo por parte dos poetas da negritude (2011, p. 20). 

 

Lépold Senghor afirmava a existência de uma “alma negra” inerente à estrutura 

psicológica do africano; chamou a atenção para a personalidade negra, as glórias passadas da 

África, as riquezas, o ideário necessário ao equilíbrio do mundo futuro, os tantãs e as danças, a 

emoção, a intuição, enfim, tudo o que podia ser expresso (MUNANGA, 1986, p.42). A alma 

negra de Senghor teria uma natureza emotiva, em detrimento à racionalidade do branco. 

Expressou uma visão de mundo africana que está em oposição à visão técnica e racionalista da 

modernidade europeia. Nas palavras de Senghor, a concepção racionalista, as explicações 

mecânico-materialistas nada explicam. Aqui menos do que em qualquer outro lado (2011, p. 

75). Senghor propôs o que chamou de civilização do universal, estaria dentre os objetivos do 

movimento negritude, o repúdio ao ódio, procurando diálogo com outros povos e culturas. 

Nesse mesmo sentido caminhou o conceito solidariedade de Aimé Césaire; como diz 

MUNANGA, Primordialmente, os negros apoiam-se no mundo inteiro. Mas o negro não quer 

isolar-se do resto do mundo. A questão é contribuir para uma nova sociedade, onde 

 

 

96 Aimé Césaire nasceu numa aldeia do norte da Martinica, em 1913, nas Anitlhas; fez seus os estudos nas 

instituições francesas, vivendo vários anos em Paris; tornou-se um dos maiores poetas do século XX, sendo 

uma referência fundamental tanto na América, como na África, é considerado como fundador de uma nova 

literatura. Entre os divulgadores de sua obra poética, estão alguns dos surrealistas como André Breton e 

Benjamin Perét. Também foi deputado na Assembleia Nacional Francesa, eleito pela colônia de Martinica. 

Inclusive, foi Aimé Césaire quem inventou a palavra “negritude”. Césaire recusava-se a receber o título de 

“paternidade” do conceito de negritude, para ele, quem fundou do conceito da negritude foram os haitianos, 

em 1884 com a Revolução Negra do Haiti (UNESCO, 2010, p.217). Senghor, poeta e político senegalês, foi 

uma das figuras centrais em torno da Negritude. 
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todos os mortais poderão encontrar seu lugar (1986, p.49). Léopold Sédar Senghor, segundo 

SANCHES, 

Evoluiria de uma negritude militante para uma noção de crioulidade e de 

assimilação como processo de apropriação criativa, o que lhe permitiria 

reconciliar-se com a franconfonia, recusando sempre qualquer via marxista, 

pese embora a sua adesão a um modelo socialista mais local que universal. Já 

Césaire, depois da descoberta da sua negritude em França, vira-se para o 

internacionalismo comunista; (...) ao reconhecer as limitações que essa 

abordagem desracializada apresentava para os negros franceses e a causa 

anticolonial (2011, p.21). 

Um dos apontamentos críticos ao pensamento de Senghor97, se relaciona ao seu conceito 

de Negritude, apontado como essencialista, como afirmado na sua célebre frase: A emoção é 

negra, como a razão é helena98. Enquanto a civilização européia seria substancialmente 

materialista, os valores negro-africanos estariam fundados na vida, na emoção e no amor. Para 

Senghor, estes atributos constituíam um privilégio do negro99. Avisão de Senghor não contrapõe 

o mundo branco ao mundo negro, para ele, ambos se complementariam; defende a assimilação 

como um processo criativo, onde o negro africano complementaria o branco, num casamento 

entre a “emoção e a razão”. Os dois mundos juntos, resultariam numa “mestiçagem cultural”, 

só assim, de acordo com Senghor, era possível atingir a “Civilização do Universal”. (…) O 

casamento entre a “Lógica” (Europa) e a “Emoção” (África) (MOORE, 2010, p.21). 

Senghor construía assim uma noção de crioulidade e de assimilação como processo de 

apropriação criativa, o que lhe permitia reconciliar-se com a francofonia; assim, tanto ele, como 

outros pensadores da negritude, engajou-se no pensamento colonial, na cultura francesa e na 

política negro-africana, como caminho para a imersão no relacionamento com o sistema 

97 Nessa perspectiva crítica da negritude francófona está contida nos dois sentidos básicos e inter-relacionados 

do termo negritude, conforme abordados por Munanga (1988, p.44). O primeiro era a noção que dominava 

antes da Segunda Guerra Mundial, qual seja, o simples reconhecimento do fato de ser negro, uma de aceitação 

de seu destino, história e cultura – princípios formadores de uma identidade negra positiva e orgulhosa. Esta 

visão da negritude foi definida, posteriormente, por Aimé Césaire, entre outros, como uma personalidade 

cultural africana, cujos aspectos primordiais seriam a identidade, a fidelidade e a solidariedade para com os 

povos negros de todo o mundo. O segundo sentido da negritude, segundo Munanga, resultou de um processo 

que aos poucos alterou seu significado até ganhar uma dimensão política próxima àquela do pan-africanismo: 

como luta simbólica pela emancipação dos povos negros do colonialismo ocidental”. In. BARBOSA, 

Muryatan Santana. O Ten e a negritude francófona no Brasil, recepção e inovações. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais - VOL. 28 N° 81, fevereiro de 2013, p.173. 

98 SENGHOR, Léopold Sédar. O contributo do homem negro. In. Malhas que os impérios tecem, Lisboa: Ed. 

Lugar da História, 2010, p. 75. 

99 O perigo dessa acepção é que reforça o preconceito segundo o qual a raça negra é incapaz de atingir certos 

níveis de inteligência e promover autonomamente o desenvolvimento de uma nação, ou seja, a raça negra seria 

incapaz de alcançar determinado estágio do conhecimento científico e tecnológico, posto que sua natureza 

seria, essencialmente, munida de valores espirituais(...) Senghor inventa uma africanidade que se define como 

o oposto das luzes, no sentido de exacerbar a emoção africana em contraste com a razão ocidental (SANCHES, 

2011, p.22). 
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colonial imposto pela França. A sua maior dificuldade foi compreender como “viver” a nação 

como um francês e, ao mesmo tempo, se sentir profundamente conectado às sociedades 

africanas (WILDER, 2005, p.156; Apud DURÃO, 2016, p.49). Segundo Carlos Moore, 

Senghor, em 1933, já se beneficiava da condição de cidadão francês, condição que nunca 

renunciou, mesmo quando foi presidente do Senegal em 1960. Para MOORE, sua visão 

“anticolonialista” se desenvolveu no interior de uma concepção dominada pela ideia fixa da 

coexistência pacífica entre colonizado e colonizador, entre as civilizações colonizadoras e 

colonizadas (2010, p.20). 

Léopold Sédar Senghor buscou o contato com a terra, a primordialidade da relação com 

a africanidade e a ancestralidade; porém, também foi questionado pelo filósofo camaronês 

Marcien Towa, no seu livro Léopold Sédar Senghor: négritude ou servitude?, em que apresenta 

Senghor como constituinte de uma tradição romântica diferencialista que reproduziria, em 

última instância, os estereótipos que o ocidente criara dos negros (Apud SANCHES, 2011, 

p.22). Nas palavras de TOWA, 

L. S. Senghor, em nome da negritude, propõe-nos a francofonia, isto é, o 

fortalecimento e o desenvolvimento do francês como ideal e fundamento da 

nossa política e cultura. A negritude senghoriana manifesta assim a sua 

verdadeira natureza: é a ideologia quase oficial do neocolonialismo, o cimento 

da prisão onde quer deixar-nos trincados e que devemos quebrar (1971, p.99; 

Apud MUNANGA, 1986, p.48). 

 

Assim, a Negritude de Senghor foi questionada pelas gerações independentistas como 

conciliatória e em conformidade com o estado Francês. Porém, é impossível compreender a 

Négritude senghoriana subtraindo-a de seu contexto (DURÃO, 2016, p.46). Outro fator 

importante em se destacar, é que o conceito de Négritude acabou por ficar relacionado à 

personalidade de Senghor. Continua Gustavo DURÃO, 

Como bem destacou Marcien Towa, a négritude foi interpretada, durante 

muito tempo, como uma aventura pessoal de Senghor e isso levou a uma 

desconfiança e má vontade por grande parte dos pensadores contemporâneos 

em analisar o conceito. Talvez representasse a ingenuidade intelectual de 

Senghor, mas certamente, foi uma visão para restabelecer o orgulho dos povos 

que se acreditavam excluídos da História, os verdadeiros “Condenados da 

Terra”, para se utilizar a expressão do título da obra de Fanon (2016, p.49). 

 
Embora pesem críticas sobre Senghor pela sua postura conciliatória com relação à 

França, diz Durão, sua noção de cultura foi muito mais ampla do que se crê e, no fundo, por 

defender um diálogo abrangente (inclusive multiculturalista), não conseguiu conciliar os 
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pensadores negros, salvo aqueles dos anos de 1930 e 1940 (idem). Senghor seguiu na defesa 

do que chamou de “civilização do universal”; no entanto, a sua defesa da 'francofonia', a defesa 

da língua francesa e a manutenção dos laços com a metrópole, mesmo após a descolonização, 

manteria o domínio, 'neocolonial'. Para MUNANGA, Um grande descrédito caiu sobre a 

negritude. No entanto, não podemos desconsiderar todo o movimento por causa da posição 

pessoal de Senghor (1986, p.49). 

Mas, o fato é que era preciso encarar que a realidade do colonialismo e as ameaças do 

neocolonialismo não permitiriam jamais uma relação harmoniosa entre colonos e colonizados. 

Veremos adiante que essa situação foi transformada com o V Congresso Pan-Africano em 

Manchester, quando surgem as diretrizes africanas como foco do movimento: a urgência da 

ruptura com o colonialismo; no caso, como defendeu Malcom X, por todos os meios 

necessários100. 

Um pouco depois do Congresso de Manchester, um importante acontecimento se deu, 

em 1947, também em Paris, quando foi lançada a revista Présence Africaine, por Alioune Diop, 

universitário senegalês, convertido ao catolicismo e durante certo tempo, senador socialista do 

Senegal101. Esta revista, segundo Jean Suret-Canale e A. Adu Boahen, 

em torno da qual se criou a Sociedade Africana de Cultura, não era 

politicamente contestadora, mas, a sua afirmação em favor de uma 

personalidade cultural africana consistia em si mesma uma contestação da 

ideologia e do modelo coloniais (UNESCO, 2010, p.217). 

A revista retomava os princípios do pan‐africanismo  e  do  Primeiro  Congresso Pan‐ 

africano. O periódico procurava sincronizar as atividades de africanistas e africanos com negros 

do hemisfério ocidental em uma nova e poderosa configuração anti-imperialista (GILROY, 

2012, p.365). 

Os intelectuais negros e europeus reunidos em torno de Alioune Diop, entre os quais 

Mário de Andrade, estiveram na origem de obras fundamentais, tal como Nations nègres et 

100 O Congresso de Manchester serviu mais tarde para convocar o denominado “West African National 

Secretariat”, em 1946, por Kwame N’Krumah, com objetivo de “promover uma federação oeste-africana, 

como alavanca indispensável à realização da esperança pan-africana dos Estados Unidos da África. Nesse 

sentido, em 1947, a federaçao pan-africana lançou o Jornal Panafrica, que logo desapareceu, para dar lugar ao 

Pan African Age, financeiramente sustentando pelo governo de Gana (DECRAENE, 1962, p.30; Apud 

MONTEIRO, 2009, p.130). 

101 Diop utilizou a revista Présence Africaine para desenvolver um fervoroso debate sobre o pensamento religioso 

africano e, mais especificamente, sobre a pesquisa teológica, sobre a definição da identidade do africano no 

mundo moderno. Um dos mais influentes documentos, em matéria de africanização da Igreja, foi a obra 

coletiva que expôs os diversos problemas em jogo, publicada por dignitários africanos da Igreja católica em 

1956 e intitulado: Padres negros interrogam-se. Simultaneamente, a Sociedade Cultural Africana, 

estabelecida em Paris e dirigida por Alioune Diop, enxergava nestes problemas o elemento central do debate 

sobre a negritude (TSHIBANGU; AJAYI; SANNEH, 2010, p.614). 
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cultures de Cheikh Anta Diop (UNESCO, 2010, p.874). Segundo Alioune Diop, O efeito de um 

presença africana no mundo será o de aumentar a riqueza da consciência humana (2012, 

p.366). Para os militantes da Presénce Africaine, diz Asante e Chanaiwa, 

tratava‐se de provar que o florescimento da cultura negra era inconcebível em 

um contexto de independência política e, que os negros deveriam se unir e se 

mostrar solidários na luta. Eles deveriam, portanto, distinguir-se do outro, o 

colonizador, afirmando‐se como negros (UNESCO, 2010, p.874). 

 

A revista significou um novo instrumento de combate às estruturas coloniais, uma nova 

arma em defesa da Negritude que, segundo GILROY, (…) foi importante para a consciência 

da diáspora africana como multiplicidade transnacional e intercultural (2012, p.365). 

Ao longo dos anos vivendo nas capitais colonizadoras, os jovens africanos se viam 

distanciados da sua verdadeira cultura, numa assimilação forçada que não os livrava do racismo 

imanente das sociedades europeias. Em reação, manifestam um sentimento de pertença a um 

continente que durante séculos foi pela Europa expropriado, subumanizado; asselvajado, 

incivilizado. A Europa, para desenvolver os seus meios de produção e indústrias, dividiu as 

nações africanas de acordo com as suas estratégias e interesses econômicos. Nas palavras de 

Kwame APPIAH, 

a invenção da África como um subproduto do racialismo europeu (pan- 

africano se baseu numa categoria do africano que se baseou no próprio 

conceito de negro) os brancos inventaram os negros afim de dominá-los; tem 

consistido em tornar reais as identidades imaginárias que a europa nos 

submeteu (1997, p.96). 

 

O sistema colonial tentou dissolver a identidade cultural dos povos colonizados, 

impondo a sua própria visão de mundo; podemos ver como o ensino colonial era pautado pela 

história dos países colonizadores: nas colônias dominadas pela França, por exemplo, era 

ensinado que os africanos seriam descendentes dos gauleses102. A retirada dos povos africanos 

da história, a sua presença estigmatizada, o silenciamento, como partes do processo de domínio 

colonial, pressupõe a retirada da autonomia dos povos originários, que perderam o controle das 

terras, da produção; tiveram suas línguas e suas culturas rebaixadas e inferiorizadas. Para Cheik 

Anta DIOP, 

A identidade cultural de qualquer povo corresponde idealmente à presença 

simultânea de três componentes: o histórico, o linguístico e o psicológico. 

102 No tempo do Império francês, os gauleses eram apresentados como os ancestrais dos africanos francófonos; a 

elite herdeira deste império, sem chegar a tal extremismo, não conferiu prioridade à modificação dos currículos 

na educação, educação esta que, na qualidade de instrumento cultural imperialista, exercera em suas colônias 

francesas uma ação ainda mais profunda e eficaz, comparativamente ao exército nas colônias inglesas ou 

belgas (UNESCO, 2010, p.537). 
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No entanto, o fator histórico parece o mais importante, na medida em que 

constitui o cimento que une os elementos diversos de um povo, através do 

sentimento de continuidade vivido pelo conjunto da coletividade. O essencial 

para cada comunidade é reencontrar o fio condutor que a liga ao seu passado 

ancestral, o mais longínquo possível. Neste sentido, segundo o autor, o estudo 

da história permite ao negro recaptar a sua nacionalidade e tirar dela o 

benefício moral necessário para reconquistar o seu lugar no mundo103. 

Cheik Anta Diop desenvolveu um minucioso estudo das civilizações africanas, 

postulando a ideia de que a civilização-berço do Egito Antigo era uma civilização negro- 

africana. Diop nasceu no Senegal em 1923, realizou seus estudos superiores em Paris, dedicou- 

se a egiptologia, passando a decodificar os hieróglifos que contribuiu muito nos seus estudos; 

menciona a existência de fontes segundo os quais “o Egito antigo não foi nem escravagista nem 

racista” daí a inexistência do vocábulo escravo na sua língua (AMBRÓSIO E DIÉMÉ, 2014, 

p.80). Diante da sua formação multidisciplinar, pois, além de egiptólogo, foi historiador, 

linguista, antropólogo, físico, químico, deixando um legado de diversas obras centrais para os 

estudos africanos: Era preciso reafirmar a existência da cultura científica de não europeus, 

evidentemente inspiradora (idem, p.85)104. 

Os estudos de Cheikh Anta Diop marcaram a geração da Negritude; o conhecimento 

construído por ele, nos diz Ambrósio e Diémé, desaliena não só a própria história africana, 

mas também a de sua diáspora, e consequentemente da Europa e do mundo. (…) Liberta 

objetivamente do jugo da alienação cultural e científica ocidental (idem: 92). Segundo 

MOORE, Diop redimensionaria a negritude, paralelamente a Fanon, ao lhe conferir uma 

sustentação teórica enraizada na investigação científica. (...) Diop abate, com um só golpe, as 

mais arraigadas teses de sustentação da supremacia do ocidente e da raça branca (2010, p.26). 

Sua importância repercutiu em todo o mundo negro, sendo Cheik Anta Diop um dos 

responsáveis por destruir o mito da inferioridade e do afastamento dos povos negros da 

civilização; juntos, Fanon, Césaire e Diop, segundo Moore, provocaram uma revolução 

 
103 DIOP, Cheik Anta Diop, Unité Culturelle de I’Afrique noire. Paris: Présence Africaine, 1959, p.147. Apud 

MUNANGA, 1986, p.85. 

104 Um tipo particular de organização pan-africana, sábia ou científica, é a associação profissional ou a academia 

de especialistas. Cheikh Anta Diop, inclusive, tentou pan-africanizar a pesquisa, além das fronteiras africanas, 

no âmbito de um movimento englobando o conjunto do mundo negro. Tal era o objetivo da Associação 

Mundial dos Pesquisadores Negros, criada em 1976, da qual Diop tornou‐se o presidente. Como o próprio 

Diop declarou durante a sua alocução de inauguração das funções: A associação abarcará todas as disciplinas 

científicas, tanto em matéria de ciência natural quanto social [...]. Em ambos os domínios, solicitar‐se‐á aos 

sábios e cientistas do mundo negro o cuidado consistente em orientar os seus esforços para a resolução dos 

problemas científicos e sociológicos vitais, aos quais presentemente está confrontado o mundo negro. Isto 

solidificará sobremaneira os laços culturais unificadores de todas as populações negras do globo (UNESCO, 

2010, p.777). 



108 
 

 

conceitual na maneira de analisar e conceber o fenômeno negro; a questão do mundo negro não 

poderia ser reduzida, simplesmente, à luta de classes. Os negros precisariam rejeitar a 

assimilação como processo de diluição cultural e racial em resposta a opressão racial do Mundo 

Negro (idem: 28). Cheik Anta Diop trabalhou pela reestruturação da consciência histórica 

africana, abrindo-se ao ideal pan-africano, que faria tábua rasa das fronteiras traçadas ao 

acaso para comodidade da exploração colonialista (BAH, 2005, p.120). 

A Negritude também se expressou junto aos jovens africanos estudantes em Londres, e 

não podemos esquecer de mencionar a publicação de Au pie du mont Kenya, em 1938, de Jomo 

Kennyatta; nos diz Ali. A. Mazrui que, 

Junto aos africanos de língua inglesa, a publicação do livro no qual Jomo 

Kenyatta igualmente toma a defesa da África, constitui o equivalente do 

movimento da negritude, na qualidade de movimento de legitimação cultural. 

O movimento da negritude e Au pied du mont Kenya expressaram dois 

importantes aspectos do novo domínio africano em matéria de comunicação, 

uma comunicação voltada tanto para as metrópoles quanto para o restante do 

mundo. Esta nova capacidade estava, aqui, posta ao serviço da cruzada pela 

libertação da África (UNESCO, 2010, p. 1115). 

 

O movimento ecoou distante. A resposta dos povos negros à modernidade colonial e ao 

racismo repercutiu em diversos lugares; nos diferentes continentes, as ideias de emancipação e 

a busca pela reconquista da sua humanidade e da sua identidade cultural, contribuíram para que 

as populações negras espalhadas pelo mundo dessem um basta a situação execrável em que 

viviam, seja na América, na Europa e na África. 

As condições de vida das populações afro-americanas provocaram uma reação que se 

propagou mundialmente; o homem Negro e a mulher Negra não eram nem sequer 

considerados/as diante a sua fundamental importância no processo histórico de construção 

social, cultural e nacional, quanto mais tratado com igualdade. Richard Wright já vinha 

denunciando o racismo e a exploração da população afro-americana nos seus textos e romances, 

sendo um dos primeiros escritores negros a ter projeção mundial no começo do século XX105. 

No seu primeiro trabalho não-ficcional, Twelve Million Black Voices (1947), 

 
105 Uma série de escritores/as negros/as dos EUA abordaram o racismo e a duplicidade de ser 'americano/a' e, ao 

mesmo tempo, ser completamente excluído/a dessa sociedade. Segundo Paul Gilroy, Richard Wright foi o 

primeiro escritor negro a ser apresentado como uma personalidade importante na literatura mundial (…) 

Sua obra desfrutou de um público leitor mundial em proporções inéditas para um autor negro. Foi traduzido 

em diversas línguas e levou a experiência de subordinação racial no sul dos Estados Unidos a um número 

massivo de leitores negros dentro e fora da América. Esses feitos são ainda mais extraordinários porque as 

injustiças e a administração política pelo terror racial exploradas em sua obra foram seriamente 

embaraçosas para o governo americano, tanto pela postura antinazista de sua obra como por suas relações 

posteriores com a política emergente da libertação nacional (2007, p.281-282). Tendo escrito obras 

substanciais sobre ser negro nos Estados Unidos, Richard WRIGHT foi pan-africanista, anticapitalista e 

anticomunista. 
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Richard Wright faz a seguinte reflexão sobre a condição do negro na sociedade norte- 

americana: 

A palavra “negro”, termo pelo qual, oralmente ou na imprensa, nós, negros, 

nos Estados Unidos costumamos ser designados, não é realmente um nome 

nem uma descrição, mas uma ilha psicológica cuja forma objetiva é a ordem 

mais unânime em toda a história americana; uma ordem apoiada pela tradição 

popular e nacional... Esta ilha, em cujos limites vivemos, está ancorada nos 

sentimentos de milhões de pessoas, e fica bem no meio do mar de faces 

brancas que encontramos diariamente; e, em geral, embora faça trezentos anos 

que nossa nação foi levada ao século XX, suas fronteiras de pedra 

permaneceram inquebráveis diante das ondas de nossa esperança, que 

investem contra ela (Apud GILROY, 2007, p.289). 

 

A presença de Richard Wright na Primeira Conferência de Artistas e Escritores Negros, 

organizada pela Revista Présence Africaine, em 1956, desencadearia um debate áspero em 

torno da identidade racial e suas fronteiras (2007, p.287). As suas obras contribuíram para as 

discussões acerca da modernidade ocidental, da identidade, da psicologia e do racismo; ao 

longo da sua trajetória, realizou uma série de viagens e sempre ia escrevendo as suas percepções 

e observações, sendo que as suas reflexões sobre os diversos problemas raciais, históricos, 

sociológicos, filosóficos, nos diz GILROY, (...) ficou incorporado em seu meta-comentário 

sobre o valor da civilização ocidental, a relação entre a tradição e a modernidade e as divisões 

de classe impostas às populações coloniais pelos processos sangrentos e terroristas do domínio 

imperial (idem, p.289). 

Também nos EUA, o movimento Harlem Renaissance evidenciava um lugar de 

transitação pan-africana; sobre esse movimento, nos diz Moore: Ele floresceu sob o impulso de 

grandes intelectuais que também sentaram as bases daquilo que seria catalogado 

apropriadamente como Negritude (2010, p.12). O movimento fazia parte da reação dos afro- 

americanos, que permaneceria nos anos seguintes. Segundo Manuela SANCHES, 

Centro do orgulho de ser negro, a Harlem dos anos 20 não só afirmaria essa 

faceta como destacaria a noção de que esse processo de identificação 

correspondia, sobretudo, a constituir-se parte integrante e inspiradora de uma 

modernidade essencialmente cosmopolita (2011, p.19). 

Sobre o movimento Harlem Renaissance, afirma Gustavo Durão, é preciso ressaltar 

que foi o mais representativo dos ideais panafricanos, quando se desdobrou nas lutas pela 

igualdade de direitos dos negros nos Estados Unidos, desencadeando posteriormente as lutas 

contra a segregação racial (2012, p.191). Os ativistas desse movimento exaltavam a sua 

origem racial e cultural africana. Nos EUA, além de Richard Wright, os que mais adquiriram 

notoriedade foram Langston Hughes e Claude Mackay106. Já nas ilhas do Caribe e, em 

106 O escritor Langston Hughes (1902-1967), foi um dos que mais utilizou em sua poesia sua destreza e 

capacidade de adaptação do povo negro na América, e é o principal intelectual preocupado com o “negro- 
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particular, em Cuba, foi articulado o movimento denominado negrismo cubano, tendo como 

principal expoente o poeta negro Nicolás Guillén. No Haiti, Jean Price-Mars articulou, em 

conjunto com outros intelectuais, o movimento indigenista de reabilitação da herança cultural 

africana, valorizando as línguas crioulas e a religião vodu. Contrário à ocupação norte- 

americana na ilha, esse líder negro encampou a resistência anticolonial e promoveu um trabalho 

de conscientização sobre a história africana. O seu livro Assim Fala o Tio (Ansi parla l'Oncle), 

nos diz Carlos MOORE, publicado em 1928, eletrizou os intelectuais do mundo negro. Price- 

Mars entraria para a história do Panafricanismo como um dos pioneiros da Negritude (2010, 

p.12). 

O termo negritude, nos orienta Munanga, não permaneceu estático. Conheceu várias 

interpretações, muitas contraditórias, entre seus estudiosos. Enquanto movimento, a negritude 

desempenhou historicamente seu papel emancipador, traduzido pelas independências africanas 

e estendeu-se como libertação para todos os negros da diáspora, ainda vítimas do racismo 

branco, por exemplo nas Américas (1986, p.7). Para Manuela Sanches, 

(…) O movimento da negritude pode ser visto em associação com o pan- 

africanismo, embora constituam duas tendências distintas. O primeiro, mais 

francófono, teria seus primeiros representantes em Léopold Sédar Senghor, 

León Gontran-Damas e Aimé Césaire, com uma vertente mais culltural e 

spirituals” e com o jazz como traços fundamentais da ancestralidade africana. Foi considerado um dos 

escritores que mais influenciou os intelectuais negros na França, chegando a ter relações de amizade com 

Leopold Senghor e Leon Damas. É possível perceber em sua poesia o não-lugar do negro na sociedade norte- 

americana, ou seja, que ele tenha passado por uma grande inquietação ao perceber-se não inserido na 

sociedade. Sua poesia também aborda a esperança de um dia o negro fazer realmente parte da sociedade norte- 

americana. A expressão desta inquietação está explicita em um dos seus mais conhecidos poemas “Eu também, 

eu sou a América”: “Eu também canto a América. /Eu sou o irmão obscuro /Eles me mandam comer na 

cozinha /Quando ele vem do mundo, /Mais eu rio /Eu como bem, /E eu reúno forças. /Amanhã, 

/Eu ficarei na mesa /Quando ele vier do/ mundo /Ninguém ousará /Me dizer, /Agora: / “Vá comer na cozinha” 

/E então, /Verão bem como eu sou bonito/ E eles terão vergonha /Eu também sou a América”. In. 

KESTELOOT, 1987, p.27, Apud DURÃO, 2012, p.296. Hughes, foi ainda um grande defensor da fraternidade 

entre os negros e acreditava que a manifestação através dos “spirituals” era mais do que algo religioso e sim 

um traço da solidariedade entre os “irmãos de cor” (idem). O escritor jamaicano Claude Mac Kay (1889- 

1948), nos diz DURÃO, “foi considerado um importante representante da “Renaissance”, sendo também 

apropriado por muitos intelectuais da negritude como precursor do movimento. Ele foi um intelectual que 

optou pela vivência do deslocamento viajando na década de 20 para lugares como Londres, Rússia, Paris, 

Marselha, Espanha e Marrocos. Seu autoexílio fez com que exemplificasse a dupla condição de intelectual 

“fora-do-lugar”, seja por não possuir raízes nacionais, seja por não ser aceito como negro em alguns dos 

lugares que conheceu. Mesmo que tivesse passado pela experiência de Paris, Mac Kay não deixou de dialogar 

com os negros do Harlem, identificando o bairro como um espaço comunitário no sentido de aproximar o 

debate sobre as raízes negro-africanas. Essa é a riqueza do pensamento de Mac Kay, ele conseguiu, mesmo 

sem estar ligado à um espaço geográfico fixo, ele entrou em contato com vários escritores negros, captando 

suas especificidades e contestações em comum. A compreensão das diversas sociedades propiciou entender 

os pontos de análise dos processos de exclusão e discriminação do negro. As suas múltiplas experiências nos 

locais que conheceu fazem dele uma espécie de “intelectual transnacional” e isto se torna presente nas suas 

obras como poesias e romances. O papel intelectual de Mac Kay é de buscar o seu espaço com a consciência 

de que ainda não havia a imagem do intelectual negro estritamente consolidada e digna para a condição que 

os pensadores do Harlem buscavam. Suas principais obras “Home to Harlem” e “Banjo” (1928) foram 

fundamentais para trabalhar-se a questão da linguagem dos negros, seus valores raciais, chegando a influenciar 

a literatura como um todo” (idem, p.197). 
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poética. Já o segundo, predominantemente anglófono, com uma tendência 

militantemente política, será representado por Marcus Garvey, W.E.B. Du 

Bois, George Padmore, C.L.R. James e Kwame Nkrumah, entre outros (2011, 

p.16). 

 

 

Pelo exposto, vimos que o movimento negritudinista está intrinsecamente ligado com o 

pan-africanismo; tem como bagagem a experiência de pertencer a um povo que por séculos foi 

retirado à força de sua terra e subjugado; escravizado nas monoculturas de algodão, 

inferiorizado nas ciências, nas artes, na sua presença no mundo; permanece a Presença da morte 

que deriva da escravidão como um estado ontológico correlato que desejo chamar de condição 

do ser em estado de dor (GILROY, 2014, p.379). Em reação a violência do racismo colonial, 

trazem a necessidade de questionar os preconceitos culturais e racias; optar pelo renascimento 

cultural negro, por outra base de pensamento e progresso. Nos diz, Tshibangu, J. 

F. Ade Ajayi e Lemim Sanneh que 

O movimento de reivindicação da negritude se tornaria uma experiência pan‐ 

africana de excepcional alcance, escritores originários da África e das 

Antilhas reuniram-se em poesia, para expressarem a dor da separação 

relativa aos ancestrais  e  afirmarem  o  valor  da  tradição  e  da 

autenticidade africanas (UNESCO, 2010, p.628). 

 

Na realidade, os movimentos pan-africanistas, que eclodiram em solo francês, agiam 

em paralelo com a Universal Negro Improvement Association garveyrista. A convite dessas 

organizações negras, Marcus Garvey visitou Paris, em 1927, e proferiu uma contundente 

conferência. Diversas revistas e jornais de publicações negras na época, nos diz Moore, 

repercutiam amplamente a doutrina garveyrista (2012, p.13). Sendo anterior a Negritude 

enquanto movimento, o Pan-africanismo também se desenvolveu incialmente por pensadores 

das antilhas e afro-americanos. Como eixos desse movimento, estavam a solidariedade e a união 

dos africanos e dos afro-descendentes fora da África. Vejamos o que diz Kabengele 

MUNANGA, 

Se do ponto de vista político, socioeconômico e geográfico não é possível 

conceber uma unidade entre todos os negros do mundo, histórica e 

psicologicamente ela pode ser estabelecida. E todos, no continente e na 

diáspora, são vítimas do racismo branco. A nível emocional, essa situação 

comum é um fator de unidade, expressa pela solidariedade que ultrapassa 

fronteiras (1986, p.57). 
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2.5. Pan-africanismo  
 

“Nem mesmo um preto derramará o seu sangue pela Europa 

enquanto a Etiópia não for libertada107” 
 

 

 

 

O Pan-Africanismo surge da conexão entre as relações históricas do continente africano 

e da sua diáspora. Estas relações, segundo Joseph E. Harris e Slimane Zeghidour, 

(…) sobreviventes aos tráficos escravistas em direção à Ásia, Europa e 

Américas, foram consolidadas pelas experiências psicológicas e sociais da 

diáspora, de onde nasceram os movimentos de protesto, as revoltas e as ações 

internacionais conduzidas em prol da libertação dos negros, da liberdade e 

igualdade dos africanos e dos seus descendentes, no continente e no 

estrangeiro. Igualmente, a natureza, a maior ou menor crueldade da 

escravatura, o número de escravos e a sua proporção em relação aos senhores, 

influenciaram profundamente o processo de socialização e assim 

contribuíram, para modelar a representação da África, própria às diferentes 

comunidades da diáspora. Do mesmo modo, à imagem da maneira variável 

através da qual os africanos do continente se fazem representar, os 

pertencentes à diáspora têm a sua atuação em função da sua experiência de 

colonização. Na África como no exterior, os europeus, os americanos e os 

asiáticos depreciaram a raça negra e desestimularam a expressão de uma 

solidariedade internacional entre os negros. Entretanto, a ideia de um 

“salvamento” da África, a provocar a emancipação dos negros e demonstrar a 

sua capacidade, tanto em se autogovernar, quanto em contribuírem para a 

civilização mundial, impôs-se fortemente na diáspora e provocou o 

nascimento dos movimentos negros internacionais de libertação (UNESCO, 

2010, p.850). 

 

Embora a nomenclatura Pan-africanismo deixe implícita uma relação estreita com o 

continente africano, diz Paim, cabe ressaltar que essa ideologia tem sua origem nos países de 

colonização inglesa108. Assim, o Pan-africanismo apresenta a característica de ter sido 

encorajado pelos descendentes de africanos habitantes nas Américas, sobretudo nos Estados 

Unidos da América do Norte e nas Antilhas. No movimento Negritude, como no Pan- 

africanismo, é marcante a presença dos intelectuais antilhanos, que, podemos dizer, trazem 

consigo a presença da Revolução do Haiti como referência de Revolução Negra para todo o 

mundo africano e diaspórico109. O atlântico negro foi palco das transações, dos processos de 

107 Slogan dos movimentos que mundialmente organizavam-se contra a ocupação italiana à Etiópia. 

108 PAIM, Márcio. Pan-africanismo: tendências políticas, Nkrumah e a crítica do livro Na Casa De Meu Pai. 

Sankofa. Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana Ano VII, NºXIII, Julho/2014, p.88. 109 

Segundo Tomás, a história do movimento de emancipação negra em todo o mundo remete-se à Revolução Haiti; 

nas suas palavras: A 1 de janeiro de 1804, o Haiti torna-se a primeira nação negra a ganhar 

independência, depois de uma bem-sucedida revolta de escravos ter expulsado o exército francês. Este 

momento histórico tem profundas repercussões, tanto em sociedades esclavagistas, como o Brasil ou os 

Estados Unidos, como em sociedades coloniais, como em grande parte de África (2007, p.66). Ora, o Haiti, 
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racialização, assim como das ideias antirracistas; ou como diz Gilroy, O Atlântico como um 

sistema de trocas culturais e vivência micropolítica (1997, p.40). 

Sendo um movimento anterior à Negritude, o pan-africanismo têm sua primeira geração 

com Henry Williams110 que, diz Scherer, propunha a defesa dos negros de todo o mundo sujeitos 

às diferentes formas de exploração (2011, p.146). Henry Silvester Williams, em 1890, esteve 

na organização da primeira “Conferência dos povos de cor”, que antecedeu os Congressos Pan- 

africanos posteriores, porém, nos diz Márcio Paim, devido aos entraves burocráticos, só pôde 

acontecer dez anos depois em 1900 na Inglaterra (2014, p.89). De acordo com W.E.B. Du Bois, 

foi no congresso de Londres que o termo pan-africanismo teria sido utilizado pela primeira 

vez, numa conferência proferida por Henry Williams, no Westminster Hall, em 1900 (Apud 

SOUSA, 2012, p.136). Nesta altura, o pan-africanismo não colocava em questão a ruptura com 

as potências colonizadoras, tendo esta primeira fase um posicionamento moderado, não 

faltando ressalvas reconfortantes às potências colonizadoras (MOORE, 2010, p.11). 

Contemporâneo de Henry William, William Edward Burghardt Dubois é considerado 

um dos “pais” fundadores do movimento pan-africano; acompanhou o movimento desde o 

primeiro conclave panafricano – “Primeira Conferência Pan-Africana” – que foi realizada 

sob o impulso de Henry Williams, advogado de Trinidad e Tobago, e com apoio moral de 

Blyden, Firmin e Du Bois (MOORE, 2010, p.10). W.E.B. Du Bois, nasceu numa comunidade 

rural de Massachusetts, em 1868, e, num contexto de segregação racial extrema, tornou-se o 

primeiro Doutor Negro da América; sua formação como um intelectual negro militante o levou 

a ter contato com uma série de congressos e discussões, apoiando os encontros internacionais 

do povo africano e afro-descendente. Revelou em sua obra o impacto da opressão racial e seus 

efeitos avassaladores nas comunidades recém libertas da escravidão. 

 
segundo Mário de Andrade, representava então para o conjunto do mundo negro, o país em que escravos de 

origem africana, associados aos mestiços libertados, tinham iniciado, sob o comando de Toussaint- Loverture, 

a ruptura com o sistema colonial e levado a cabo na bacia das Caraíbas, uma “revolução-mãe” (1997, p.59). 

110 Segundo Márcio PAIM, “A primeira “conferência dos povos de cor”, pensada por Henry Silvester Williams 

em 1890, devido aos entraves burocráticos, só pôde acontecer dez anos depois em 1900 na Inglaterra. Henry 

Silvester Williams (1869-1911) graduou-se em direito indo trabalhar na África do Sul. Especializou-se em 

questões agrárias no fórum inglês onde teve a possibilidade de estabelecer estreitas relações com as populações 

do oeste africano de colonização inglesa, tornando-se uma espécie de conselheiro jurídico. Antes de viajar 

para África do Sul, Williams foi responsável pela fundação da Associação africana para promoção e proteção 

dos interesses de todas as pessoas de ascendência africana”. Como conselheiro, Silvester Williams aconselhou 

chefes bantus na África meridional, os quais suas terras eram alvo do interesse dos colonizadores bôers. Da 

mesma forma, auxiliou no aconselhamento os chefes Fantis, cuja suas terras originais os ingleses objetivavam 

transformar em propriedade da coroa britânica. In. Pan-africanismo: tendências políticas, Nkrumah e a crítica 

do livro Na Casa De Meu Pai. Sankofa. Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana Ano 

VII, NºXIII, Julho/2014, p.89. 
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Viveu a segregação do mundo universitário ao ingressar em Havard e depois na Universidade 

de Berlim, e diz que se não fosse pelo problema racial, ele teria provavelmente permanecido 

um dócil e fiel diante do altar da ordem social e do desenvolvimento econômico no interior dos 

quais nascerá111. 

Entretanto, Du Bois vinculou a problemática afro-americana e o legado ocidental de 

exclusão, aproximou os povos “não-brancos” aos negros numa mesma luta por emancipação do 

Terceiro Mundo; esteve envolvido nos congressos pan‐africanos que, desde 1900, dedicaram‐ 

se a reforçar a solidariedade racial, a organizar a luta contra a discriminação e a promover a 

dignidade racial dos povos negros, tanto na África quanto no mundo ocidental (Ki‐Zerbo; A. 

Mazrui;Wondji e A. Boahen,UNESCO, 2010, p.577). Para Munanga, Du Bois teve influência 

considerável sobre personalidades africanas de primeiro plano, tais como Asikiwe Nandi, 

futuro presidente da Nigéria, Kwame Nkrumah, primeiro presidente da República de Gana, 

Jomo Kenyatta, primeiro presidente da República do Quênia (1986, p.37). 

Exercerá também profunda ascendência sobre os escritores negros americanos, seus 

conterrâneos. Seu livro Almas do Povo Negro tornou-se verdadeira bíblia para os intelectuais 

do movimento Renascimento Negro (entre 1920 e 1940). (…) Tratava-se de ter a liberdade de 

expressar-se como se é, e sempre se foi; de defender o direito ao emprego, ao amor, à igualdade, 

ao respeito; de assumir a cultura, o passado de sofrimento, a origem africana (idem, 1986, p.37). 

Nas palavras de Du Bois, nós, criadores da nova geração negra, queremos exprimir nossa 

personalidade sem vergonha nem medo (…) É para o amanhã que construímos nossos sólidos 

templos, pois sabemos edificá-los, e estamos erguidos no topo da montanha, livres dentro de 

nós (Apud MUNANGA, 1986, p.37). 

A ideia de solidariedade mundial pan-negra foi formulada por Du Bois num momento 

em que esteve mais ativo, já na segunda geração do movimento pan-africanista, procurou 

organizar os negros em defesa dos seus direitos. Nesse momento, dois antilhanos, Marcus 

Garvey na Jamaica e George Padmore, em Trinidad e Tobago, aparecem como figuras centrais 

do pan‐africanismo; de acordo com C.L.R. JAMES, 

foi usando a tinta da negritude que dois caribenhos inscreveram 

indelevelmente seus nomes na primeira página da história contemporânea. À 

cabeça está Marcus Garvey, um imigrante da Jamaica e o único negro que 

conseguiu formar um movimento de massas entre os negros americanos 

(2010, p.350). 

 

 
111 W.E.B. Du Bois. Dusk of Dawn: An Essay Toward an Autobiography of a Race Concept. N.Y., The Library 

of America, 1986, p.574. Apud PAIM, 2014, p.91. 
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Marcus Mosiah Garvey nasceu na Jamaica em 17 de agosto de 1887. Foi o fundador da 

UNIA112 (…), e também o fundador do primeiro jornal negro na Jamaica, The Black Man. Em 

janeiro de 1907, liderou uma greve que o impediu de conseguir emprego, indo trabalhar numa 

gráfica do governo; de acordo com Danilo RABELO, 

Para conseguir maiores recursos para sua militância política, Garvey deixou a 

Jamaica, em 1911, e imigrou para Costa Rica trabalhando nas plantations de 

bananas. Ali, ele tomou consciência da discriminação que os trabalhadores 

afro-descendentes das Índias Ocidentais sofriam. As viagens se seguiram 

durante todo aquele ano: Panamá, Equador, Nicarágua, Honduras, Colômbia 

e Venezuela, nas quais ele comparava as condições de vida dos afro- 

americanos (2006, p.124). 

 

Ao longo de suas viagens, foi percebendo como o povo Negro era tratado e, pensando 

uma saída para a submissão, trabalhava para a união entre os negros, a partir da solidariedade, 

da defesa de associações de pessoas negras, juntas para o seu próprio progresso. Garvey 

defendia a busca incessante pelo conhecimento como uma arma de defesa da sua dignidade 

como homem ou mulher Negro/a. A sua presença marca uma virada mais radical do Pan- 

Africanismo, como diz Carlos MOORE, (…) 

A ascensão do brilhante e carismático Marcus Garvey e o Pan-Africanismo 

político e econômico radical inaugurado por ele, apoiando-se na maior 

organização negra da história: a Universal Negro Improvement Association 

(Associação Mundial para o Melhoramento da Condição dos Negros) UNIA 

(2010, p.11). 

 
112 Em 1912, Marcus Garvey viajou para Londres para estudar sobre as condições dos afro-descendentes em 

outras partes do Império Britânico. Entrando em contato com o ativista egípcio Duse Mohamed Ali, o qual 

estava interessado em um governo egípcio independente, Garvey passou a se interessar pela África, sua 

cultura e sua administração sob o domínio colonial, absorvendo muito do nacionalismo africano que 

caracterizaria suas atividades posteriores (Cronon, 1969, p.15; Apud RABELO, 2006, p.125). De volta à 

Jamaica, em 1 de Agosto de 1914, Garvey junto com alguns amigos fundou uma organização para a luta dos 

direitos civis dos afro-descendentes: The Universal Negro Improvement Association and Conservation 

Association and African Communities League. (Associação Universal para o Melhoramento do Negro e 

Associação de Conservação e Liga das Comunidades Africanas) ou U.N.I.A. Em seu Manifesto, Garvey 

estipulou claramente os objetivos da Associação: “Estabelecer uma Fraternidade Universal entre a raça; 

promover o espírito de orgulho e amor racial; recuperar a queda da raça; administrar e assistir aos necessitados; 

assistir e civilizar as tribos atrasadas da África; fortalecer o imperialismo dos Estados independentes africanos; 

estabelecer comissões ou agências nos principais países do mundo para proteção de todos os negros, 

independente de sua nacionalidade; promover um consciente culto cristão entre as tribos nativas da África; 

estabelecer, universidades, faculdades e escolas secundárias para maior educação e cultura de meninos e 

meninas da raça; conduzir em escala mundial um relacionamento comercial e industrial”(...) Segundo Cronon, 

nas publicações posteriores desse manifesto a palavra “raça” foi retirada do segundo e terceiro objetivos; ao 

invés de promover culto “cristão” entre as tribos africanas, a versão posterior falava apenas de culto 

“espiritual”; e a palavra “imperialismo” foi abandonada em relação à independência dos Estados africanos. 

Um novo objetivo foi acrescentado “estabelecer uma nação central para a raça” (1969, p. 17). A visão de 

Garvey demonstra que, apesar de clamar pelo orgulho da raça e de sua ancestralidade africana, ele valorizava 

o pensamento ocidental como forma superior de cultura e civilização. A atenuação posterior, especialmente 

no tocante à religiosidade era, provavelmente, decorrente dos estudos etnográficos então em pleno 

desenvolvimento, os quais já apontavam para o relativismo cultural. O abandono do imperialismo por parte 

dos Estados independentes africanos poder- se-ia inferir que fosse devido às suas catastróficas consequências 

manifestadas na Primeira Guerra Mundial (Apud RABELO, 2006, p.125). 
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O projeto garveyista conduziu as ideias de libertação do povo negro além das fronteiras; 

nas suas palavras: 

Em vista do fato de que o homem negro de África tem contribuído ao mundo 

tanto como o homem branco da Europa, e o homem amarelo e marrom da 

Ásia, nós da U.N.I.A. exigimos que a raça branca, a amarela e a marrom dêem 

ao homem Negro seu lugar na civilização do mundo. Pedimos nada mais que 

o direito de 400 milhões de Negros. Não buscamos, destruir ou romper a 

sociedade ou o governo de outras raças, mas estamos determinados que 400 

milhões de Negros de nós devem unir-se para libertar nossa Terra Mãe das 

garras do invasor. Nós da U.N.I.A. estamos determinados a unir 400 milhões 

de Negros para sua própria emancipação industrial, política, social e religiosa 

(idem, p.101). 

 
 

Nos EUA, Garvey estabeleceu uma sede para a U.N.I.A. no Harlem, em Nova Iorque. 

Aí lançou O Mundo Negro (The Negro World), jornal que desempenhou um papel de 

mobilização e agitação nacional contra o colonialismo e o imperialismo. Seu alcance foi 

ampliado com a inclusão de seções em francês e espanhol; contava ainda com uma página 

feminina e outra seção sobre temas internacionais113. Para Garvey, a libertação do povo negro 

deve se expandir às fronteiras de estado-nações, numa solidariedade entre os negros de todo o 

mundo, em torno da África, e da volta à terra Mãe; defendia que os ex-escravos africanos 

deveriam ser repatriados para a África e receber indenizações dos países escravizadores; o 

“Movimento de Retorno à África”, diz GARVEY, 

Não quer dizer que todos os Negros deviam abandonar os Estados Unidos e 

as Antilhas e marchar à África para constituir um governo. Não foi necessário 

que toda a população da Europa viesse à América para assentar as bases da 

grande república; portanto, aqueles que escrevem com menosprezo sobre o 

grande programa de África, o fazem sem prestar atenção à história... dizemos 

a todos os Negros dos Estados Unidos, Antilhas e todas as partes, aproveitem 

todas as oportunidades que têm, mas lembrem que nosso êxito na educação, 

na indústria e na política se baseia na proteção de uma nação fundada por nós 

mesmos. Essa nação não pode estar em outro lugar que não seja a África 

(Editorial, Negro World, 6 de fevereiro de 1926) (idem, p.40- 41). 

O rápido crescimento da UNIA, para RABELO, é creditado principalmente à fundação 

do jornal The Negro World114, em janeiro de 1918, cuja tiragem dois anos depois, chegava a 

113 In. GARVEY, Marcus Mosiah: A Estrela Preta. São Paulo: Ed. Eu&Eu, Realidade Rasta, 1 volume, 2013. 114 

O preço do jornal variava de cinco cents para Nova York, sete cents para o resto dos EUA e dez cents para o 

resto do mundo. Algumas seções eram escritas em espanhol e francês para os associados caribenhos que não 

podiam ler em inglês. O editorial, sempre escrito por Garvey, figurava na página frontal. Havia seções com 

notícias das atividades das demais filiais; longos artigos sobre as idéias e filosofia do Garveyismo; cartas dos 

leitores; contribuições de intelectuais negros; poesia e crítica literária; histórias de civilizações negras, heróis, 

rebeliões de escravos para enaltecer o orgulho da raça etc. Cada edição semanal possuía de dez a dezesseis 

páginas e se recusava a anunciar produtos ou fabricantes que degradassem a raça negra, especialmente os 

alisadores de cabelo. Esse jornal foi publicado entre 1918 e 1933 e obviamente servia como veículo de 

propaganda pessoal de seu fundador (Cronon, 1969, p.46-49; citado por RABELO, 2006, p. 
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cinquenta mil exemplares. Nos EUA, a maioria dos associados era composta de cozinheiros, 

porteiros e lavadeiras, mas havia muitos com alguma instrução, especialmente alguns 

intelectuais e artistas ligados ao movimento da Harlem Renaissance, os quais tinham a 

oportunidade de se expressar no jornal The Negro World (2006, p.131-132). 

O movimento pan‐africanista conheceu uma nítida inflexão em suas atividades na 

América e na Europa após a realização do Congresso Pan‐Africano de Nova Iorque, no ano 

1927. Contudo nos anos 1930, ele reagiu vigorosamente à agressão da Itália contra a Etiópia115 

(1935‐1941) e à ascensão do fascismo na Europa (UNESCO, 2010, p.853). No ano de 1934, 

William Leo Hansberry, Ralph Bunche e William Steen, cidadãos norte‐americanos, o 

ugandense Hosea Nyabongo e o etíope Malaku Bayen — fundaram o Ethiopian Research 

Council (ERC), que, de acordo com Joseph E. Harris e Slimane Zeghidour, 

Desempenhava um importante papel como escritório‐central de informação 

sobre a Etiópia e facilitava ou organizava as atividades conduzidas em favor 

deste país (…) O apoio moral e a ajuda material dos africanos da diáspora 

foram mais importantes que a sua ajuda militar. Os negros da diáspora como 

aqueles das colônias africanas, organizaram manifestações e multiplicaram os 

artigos e os clamores em favor da Etiópia116 (idem). 

 

 

131-132). 

115 Quando os italianos invadiram a Etiópia, numerosos afro‐americanos pretenderam unir-se à armada etíope, 

entretanto, o governo dos Estados Unidos da América do Norte declarou‐se neutro e interditou aos cidadãos 

americanos tomar partido em relação à guerra. Apesar disso, dois pilotos afro‐americanos, Hubert Julian e 

John Robinson, encorajados pelo ERC, foram à guerra na Etiópia. Robinson tornou‐se o piloto particular do 

imperador e foi nomeado conselheiro para a aviação. Apelidado Condor Marrom, ele efetuou várias missões 

aéreas para a Etiópia, no curso de uma das quais o seu avião foi abatido. É preciso igualmente assinalar a 

contribuição do Medical Committee for the Defense of Ethiopia, formado por um grupo de médicos negros 

originários das Antilhas e dos Estados Unidos da América do Norte, a trabalho em Nova Iorque. Este comitê 

fretou um ou dois navios carregados de produtos médicos destinados aos combatentes etíopes. Outros grupos 

−  nos  EUA,  na  Jamaica,  em  Trinidad  e Tobago,  no  Panamá,  em  Barbados,  em  Sainte‐Lucie  e  alhures  − 

distribuíam material de propaganda em favor da Etiópia, organizavam concentrações, afirmando a sua 

solidariedade vis‐à‐vis dos etíopes. Esta solidariedade expressou‐se naturalmente com força particular junto 

aos rastafáris, os quais haviam endeusado o imperador Haïlé Sélassié e extraído o seu nome de um antigo 

título, rãs Tafari. Ver mais em UNESCO, 2010, p.857. 

116 Esta  solidariedade  expressou‐se  naturalmente  com  força  particular  junto  aos  rastafáris,  os  quais  haviam 

endeusado o imperador Haïlé Sélassié e extraído o seu nome de um antigo título, rãs Tafari (UNESCO, 2010, 

p.855). Muitas outras formas de apoio e solidariedade internacional de emancipação entre os negros marcaram 

os acontecimentos ao longo de todo o século XX. (…) estas tentativas de libertação processadas na África e 

na diáspora culminaram, entre 1900 e 1935, no movimento pan‐africanista; os anos 1920, particularmente, 

conheceram uma intensa atividade, especialmente, graças aos esforços de Marcus Garvey e 

W. E. B. Du Bois, nos Estados Unidos da América do Norte, e àqueles dos estudantes africanos, na França e 

na Grã‐Bretanha (idem). Tal como Garvey, os Bayen fundaram uma publicação oficial, The Voice of Ethiopia, 

“jornal da vasta comunidade universal dos negros e amigos da Etiópia, espalhados mundo afora”. Este jornal 

desempenhou um papel primordial no processo de redefinição da africanidade, opondo‐se especialmente ao 

emprego da palavra inglesa negro, considerada um insulto e um meio para a divisão dos negros. “Nós não 

somos mais negros da Antilhas ou americanos, mas, verdadeiros etíopes”. “Negros da América, a Etiópia vos 

pertence”. A palavra “preto” (black) adquiriu grande popularidade: “Pretos, uni‐vos”, “Nem mesmo um preto 

derramará o seu sangue pela Europa enquanto a Etiópia não for libertada”, estes slogans e alguns outros 

popularizaram‐se junto ao público graças ao The Voice of Ethiopia (2010, p.856). 
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Na Inglaterra, C. L. R. James e outros companheiros fundaram, em 1936, a International 

African Friends of Ethiopia (IAFE). Depois de um elevado trabalho com conferências, 

manifestações, petições, ganhou o apoio da opinião pública à causa da Etiópia. 

Há que se lembrar de uma grande figura do movimento pan-africano na Inglaterra, o 

guianês 

(…) George Thomas Nathaniel Griffith, mais conhecido sob o nome Ras 

Makonnen. Ele estudara nos Estados Unidos da América do Norte, onde fizera 

muitos amigos entre os negros, exercendo profunda influência, embora muitas 

vezes discreta, sobre os negros da Grã-Bretanha. Através do seu trabalho, 

conseguiu economizar fundos e abrir diversos restaurantes e clubes em 

Manchester, os quais serviam à causa dos trabalhadores e negros. Ele possuía 

estabelecimentos como o Ethiopian Teashop, o Cosmopolitan, o Forum Club, 

a Belle Étoile, nos quais os clientes negros, por vezes futuros dirigentes 

africanos ou antilhanos, vinham debater problemas atuais, e onde estudantes 

negros podiam trabalhar para pagarem seus estudos (UNESCO, 2010, p.853). 

 
Outros grupos − nos EUA, na Jamaica, em Trinidad e Tobago, no Panamá, em Barbados, 

em  Sainte‐Lucie  e  alhures  −  distribuíam  material  de  propaganda  em  favor  da  Etiópia, 

organizavam concentrações, afirmando a sua solidariedade vis-à‐vis dos etíopes (idem, p.855). 

Outro grande quadro referencial fornecido pelas Antilhas ao movimento pan- africano, que já 

citamos aqui, é o caribenho George Padmore (pseudônimo de Malcom Ivan Meredith Nurse); 

nascido em Trinidad e Tobago, nos anos 1920 emigrou para os Estados Unidos; envolveu-se 

com o comunismo, sendo um militante ativo que, ao lado de Kwame Nkrumah117, configuraram 

a perspectiva de um 'Pan-africanismo socialista'. Porém, diz Paim, Padmore percebeu que 

mesmo os intelectuais marxistas sendo aliados do movimento negro internacional, estes não 

realizavam ações específicas de combate ao racismo e ao preconceito racial em favor das 

populações africanas, temendo provocar “divisões” no interior da classe operária (2014, 

p.103). Padmore identificou a omissão do comunismo soviético quanto a instalação do 

neocolonialismo na África, escrevendo uma profunda crítica que assinala o seu rompimento 

definitivo com o partido comunista soviético. Em Londres, Padmore organizou redes de contato 

com inúmeros nacionalistas no continente africano e em outras partes do mundo. Pregou e 

ensinou pan-africanismo constituindo um escritório118, 

117 Kwame Nkrumah, o primeiro ministro da Costa do Ouro independente (atual Gana), na época em que era 

estudante de pós-graduação de História e Filosofia em duas universidades dos Estados Unidos confessou que, 

de todos os autores a que teve acesso e que influenciaram em sua formação, Marcus Garvey ocupava o 

primeiro lugar. Garvey tinha plena convicção de que a luta das populações africanas e da diáspora era 

marginalizada e tratada com desdém. Em pouco mais de cinco anos Garvey conseguiu êxito incomensurável 

ao reconduzir essa luta ao centro da visibilidade e da consciência política internacional (2010, p.855). 

118 No período entre guerras, o escritório de Padmore desenvolveu uma série de atividades em consonância com 

os movimentos de libertação pan-africanistas. Os seus laços com Kwame Nkrumah, na ocasião, estudante de 

direito em Londres, fizeram-nos transferir o escritório para a antiga Costa do Ouro (atual Gana) e 
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além de fundar e editar um periódico dedicado, especialmente, a causa da libertação 

africana (PAIM, 2014, p.104). 

A visão de Nkrumah estava baseada na 'ação positiva', um método de mobilização 

anticolonial que buscava meios e estratégias pacíficas para se chegar a independência de Gana. 

Nas suas obras, aparece o conceito de consciencismo, que, segundo diz SCHERER, 

Baseia-se na ideia segundo a qual a ação política no presente devia seguir as 

orientações gerais das sociedades tradicionais, que eram igualitárias e de tipo 

comunitário, sendo os meios de produção coletivos e a propriedade privada, 

inexistente. Então, a luta de classes, no seu entender, não era ainda um 

elemento essencial para a revolução africana (2014, p.149). 

 

Nkrumah teve contato com o pensamento pan-africano e a vertente garveyista, 

conhecendo George Padmore, ainda nos EUA, antes de ir para a Inglaterra. Em 1943, diz PAIM, 

lançou as bases de sua militância socialista ao entrar em contato com os marxistas C.L.R.James 

(Trinidade e Tobago), a exilada russa Raya Dunayevskaya e o sino-americano Grace Lee 

Boggs, que eram membros de um grupo de intelectuais trotskistas baseados nos Estados Unidos 

(2014, p.105). Nkrumah elaborou uma série de reflexões teóricas em que o ponto-central dizia 

respeito a urgência das independências e às mazelas da colonização, da exploração e da 

dominação humana, econômica e política a que a África estava submetida (SCHERER, 2014, 

p.147). 

Assim que Kwame Nkrumah foi estudar Direito no Reino Unido, reencontra-se com 

George Padmore, formam uma associação e dedicam-se ao estudo, doutrinas e premissas do 

pan-africanismo; elaboraram planos que culminaram na liderança de Nkrumah do movimento 

que levou o povo da Costa do Ouro à independência (JAMES, 2010, p.163)119. Ao contrário da 

perspectiva de uma saída religiosa ou simplesmente econômica, a perspectiva pan-africanista 

de Padmore e Nkrumah, juntamente com o garveyismo, contribuiu diretamente para a 

dissolução do colonialismo, não só na Costa do Ouro, mas em toda a África; também 

impulsionou o desenvolvimento das lutas de libertação colonial em todo o continente: A 

Revolução da Costa do Ouro fragmentou de tal forma o colonialismo africano, que nunca mais 

foi possível reuni-lo de novo num todo (2010, p.164). 

O contexto internacional do pós-guerra era de deslegitimação do colonialismo, 

fundamentalmente após a derrota dos regimes totalitários e a partir da publicação da Carta do 

organizarem as estratégias que culminariam com Nkrumah dirigindo a libertação do primeiro país da 

África subsaariana a alcançar a “liberdade “do jugo neocolonial (PAIM, 2014, p.104). 

119 Depois de conquistada a independência, Nkrumah, agora presidente, continua C.L.R. James, mandou chamar 

Padmore e confiou-lhe, mais uma vez, um cargo ligado à emancipação africana. Sob os auspícios de um 

governo africano, este caribenho organizou, em Acra (1931), a primeira conferência dos países africanos 

independentes (idem, p.164). 
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Atlântico, em 1941, que defendia o direito de todos os povos a escolherem a forma de governo 

sob a qual queriam viver. Nesse contexto, o pan-africanismo partia para uma perspectiva 

política de emancipação africana, a partir da formação dos movimentos de libertação 

anticoloniais. Segundo Daniel Cassama, já na primeira conferência pan-africana em Londres, 

ficou marcada por uma resolução em defesa dos negros do território que é atual África do Sul 

que estavam vendo as suas terras sendo confiscadas pelos Ingleses (2014, p.78). Mas, a luta de 

libertação africana ainda não tinha seu devido lugar nas discussões e nos primeiros congressos 

pan-africanos: Paris em 1919, Bruxelas em 1921, o encontro de Lisboa em 1923 e Nova Iorque 

em 1927. Nas palavras de CASSAMA, 

Estes congressos foram marcados por reivindicações por parte dos africanos 

e afrodescendentes sobre alguns problemas do Continente, mas o que chama 

atenção foi a ausência de uma discussão sobre a partilha da África, o que viria 

a acontecer em 1945 no V congresso Pan-africano realizado em Manchester 

(Idem, p.79). 

No mesmo ano do fim da II Guerra Mundial, em 1945, o Congresso de Manchester 

enfatiza a importância da independência como a maior de todas as reivindicações 

(HERNANDEZ, 2002, p.144-145). Esta reação manifesta, especialmente na Europa e na 

América, conduziu a um aprofundamento da doutrina e a uma ampliação das atividades pan- 

africanistas, as quais se expressariam durante o Congresso de 1945 e contribuiriam para a 

derrubada do sistema colonial e para a conquista das independências, nos anos 1950 e 1960 

(UNESCO, 2010, p.853). O V Congresso Pan-Africanista de Manchester teve grande influência 

ao declarar o direito a libertação por todos os meios necessários, violentos na medida da 

violência colonial. Somado a isso, em 1951, diz Julião Sousa, abre-se um momento em que 

assistiu-se à “africanização do pan-africanismo”120 culminando com as eleições realizadas na 

Costa do Ouro (mais tarde Gana), onde chegava a primeira vitória ideológica do pan- 

africanismo com Kwame Nkrumah na presidência (2012, p.138). 

Daí em diante todo o foco do movimento foi em torno das lutas contra o colonialismo e 

o neocolonialismo. Nas palavras de Nkrumah,o objetivo principal dos revolucionários do 

mundo negro deve ser a libertação e a unificação totais da África sob a direção de um governo 

pan-africano socialista. É um objetivo que satisfará as aspirações dos povos africanos em todo 

o mundo (PAIM, 2014, p.76). 

Todo esse período de organização e desenvolvimento do pan-africanismo, como 

também da Negritude, caracterizou-se pela afirmação da identidade negra ou africana e pelas 

 
120 A partir da criação da Federação Pan-Africana em substituição da International African Service Bureau, 

organização que agrupa cerca de vinte associações africanas, tendo como objetivo a independência e unidade 

do continente africano sem recurso a métodos violentos (SOUSA, 2012, p.137). 
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reivindicações de uma descolonização fora e dentro da Europa, nomeadamente através do 

questionamento das narrativas eurocêntricas; segundo Manuela Sanches, (…) a descoberta da 

negritude, associada a uma consciência pan-africana, foi um dos momentos decisivos que 

marcaram o questionamento radical do (neo) colonialismo e das lutas por libertação (2011, 

p.11). 

A dimensão política, econômica, cultural, religiosa, quero dizer, a amplitude do 

movimento pan-africanista marcou definitivamente os rumos da história contemporânea. 

Marcus Garvey buscou unir a autonomia social e econômica da população negra, assim como 

a busca pelo conhecimento e pela solidariedade. Segundo Márcio Paim, Dubois apostou na 

educação, Booker. T apropriou-se da economia, Blynden e Crummel optaram pela religião, 

N’Krumah e Padmore tentaram o socialismo, porém, todos eles, a partir de suas análises 

conjunturais, forneceram contribuições imensuráveis para evolução e consolidação do 

pensamento pan-africanista no século XX (2014, p.96). 

Porém, desenraízados, afirma LOPES, os povos africanos sobre o estigma da 

colonização estavam em um processo de marginalidade dentro dos sistemas-mundo (2013, 

p.76). Essa situação, na perspectiva de Paul Gilroy, configurou as relações modernas que tem o 

Atlântico Negro como contracultura da modernidade (2012, p.33). Nesse sentido, a reação a 

toda a negação da humanidade africana interseccionou-se, ao longo da primeira metade do séc 

XX: o movimento Negritude se uniu diretamente ao movimento pan-africano, à luta por direitos 

civis nos Estados Unidos, ao movimento Harlem Renaissance e as lutas por libertação 

anticolonial na África. No caso desta última, diz Mathias SCHERER, 

A segunda dimensão do pan-africanismo seria como movimento de libertação. 

Perspectiva que teve origem no ano de 1935, quando os fascistas italianos 

invadiram a Etiópia, evento que serviu de estopim para sacudir os africanos e 

afrodescendentes em solidariedade ao território africano invadido, marcando 

o início da ação de estudantes africanos na luta pela independência de seus 

países (2016, p.156). 

 

 

2.6. Amílcar Cabral Pan-africanista 

 

Os anos que passou em Lisboa foram cruciais para a formação do pensamento de 

Amílcar Cabral e da sua perspectiva revolucionária. Quando Cabral foi estudar na Europa, a 

sua opção imediata não foi para os valores ou identidade europeus, mas sim, e numa aspiração 

instintiva, por uma solidariedade pan-africanista e por uma identidade africana (FOBAJONG, 

2012, p.168). Amílcar Cabral defendia a união dos povos como princípio 
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fundamental, pois, enquanto uma colônia permanecesse como tal, a libertação não estava 

completa (idem, p.199). Dessa maneira, o pensamento pan-africano de Cabral foi além da 

prerrogativa racial; de acordo com Carlos LOPES, 

Cabral cedo compreendeu os perigos de uma deriva racial dos princípios pan- 

africanistas. São sobejamente citadas as suas declarações sobre a luta pela 

libertação nacional não ser uma luta contra os portugueses, ou contra os 

brancos, ou as suas explicações pedagógicas sobre a indumentária e costumes 

ditos africanos não serem muito diferentes de outros povos, noutros momentos 

históricos. Havia uma preocupação permanente dele em não ceder à pressão 

de colorar o pan-africanismo, preferindo Cabral definir a luta de libertação 

nacional como um fator de cultura, por se tratar de uma demonstração da 

capacidade dos povos em retomar o seu percurso na História121. 

O pensamento pan-africano de Cabral uniu duas perspectivas divergentes de luta de 

emancipação, entre a Guiné-Bissau e Cabo-Verde, havia uma preocupação com os aspectos 

culturais específicos dos dois países. Ele teve ainda uma preocupação mais global com o 

continente (LOPES, 2011, p.168). A questão da unidade tomou aspecto central nos seus escritos 

políticos. Para Carlos Lopes, A própria concessão da Unidade Guiné-Cabo Verde, inscrita no 

programa maior do PAIGC, justifica-se pela realidade histórica e pelo desejo de uma unidade 

em congruência com o pan-africanismo (idem). A ação mobilizadora de Amílcar Cabral atuou 

em diversas frentes de intervenção, para além da Guiné e Cabo Verde. Refletindo sobre as 

relações internacionais do PAIGC, diz Cabral, 

Defendemos a unidade africana a favor dos povos africanos, e só pomos uma 

condição, que as nossas conquistas não sejam comprometidas, é a nossa única 

condição, defendemos em primeiro lugar o interesse dos povos africanos, 

defendemos também não alinharmos nas decisões dos outros, o direito de 

decidir nós mesmos. Nos consideramos como parte de uma vasta luta para o 

bem da humanidade, nos filiamos ao comitê de libertação nacional, nossos 

corações batem junto com os irmãos do Vietnã, com os irmãos do Congo, de 

Tchombé, com os irmãos de Cuba, com os irmãos negros dos EUA, também 

estamos ao lado dos refugiados da Palestina (…) Estamos igualmente com os 

povos da Arábia do Sul, da Somália, da Guiné equatorial, somos solidários 

com toda causa justa no mundo (2013, p.197- 198). 

 

O PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo-Verde, já 

traz em seu nome a noção africanista que esteve presente na militância de Cabral, sobrepondo 

a questão da unidade continental à representação nacional, articula-se na perspectiva de uma 

sociedade que busca retomar para si o seu processo, o seu desenvolvimento histórico; o 

movimento é construído a partir da luta de libertação, que é em si mesma fomentadora da 

 
121 LOPES, Carlos. Amílcar Cabral como promotor do pan-africanismo. This paper was delivered at the Amilcar 

Cabral fórum in Praia. Cabo-Verde, 2013. In. https://pt.slideshare.net/AfricaCheetahRun/amilcar- cabral- 

promoter-of-panafricanism-january-2013, acessado em 12 de outubro de 2017. 

https://pt.slideshare.net/AfricaCheetahRun/amilcar-cabral-promoter-of-panafricanism-january-2013
https://pt.slideshare.net/AfricaCheetahRun/amilcar-cabral-promoter-of-panafricanism-january-2013
https://pt.slideshare.net/AfricaCheetahRun/amilcar-cabral-promoter-of-panafricanism-january-2013
https://pt.slideshare.net/AfricaCheetahRun/amilcar-cabral-promoter-of-panafricanism-january-2013
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cultura. Assim, cada processo deve respeitar as suas características próprias, não há uma receita 

de como a luta deve ser feita em todos os países; Cabral soube identificar que a unidade não 

significa a homogenização, a realidade dos outros não pode ser imitada, pois cada realidade tem 

os seus problemas específicos como também as suas próprias soluções, quer dizer, sua própria 

dinâmica: 

Sabemos com efeito que a orientação (o desenvolvimento) de um fenómeno 

em movimento, seja qual for o seu condicionamento exterior, depende 

principalmente das suas características internas. Sabemos também que no 

plano político, por mais bela e atraente que seja a realidade dos outros, só 

poderemos transformar verdadeiramente a nossa própria realidade com base 

no seu conhecimento concreto e os nossos esforços e sacrifícios próprios 

(idem, p.73). 

O projeto de união da Guiné e de Cabo-Verde foi fundamentado por Cabral com base 

em elementos históricos e culturais. As duas colônias, na visão de Cabral, partilhavam uma 

origem ancestral comum e se encontravam sob a dominação da mesma potência colonial122. 

Segundo Julião Sousa, A ideia era evitar a fragmentação que, na opinião de Amílcar Cabral, 

poderia ser aproveitada pelos colonizadores para pôr, por exemplo, os caboverdianos a 

dominarem os guineenses e estes a colaborarem com Portugal no controlo das ilhas (2012, p. 

226). De igual modo, continua SOUSA, Cabral não concebia a independência da Guiné sem a 

de Cabo-Verde e vice-versa, nem mesmo a dos países vizinhos e a África em geral, sem a de 

Cabo-Verde ou da Guiné (idem, p.230). 

Para Cabral, a ligação entre os povos guineenses e caboverdianos com os povos das 

outras colônias portuguesas era fundamental no quadro da resistência política africana. Nas suas 

palavras: 

Desde o começo, pusemos sempre essa questão: nós somos um só, lutemos 

juntos porque o inimigo é um só (…). São elementos essenciais da nossa 

resistência política a nossa unidade, camaradagem, colaboração, ligação 

ínitma com os movimentos de libertação em Angola, Moçambique e S. Tomé. 

Nós, como PAIGC, trabalhámos muito para a unidade dos movimentos em 

Moçambique e a criação da FRELIMO. Também ajudamos a formar o MPLA 

em Angola. Sempre defendemos com a maior força a necessidade de união 

entre os movimentos das colónias portuguesas (2014, p.163). 

A unidade entre a Guiné e Cabo-Verde, na perspectiva de Cabral, era um grande 

contributo na construção da unidade africana. Em 1961, Amílcar Cabral manifestava-se 

122 Cabral também enxergava uma complementaridade nas duas colônias, do ponto de vista geográfico: Enquanto 

a Guiné era caracterizada pela ausência de grandes relevos montanhosos, Cabo-Verde possuía grandes 

cadeias montanhosas que, conjuntamente com o mar, dificultavam a mobilidade. Eram estas diferenças 

geográficas que, na óptica de Cabral, contribuíam para a complementaridade das duas colónias, tendo 

reflexos, não só na realidade social, económica e cultural, mas também, na aplicabilidade das teorias da 

guerrilha (SOUSA, 2012, p.229). 
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favorável à unidade africana e uma forma de provar o comprometimento e o suporte dos povos 

da Guiné e de Cabo-Verde ao projeto de unidade africana traduzida em atos e não em palavras 

(SOUSA, 2012, p.234). Sendo um dos mais importantes líderes conhecedores dos ideais pan- 

africanistas, dos nacionalismos e das formas de consecução da independência, Cabral vai 

tornar-se numa voz ativa na Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional 

(FRAIN) e na Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas 

(CONCP), que tiveram o objetivo de coordenar as lutas de libertação das colónias 

portuguesas123. Com uma grande preparação teórica que era capaz de executar na prática, um 

grande domínio do discurso e da retórica capaz de mobilizar quem o ouvia, Cabral vai-se tornar 

no líder incontestado da luta de libertação nacional na Guiné-Bissau (LARANJEIRO, 2014, 

p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 John Fobajon, num artigo sobre a visão pan•africana de Cabral, faz uma lista de todas as organizações que já 

tinham no nome a nomenclatura pan•africanista (cerca de 7) e uma outra lista, as que eram nomenclaturas 

nacionalistas restritas (cerca de 22); haviam muito mais organizações com referência nacionalista. Nesse 

sentido, mostra•nos que das organizações que Cabral fez parte ou ajudou a fundar, em todas a nomenclatura 

é pan•africanista. Nas suas palavras: Cabral poderia ter fundado ou decidido associar•se a qualquer um, 

não o fez. Pelo contrário, preferiu fundar, dirigir e associar•se a organizações que eram pan•africanistas 

em nome e ação. É uma visão que vê a libertação não apenas como uma luta nacionalista, mas também 
como uma luta continental (In. LOPES, 2012, p.174). 
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CAPÍTULO 3 
 

AMÍLCAR CABRAL E O “CANTOARMADO” DA 

REVOLUÇÃO 

 
O presente capítulo inicia-se com a discussão das bases poéticas do movimento de 

libertação, não só nas colônias portuguesas, mas em outros territórios africanos, colonizados 

por outras potências da Europa. A poesia se transformou no 'ser' em busca de romper o silêncio, 

expor os conflitos de identidade, expor a “olhos nu” a insuportabilidade do sistema colonial. 

Veremos como a poesia se transfigurou com a política, sendo que a maioria dos líderes de 

libertação africanos eram poetas. Assim a poesia também fez parte da militância, quero dizer, 

contribuiu como estratégia de mobilização e formação ideológica, como expressão da 

resistência ao colonialismo. 

Assim, veremos que Cabral destacou-se também pela sua produção poética; o líder 

do PAIGC demonstrou na sua poesia a sua perspectiva humana, as suas reflexões, em poemas, 

antecedem a elaboração da sua produção política mais conhecida, porém, nos ajudam a 

compreender sua trajetória intelectual. Nos seus poemas, Cabral vinculou Cabo-Verde à África, 

assim como propôs uma poesia engajada, voltada às raízes africanas, que inspire as pessoas a 

entrarem na luta de libertação; aos poetas caboverdianos, alerta que a saída, ao invés do 

evasionismo, é “outra terra dentro da nossa terra”. 

Nesse sentido, os “poemas se transformam em fuzis”, compreendem parte 

fundamental no combate e no fortalecimento da vontade anticolonial; os poemas denunciam a 

opressão ao mesmo tempo em que conclamam a união, o chamado às armas e à luta armada de 

libertação. Essa esperança produzida pela poesia acompanhou os processos de mobilização da 

luta anticolonial; perceberemos como se deu a ruptura na práxis intelectual das gerações que se 

posicionaram pela independência, em Cabo-Verde e na Guiné-Bissau, nas vésperas da luta de 

libertação. 

Por último, veremos que foi na Europa que os estudantes da geração Cabral 

perceberam a sua profunda conexão com a sua cultura e africanidade, e, rompendo com o 

processo de assimilação, decidem regressar à África na busca pela re-africanização dos 

espíritos, demanda que não se encaixa nas aspirações das massas populares africanas, cujo 

modo de vida já significa a resistência cultural ao colonialismo. Nesse sentido, Amílcar 
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Cabral decide regressar à África e coloca-se a serviço da luta de libertação; o regresso se 

figurava também nas relações que foi desenvolvendo enquanto um líder carismático, obstinado, 

e que destinou a sua vida na preparação da guerrilha que, em torno de uma década, desmoronou 

o colonialismo português e decretou a independência de Guiné-Bissau e Cabo- Verde. 

3.1. A poesia e a libertação 

 

As relações entre a poesia e a política, imanentes, uma na outra, produziram os líderes 

africanos que levaram adiante o projeto de libertação nacional na África e o projeto de 

libertação internacional de todo o mundo negro, o pan-africanismo. Escritores africanos, 

antilhanos e afro-americanos manifestaram-se em poesia para recolocar o seu posicionamento 

e visão de mundo diante o racismo do sistema colonial capitalista. A poesia esteve sempre 

presente, permeando todo o movimento político e pan-africano que se organizou em torno da 

urgência da libertação colonial; africanos da África e da diáspora, em todo o mundo, 

questionaram as bases fundamentais do imperialismo ocidental, o racismo intrínseco, os perigos 

do neocolonialismo, a separação forçada, a comercialização de recursos e de corpos para a 

construção do sistema capitalista moderno. 

A afirmação de si enquanto parte da humanidade levou o mundo negro a denunciar toda 

a violação sofrida; a poesia foi, sem dúvida, uma das formas mais autênticas de recusa à 

dominação colonial, uma ferramenta de expressão filosófica da angústia de ser e não ser, ou um 

ser impedido de ser, usurpado, sem liberdade. Encontra-se, então, na poesia, a possibilidade de 

romper, de chamar aos povos africanos que cumpram o seu protagonismo histórico. 

A produção de conhecimento do ocidente buscou definir os valores e as referências 

europeias a serem implementadas pelo sistema colonial capitalista. Nesse sentido, os povos 

africanos, inferiorizados e colonizados, tiveram a sua subjetividade suprimida, ou 

estigmatizada; segundo Ali A. MAZRUI, 

O ocidente conheceu um movimento intelectual que não facultava aos 

africanos nenhuma capacidade artística (…) Na América do Norte, Thomas 

Jefferson negou aos negros a atribuição de qualquer capacidade em matéria 

de arte ou poesia; ele procede à seguinte singular observação: Eu ainda não 

pude constatar que um homem negro tenha expresso um pensamento além do 

simples âmbito da narração; tampouco pude observar qualquer indício 

elementar de pintura ou de escultura. No tocante à música eles apresentam, 

em geral, maior capacidade que os brancos, dispondo de um ouvido muito 

afiado  em  relação  aos  acordes  e  ao  ritmo,  eles  demonstram‐se,  inclusive, 

aptos a conceber um pequeno cânone. Entretanto, a sua aptidão em compor 

uma melodia mais extensa ou uma harmonia de maior complexidade, 
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permanece a demonstrar (...) Assim sendo, antes que Hegel e Hugh Trevor- 

Roper tenham questionado a aptidão dos africanos para a história, Thomas 

Jefferson lhes negara qualquer capacidade artística. Contudo, estes dois 

preconceitos, foram ambos, invariável e frequentemente, contraditos pelo 

irresistível progresso da pesquisa histórica e social. A Thomas Jefferson, para 

quem os negros formavam um povo sem poesia, pode‐se responder que 

etíopes negros escreviam poemas antes mesmo que os seus ancestrais, nas 

ilhas britânicas, tenham aprendido o alfabeto latino pelos romanos. A poesia, 

oral ou escrita, em língua autóctone ou estrangeira, continua a representar o 

mais vivo gênero literário do continente africano (UNESCO, 2010, p.693). 

 

Mário de Andrade vai considerar que o momento de expressão anticolonial significa 

uma continuidade na tradição da poesia de combate no contexto africano. Nas suas palavras, 

desde os tempos mais recuados da história do nosso continente, a arte de bem-dizer o que 

agrada ao coração e ao ouvido é uma das mais nobres manifestações culturais da África (1978, 

p.1). Como característica, essa poesia é uma inspiração que se alimenta na fonte do sagrado e 

de uma participação coletiva. Tão grande é a sua diversidade que ela é indissociável do canto 

(idem, p.2). A palavra está intimamente ligada ao real, para Odete SEMEDO, A voz e a palavra 

são, portanto, o veículo da tradição, daí ser a palavra algo de grande importância da tradição 

africana, pois tal como ela pode unir e preservar, assim também, quando mal usada, tem força 

destruidora (2010, p.59). É legítimo, principalmente nas sociedades de tradição oral, considerar 

a arte oratória e a eloquência como formas de criação literária (UNESCO, 2010, p.668). 

Nesse sentido, a poesia conseguiu atingir mais profundidade entre os africanos, 

inclusive, Mário de Andrade vem demonstrar o caráter permanente da poesia africana; sua 

proximidade com a oralidade, a riqueza do poema canto. A poesia constitui referência 

primordial, que, diferentemente do romance, trazido pelo ocidente, tem toda uma estrutura 

autoral distinta da tradição oral africana. Sabemos que o direito de autor nasceu no Ocidente, 

como uma das facetas da propriedade intelectual, consagrou os princípios do que se 

convencionou denominar propriedade literária e artística (LOPES, 1988, p.244). Na literatura, 

o individualismo produziu novos escritores. Afinal, a literatura oral tradicional era, em certo 

sentido, uma literatura sem autores, um patrimônio coletivo acumulado sem referência aos 

indivíduos124. 

Ressaltamos que, diz Mazrui, a África mobilizou as línguas e a literatura europeias em 

benefício da libertação e da eloquência africanas (2010, p.668). Patriotas africanos serviram‐ 

se de algumas técnicas comunicativas, ensinadas nas instituições coloniais, para 

124 Ali A. Mazrui com a colaboração de Mario de Andrade, M’hamed Alaoui Abdalaoui, Daniel P. Kunene e Jan 

Vansina. “O desenvolvimento da literatura moderna”. In. História Geral da África, vol. VIII. UNESCO, 2010, 

Capítulo 19, p.682. 
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defenderem os seus pontos de vista nas metrópoles e, igualmente, com o intuito de 

comunicarem‐se junto ao restante da comunidade internacional (idem). Visto por este ângulo, 

as línguas europeias seriam então uma forma de se fazer repercutir a mensagem africana para 

o mundo, uma forma de expressar e compor versos de denúncia, de angústia e de libertação, 

evocando, como fez Agostinho Neto, A Sagrada Esperança. Seguindo, pois, a tradição oral e o 

canto africano, a poesia se consagrou como um espaço de externalização dos anseios por 

liberdade; nas palavras de Mário de Andrade: A poesia continua a ser o domínio privilegiado e 

o mais imediato da expressão literária de libertação nacional (1978, p.2)125. Assim, em muitas 

sociedades africanas, a poesia foi adquirindo contornos de questionamento do colonialismo; 

produzidas não apenas pelos intelectuais assimilados, constituem um arsenal de pensamento e 

da subjetividade a dedicar-se em prol da luta anticolonial126. 

Ao longo dos anos 1930, todo um pensamento estava sendo desenvolvido em Paris por 

estudantes negros da África e das Ilhas Caribenhas. Aimé Césaire e Léopold Senghor 

representam dois grandes poetas que foram figuras centrais no movimento negritudinista e, 

destes, Césaire, fez da poesia um motivo de retorno às fontes da negritude e proclamou em seus 

ensaios e peças o desejo de se libertar das formas tradicionais da cultura ocidental (Apud 

APPIAH, 1997, p.23). Já Senghor, defende que, entre os povos negros-africanos, o dom poético 

é a coisa melhor distribuída do mundo (Apud ANDRADE, 1978, p.2). Senghor contribuiu para 

fundamentar as bases do movimento negritudinista, junto com Fodeba Keita, Dadié Cofi, Aimé 

Césaire; diz ORAMAS que, 

se servirão de revistas como Presence Africaine (Paris), Orfeu Negro (Ibadan) 

e Transição (Kampalas e Acra) para transmitir suas ideias. Este movimento 

abarcou escritores como Jean-Joseph Rabeanvelo (Madagascar), Tchicaya 

U’Tamsi (Congo) e Yambo Ouologuern (Mali) que se somaram ao mesmo 

para defender a existência de uma literatura africana, combater o 

 
 

125 Segundo os autores, Ali A. Mazrui, Mario de Andrade, M’hamed Alaoui Abdalaoui, Daniel P. Kunene e Jan 

Vansina,  Escritores  como  Jean‐Joseph  Rabearivelo  (Madagascar),  Tchicaya  U  Tam’si (Congo)  e  Yambo 

Ouologuem (Mali) juntaram‐se ao movimento literário africano reivindicando e opondo‐se ao imperialismo 

cultural europeu, uma cultura africana. Da mesma forma reuniram-se as forças do mundo poético e do mundo 

político. Nos primeiros anos deste período, era difícil distinguir entre os poetas interessados na política e os 

homens políticos interessados na poesia. Observa‐se frequentemente que antes de desempenhar um papel 

político em seus respectivos países, o senegalês Léopold Sédar Senghor era poeta, o guineense Fodeba Keita 

atuava como produtor de balé, o marfinense Bernard Dadié desempenhava a função de romancista e o 

marfinense Cofi Gadeau se apresentava como dramaturgo. Arte e militância eram, naquele tempo, 

inseparáveis, certas revistas africanas exerciam então um papel decisivo em sua fusão, notadamente, a 

Présence africaine (Paris), a Black Orpheus (Ibadan) e a Transition (Kampala e Accra) (UNESCO, 2010, 

p.668). 

126 John Drysdale demonstrou a sua surpresa ao perceber o quão era encorajado o nacionalismo somali, pelo 

chamado à nação dos poetas somalis, e Colin Legum notou que, em função do desejo de reunificação dos 

somalis, a sua poesia estava, muito amiúde, fortemente marcada pela ideia de ‘amputação’ e de 

‘desmembramento’ da nação somali. A poesia das mulheres somalis, embora menos politizada, em nada se 

dissocia do patriotismo. Ver mais em História Geral da África, Vol. VIII, UNESCO, 210, p.665-666. 



129 
 

 

imperialismo cultural europeu e pelo desenvolvimento de uma cultura 

africana127. 
 

O impacto do movimento negritudinista de Aimé Césaire, Senghor, dentre outros, foi, 

como vimos, de uma grande dimensão nos estudantes africanos que viviam em Portugal. Em 

Cabral, a Antologia causará uma forte impressão, como ele aborda num artigo publicado na 

revista Presence Africaine, no ano de 1948: Coisas que nem sonhava; poesias maravilhosas 

escritas por negros de todas as partes do mundo francês, poemas falando da África, dos 

escravos, dos homens, da vida e das aspirações dos Homens (Apud SOUSA, 2005, p.285). 

Sobre o impacto da Antologia organizada por Léopold Senghor, complementa Mário de 

Andrade, dizendo que, 

A Antologia nos revelou que havia poetas africanos de alta qualidade. Que 

havia gritos humanos de revolta do homem negro no Senegal, no Haiti, nesse 

mundo de expressão francesa. Através desses poetas, sob a pena desses 

escritores, econtrávamos os nossos próprios gritos de revolta, a expressão 

daquilo que sentíamos (…) Depois tivemos o orgulho de saber que Césaire 

era uma “normalien” e já deputado pela Martinica. Senghor, deputado pelo 

Senegal. Nessa época, achávamos que, afinal, a colonização francesa tinha 

permitido ao menos a ascensão dessa gente. Enquanto no nosso caso, no 

quadro da colonização portuguesa, estávamos sob um tipo de opressão tal que 

não havia mobilidade social. Creio que a primeira manifestação desse grito se 

deu, justamente, através da poesia... A revolta específica do homem 

colonizado encontra a sua primeira manifestação na poesia. É um apelo, um 

grito. A prosa, como gênero mais claro, não poderia deixar passar a mensagem 

secreta da poesia (1976, p.93). 

 

A recusa à assimilação estava presente na temática poética da poesia africana nos anos 

30 e 40. Abandonada a assimilação, diz MUNANGA, a liberação do negro deve efetuar-se 

pela reconquista de si e de uma dignidade autônoma (…) aceitando-se, o negro afirma-se 

cultural, moral, física e psiquicamente. Ele se reivindica com paixão, a mesma que o fazia 

admirar e assimilar o branco (1986, p.32). De acordo com Mário de Andrade, 

(…) A reafricanização dos espíritos, uma expressão de Amílcar Cabral, é a 

primeira manifestação da consciência de uma alienação. É preciso negar o 

colonizado, negar o assimilado a Portugal. Sentimos necessidade de nos 

despojar, de fazer uma lavagem cerebral, para nos libertarmos da assimilação 

imposta pelo ensino colonial (1976, p. 91) 

 
As aspirações anticoloniais começavam a surgir nos encontros, nos versos e poemas 

recitados e publicado. Nas palavras de Oscar Oramas, começava Um movimento contra a 

 
127 “se servirán de revistas como Presencia Africana (París), Orpheo Negro (Ibadan) y Transición (Kampalas y 

Accra) para transmitir sus ideas. Este movimiento abarcó a escritores como Jean-Joseph Rabeanvelo 

(Madagascar), Tchicaya U’Tamsi (Congo) y Yambo Ouologuern (Malí) que se sumarían al mismo para 

defender la existencia de una literatura africana, combatir el imperialismo cultural europeo y por el desarrollo 

de una cultura africana” (Apud VEIGA, 2014, p.214). 



130 
 

 

colonização da mente africana. Processo em que a literatura e a política estão tão unidas que 

é difícil dizer se era um movimento cultural que influía na atividade política ou o inverso128. A 

arte e a militância, uma vez mais, encontravam‐se e atuavam em conjunto. De acordo com Ali 

MAZRUI, 

A arte e a militância, uma vez mais, encontravam-se e atuavam em conjunto. 

O regime de Salazar, reagindo ao anti-imperialismo militante da África no 

desenvolvimento   da  literatura  moderna   pós‐guerra,  fechou  a   Casa  dos 

Estudantes do Império, interditando-a desde 1952 até 1957. Em 1957, após o 

seu renascimento, esta instituição enfrentou regularmente as autoridades, 

antes de ser banida em definitivo, no ano de 1965. Era então proibido 

empregar o termo “africano” para designar as “províncias portuguesas do 

além‐mar”. Para referirem‐se à difusão das tradições africanas, os escritores 

da época colonial eram obrigados a criar jargões, dizendo, por exemplo: 

“difusão  dos  valores  culturais  do  além‐mar”.  Portanto,  a  África  lusófona 

recebeu, como um banho de água fresca, as ideias da negritude e certos 

poemas da época tiveram uma verdadeira explosão carnal: “E alcei no 

equinócio de minha terra/O rubi da mais bela canção ronga;/ E na alvura rara 

do dorso da alvorada/A carícia dos meus belos dedos selvagens/ Evoca a tácita 

harmonia de lanças no cio da raça/ Belos como o falo de outro homem/ Eretos 

nas carnes ardentes da noite africana”129
 

 

Com relação ao movimento poético desenvolvido pelas colônias dominadas por 

Portugal, A Antologia de Poesia Negra de Expressão Portuguesa reunia poetas do Caderno de 

Poesia Negra de Expressão Portuguesa130, como também escritores da Guiné e de Cabo- Verde; 

segundo Mário de Andrade, a orientação dos poetas em reivindicar o orgulho escandaloso da 

qualidade de ser negro; a afirmação do acto de existir no mundo (1975, p.1), rompia, pois, as 

barreiras que o colonialismo criara, desnudando suas teorias fictícias sobre a inferioridade dos 

povos colonizados. 

 
128 Un movimiento en contra de la colonización de la mente africana. Proceso en el que literatura y política 

están tan unidas que es difícil decir si era un movimiento cultural que influía en la actividad política o a la 

inversa (ORAMAS, 2014, p.213). 

129 Et je soulève dans l’ équinoxe de ma terre /Le rubis du plus beau chant ronga; /Et sur la rare blancheur des 

reins de l’aurore /La caresse de mes beaux doigts sauvages /Évoque l’harmonie tacite des lances dans le rut 

de la race, /Belles comme le phallus d’un autre homme, /Dressé dans les chairs ardentes de la nuit africaine. 

Versão do poema de J. CRAVEIRINHA, 1964, p. 15, segundo tradução inglesa de A. S. GERARD (org.), 

1986,  pp.407‐408.  Craveirinha,  continua  os  autores,  “talvez  o  mais  importante  poeta  não  branco  de 

Moçambique − foi preso em 1964 quando a guerra eclodiu em seu país. Entretanto, a ordem colonial não pôde 

mantê-lo calado, nem tampouco Agostinho Neto − ainda que os seus poemas tivessem sido, obrigatoriamente, 

publicados longe do alcance das autoridades portuguesas, como ocorrido em 1966, na Itália. A militância e a 

arte continuavam a compor um único todo (UNESCO, 2010, p.675). 

130 Sobre esse assunto, Mário de Andrade, na Introdução da Antologia Temática de Poesia Africana, nos diz que: 

“Data de 1953 o aparecimento, em Lisboa, do primeiro Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa, 

organizado em colaboração com Francisco José Tenreiro. Nele figuram seis poetas: Alda do Espírito Santo e 

Francisco Tenreiro (S. Tomé), Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz (Angola) e Noémia de Sousa 

(Moçambique). Justamente aqueles que no contexto na época representavam a vanguarda literária desses 

países, tanto pelo conteúdo dos seus poemas como pelo papel desempenhado nos movimentos culturais de 

caráter nacionalista. Em 1958 publicamos a Antologia de Poesia de Expressão Portuguesa, que, além dos 

poetas do Caderno, reúne autores de Cabo-Verde e da Guiné e do Brasil (1975, p.1). 
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Em prosseguimento, é importante considerar o contexto do final dos anos 1940 e 1950, 

marcados pelos acontecimentos que se desdobraram após a 2ª Guerra Mundial, mais 

especificamente no que se relaciona à 'descolonização', um processo que iniciou-se na segunda 

metade do século XX, com a reivindicação do direito a autodeterminação e à independência 

total por parte das antigas colônias europeias. A Segunda Guerra Mundial, bem como as suas 

consequências na Europa, contribuiu, tal como salientamos, para colocar o capitalismo e, 

finalmente, o imperialismo frente às suas responsabilidades (MAZRUI, 1990, p.1114). A 

Segunda Guerra Mundial, com as suas dramáticas consequências para os africanos, permite 

compreender, em seus diversos aspectos, nos diz Majhemout Diop, o impacto do regime 

colonial e as variadas reações por ele suscitadas no momento da sua imposição (UNESCO, 

2010, p.92). 

O fim dos regimes de exploração colonial no pós-guerra tem como forte marco a 

insurreição do povo argelino, como diz Andrade, 

numa África palpitante da esperança de que o povo argelino em armas é 

depositário, numa África iluminada pela altiva presença da Guiné no limitado 

concerto das nações livre – estamos em 1958 – a poesia de combate vai 

destruir as fronteiras do continente (1979, p.5). 

 

Os colonizados reconhecem nos poemas os próprios fundamentos da sua situação, 

entendem os mecanismos da exploração colonial e encontram as motivações para a revolta. Daí 

resulta que o tema essencial poeticamente tratado no fim dos anos cinquenta seja um apelo à 

mobilização para a luta, se não à tomada das armas. Ao mesmo tempo que se exprime o apelo, 

parece no horizonte da poesia africana de escrita portuguesa a figura do poeta militante. Noutros 

termos: realiza-se a coincidência entre o engajamento político, a presença física no próprio 

terreno da luta e a expressão militante na poesia (ANDRADE, 1975, p.7). 

Com relação à literatura deste período, os historiadores reunidos em torno da História 

Geral da África organizado pela UNESCO, discorrem sobre a presença de sete temas que, 

relacionados entre si, manifestaram as ideias de autenticidade131. Todas as expressões da 

131 O primeiro destes temas versa sobre a oposição entre o passado e o presente da África. Muito frequentemente, 

o tratamento do tema revela uma profunda nostalgia, uma idealização daquilo que outrora existia ou possa ter 

existido. Ligado ao precedente, o segundo tema aborda o conflito entre a tradição e a modernidade. Ele difere 

do primeiro na justa medida que esta dialética pode operar no mesmo período histórico. Esta questão 

permanece atual na África de hoje. O terceiro tema, intimamente ligado aos precedentes sem, de forma alguma, 

identificar‐se com eles, trata a oposição entre o mundo autóctone e o mundo estrangeiro. Pode tratar‐se de 

uma luta pela supremacia entre as tradições autóctones e as tradições importadas. Igualmente, um debate teve 

lugar relativamente à existência de uma abordagem especificamente africana da modernização, a não implicar, 

necessária e simultaneamente, em uma ocidentalização. O quarto tema da literatura deste período, e 

seguramente no tocante ao futuro, consiste no manifesto conflito entre o indivíduo e a sociedade, entre os 

direitos privados e o dever público. O quinto tema, cuja atualidade não sobreveio no continente senão a partir 

dos anos 1960, diz respeito ao grande dilema entre o socialismo e o capitalismo, entre o anseio pela equidade 

e a busca pela abundância. O sexto tema trata do dilema, 



132 
 

 

literatura e da poesia refletem um momento em que os africanos sentem sua africanidade e 

querem se afastar dos estereótipos europeus. A partir daí a poesia inspirada pelo desejo de 

libertação se aproxima também do pan-africanismo. 

Os encontros com debates ou saraus de recitação poética, muitas vezes na Casa dos 

Estudantes do Império, foram se tornando de grande preciosidade enquanto germens aos futuros 

movimentos de libertação nas colônias africanas. Esse ambiente frutificou os anseios, a busca 

pela “re-africanização dos espíritos” num processo que, por ironia, é desdobramento do 

encontro dos jovens africanos que foram estudar na Europa; e daí, juntos, lançaram as bases do 

movimento contra a colonização portuguesa. Os encontros da geração Cabral foram cruciais 

para a mobilização de ruptura com o colonialismo. Veremos como o processo de expressão 

poética abriu os caminhos para a luta armada no contexto das lutas de libertação em Cabo-Verde 

e Guiné-Bissau. 

 
3.2. Poemas que se transformam em fuzis 

 
 

A força e a convicção dos povos colonizados que retomaram pela via armada a iniciativa 

histórica que lhes foi impedida pelo colonialismo, produziram novos homens e mulheres, pois, 

como defendia Amílcar Cabral, a luta armada é em si um ato de cultura132; segundo disse o 

poeta Jorge Rebelo, este é o momento em que as balas começam a florir (ANDRADE, 1975, 

p.10). Os poetas, agora, voltavam-se para o grande momento de refundação da identidade e 

autonomia dos povos, a luta armada. Invocando o sentimento compartilhado de combate, os 

poetas afirmavam uma identidade comum e um desejo comum de destruir o sistema de 

exploração europeu em África. Vejamos o poema do moçambicano Armando Guebuza: 

 

As tuas dores 

mais as minhas dores 
vão estrangular a opressão 

Os teus olhos 

mais os meus olhos 

vão falando da revolta 
A tua cicatriz 

estreitamente ligado ao precedente, entre desenvolvimento e autossuficiência, entre uma evolução econômica 

rápida sustentada por ajuda estrangeira, por um lado, e um progresso mais lento, porém autônomo, por outro. 

O sétimo tema, o mais fundamental, concerne à relação entre a africanidade e a humanidade, entre os direitos 

dos africanos na qualidade de membros de uma raça particular ou habitantes de um continente particular e os 

deveres dos africanos como membros da espécie humana (UNESCO, 2010, p.677-678). 

132 Essa discussão compõe um dos eixos principais do pensamento de Cabral e será abordada com mais 

detalhamento no próximo capítulo. 
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mais a minha cicatriz 

vão lembrando o chicote 

As minhas mãos 

mais as tuas mãos 

vão pegando em armas 

A minha força 

mais a tua força 

vão vencer o imperialismo 

 

O meu sangue 

mais o teu sangue 

vão regar a Vitória. 
(Publicado em O Canto Armado, 1979) 

 
 

O poema denuncia a opressão do capitalismo colonial, assim como invoca a memória 

histórica da escravidão, da violência colonial que cicatrizou e alienou os povos colonizados. A 

voz poética se coloca à disposição de se unir aos seus irmãos e irmãs oprimidos/as, entendendo 

que a única maneira de vencer o sistema é de mãos dadas, coletivamente, pois as tuas dores 

mais as minhas dores vão estrangular a opressão (…). O poema clama pela força e união dos 

povos enquanto meio de se atingir à vitória/libertação. O poeta admite que foi diante de muitas 

dores que a decisão é partir mesmo para as armas, que assim a minha força mais a tua força 

vai vencer o imperialismo (…). Vemos que a decisão pela luta armada não foi uma escolha fácil, 

mas, se transformou na única saída, como está manifesto no final do poema: O meu sangue 

mais o teu sangue vão regar a Vitória; assim, a luta armada exige uma entrega de corpo e alma, 

exige que haja a consciência de produzir e definir os rumos da história, como também a 

consciência de que todos/as serão responsáveis pela luta de libertação. 

Um dos destaques do movimento de libertação liderado por Cabral se refere ao incentivo 

à participação popular, tema muito pertinente e que envolve a grande questão, crucial para o 

processo revolucionário na Guiné, de como convencer as populações, nas cidades e no campo, 

de uma e de outra posição social, gênero, idade e origens étnicas distintas. É preciso uma 

ideologia que una às pessoas em torno de uma causa comum, que ressignifique sua experiência 

passada e futura; e é preciso que aceite pegar em armas e dar a vida pela revolução. Não parece 

uma tarefa fácil. As opressões precisam transcender às histórias individuais, pois são resultados 

de séculos de colonização e, da mesma forma que esse processo não afeta somente as pessoas 

na sua individualidade, mas o povo como um todo. Dessa forma, a única saída é a união em 

torno do movimento de libertação nacional. 
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Para isso, os poetas desse período, sempre incorporados de esperança, anunciam e divulgam o 

começo do dia: a luta armada configura um novo discurso poético. 

A poesia será, ao longo da luta armada, produzida coletivamente em torno da 'esperança 

nas armas' e na busca pela reconstrução da nação a partir do que Cabral definiu como a “criação 

de novos homens e novas mulheres”. Porém, é importante abordar um pouco mais como se deu 

o processo caboverdiano e o processo guineense de anunciação literária e poética do “fim da 

noite colonial”, a partir da organização da luta de libertação nacional sob a liderança de Amílcar 

Cabral. 

 
3.2.1. Cabo-Verde 

 
 

Em Cabo-Verde, no período que antecede as lutas por libertação, a poesia e a tradição 

literária conhece uma ruptura fundamental com a visão das gerações anteriores. Cabral, de 

acordo com Manuel da VEIGA, é ‘correlegionário’ da nova geração fundamentalmente pela 

subversão estruturante que constitui, nesta altura, a sua práxis intelectual (2014, p.141). 

Como vimos diante da peculiaridade identitária de Cabo-Verde, o processo de adesão 

às ideias de libertação exigia uma confrontação étnica e não apenas política com o domínio 

português. Segundo nos diz Fernandes, numa altura em que tudo parecia convergir para a 

formação de uma ampla frente anticolonial africana, os caboverdianos viram-se perante o 

ingente exercício de compatibilização da caboverdianidade com a africanidade, e não mais 

com a lusitanidade (2006, p.181). Como parte da configuração de Cabo-Verde, o dilema crioulo 

é essa consciência de estar étnica e historicamente ligado tanto à África, quanto à Europa. 

Assim, a solução africanista acabaria por ditar um novo rumo às lutas emancipatórias iniciadas 

no arquipélago, deslocando-as para um contexto mais amplo da luta anticolonialista (idem, 

p.183). Nesse sentido, a ruptura política com o lusitanismo possibilitou o “novo pensamento 

africano”, culturalmente inspirado nos valores negro-africanos e politicamente orientado para 

o rompimento com o colonialismo. 

Para isso, não bastava que o poeta se colocasse ao lado do povo, como aconteceu com 

as gerações dos Claridosos e da Certeza; o poeta deve ser um militante, criando condições para 

que o povo encontre ‘as vias ascendentes da sua cultura’. No novo contexto, o que vale não é 

tanto ser homem do povo, quanto colocar-se a serviço do povo (2006, p.187). Os poetas anti- 

evasionistas assumem uma postura contestatária, quebrando o ciclo de compatibilização da 

cultura crioula e política portuguesa, como podemos ver no poema Antievasão de Ovídio 
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Martins: Não vou para Pasárgada // Gritarei, Berrarei // Matarei // Não vou para Pasárgada 

(Apud FERNANDES, 2006, p.188). 

Ao lado de Ovídio Martins, os poetas caboverdianos Onésimo Silveira, Mário Fonseca 

António Nunes, Aguinaldo Fonseca e Kaoberdiano Dambará (pseudônimo de Felisberto Vieira 

Lopes), são alguns dos poetas que compõe essa geração que se volta aos problemas dos povos 

do arquipélago, o que constitui, de certo modo, uma tentativa de dar ao “ethos” crioulo, um 

ponto de referência situado no conceito do regionalismo africano, ou, pelo menos, mais 

africano que europeu (1984, p.147). Esses poetas se colocam como porta-vozes do povo, 

expressando as aspirações populares 'no ritmo do batuque da tabanca'; nesse sentido, autores 

como Kaoberdiano Dambará marcam decisivamente a poesia caboverdiana. É nesse momento 

que os poetas tentam lidar com a identidade do arquipélago, construído sobre as bases da 

miscigenação e que se constituiu como um caso à parte no quadro da exploração colonial133. 

A poesia caboverdiana do período corresponde à poesia de protesto e de ruptura com os 

interesses anteriores da elite intelectual e cultural das ilhas, tendo como representantes nomes 

como Aguinaldo Fonseca, considerado por Cabral como vanguardista, este autor expressa uma 

poesia vinculada à negritude; nos diz HAMILTON, 

 
Fonseca cultiva uma espécie de poesia afrocaboverdiana (…) especifica os 

elementos negro-africanos ainda vivos na realidade presente e na memória 

coletiva das sociedades multirraciais e ex-esclavagistas, ou, no caso de Cabo- 

Verde, de uma sociedade crioula cujo ideal uni-racial e micro-étnico 

selectivamente reescreve a história (1984, p.146). 

 

A re-africanização da África tem impacto na própria concepção da caboverdianidade, 

que, nos diz HAMILTON: Esse novo ponto de vista re-interpreta a caboverdianidade como 

uma forma de protesto social em prol da libertação nacional (idem, p.147). Os poetas 

reivindicam seus valores, voltam-se às suas origens africanas, rejeitam o assimilacionismo, 

buscam restabelecer os laços que unem o 'mundo negro' no continente e na diáspora africana. 

Segundo Mário de Andrade, 

(…) os poetas restabelecem os elementos de ligação fraternal com a 

comunidade dos oprimidos, confrontando as dores e as esperanças, 

interpelando os companheiros de um e de outro continente. Eles declaram a 

cumplicidade das suas mensagens, anunciam o fim da noite e o começo do dia. 

Antecipação precedida pelo protesto, numa linguagem que capta e 

 
133 Sobre o processo específico de que em Cabo-Verde os mestiços cedo tornaram-se maioria da classe dirigente, 

além de reivindicarem a 'caboverdianidade' como identidade autêntica do arquipélago, também se 

caracterizaram por cedo reivindicarem que os caboverdianos tivessem o mesmo tratamento que Portugal 

destinava aos portugueses. 
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desmonta os mecanismos do sistema. O poeta identifica-se com o seu povo, 

no corpo-poema, ao inventariar as forças físicas a reunir, do mesmo lado da 

barricada (ANDRADE, 1975, p.12). 

 

A constituição de uma corrente literária que rompe com os compromissos e com as 

'aspirações crioulas' reivindica também a sua autonomia dentro da sociedade caboverdiana; 

nesse quadro, destacamos Kaoberdiano DAMBARÁ por ser 

 
o primeiro poeta caboverdiano que optou, radicalmente, pela assunção do 

“preto de Cabo-Verde” como uma das componentes fundamentais da nossa 

sociedade, tanto do ponto-de-vista genético-cultural, como do ponto de vista 

social e racial. Fazendo uma opção inequívoca pela África Negra, enquanto 

matriz da nossa cultura e identidade estético-racial, ele inventou a Negritude 

Crioula (VEIGA, 2014, p.143). 

 

A negritude reinvindicada por Kaoberdiano Dambará não contesta a miscigenação, base 

da formação do povo caboverdiano; a sua preocupação está na desconstrução dos paradigmas 

eurocêntricos inerentes à dominação colonial e, por isso, denuncia a trama que colocou o 

caboverdiano como 'segundo europeu', ou como diferente e superior aos povos negros 

africanos. Na perspectiva de Dulce DUARTE, 

A cabo-verdianidade, então, foi descoberta como uma especificidade da 

africanidade do cabo-verdiano. Liberto dessa assimilação, dessa repressão 

psicológica, que o obrigara a relegar para o inconsciente a sua herança cultural 

africana, o cabo-verdiano encontrou sua dimensão mais vasta na recuperação 

de uma parte importante, fundamental, do seu ser sociocultural, da qual fora 

amputado. O povo cabo-verdiano, independente do maior ou menor grau da 

sua ascendência africana, tomou consciência da integralidade da sua cultura, 

servindo-se dela como estandarte de libertação (1983, p.218). 

 

Desse jeito, a reivindicação de africanidade contribuiu para a revalorização das 

expressões artísticas e culturais afro-crioulas. Kaoberdiano Dambará, então, traz a valorização 

da língua, sendo o primeiro poeta caboverdiano a valer-se do crioulo caboverdiano em toda a 

sua obra; reivindica a identidade do povo enquanto portador de uma língua própria. Ao utilizar 

o crioulo, o poeta referência a sua poesia ao povo e às suas manifestações culturais, sua forma 

de pensamento, de ser e de conceber o mundo; segundo VEIGA, Kaberdiano Dambará utilizou 

o crioulo como veículo da sua linguagem poética, foi, por isso, o crioulo fundo de Santiago, 

com uma forte carga recuperativa e regenerativa das tradições orais e dos heróis populares e 

africanos negados pelo colonialismo, tais como Nhu Naxu, Bonbolon di Melu ou Patrice 

Lumumba (2014, p.144). 

A linguagem no contexto colonial adquire uma posição essencial, tanto para a 

dominação quanto para a resistência. A imposição das línguas europeias aos povos submetidos 
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é uma questão fundamental, já que, o colonizado, ao adotar a língua do colonizador, internaliza 

parte do mundo cultural daquele, as palavras estão impregnadas deste mundo cultural, 

inclusive de elementos raciais (LIPPOLD, 2016, p.223). Por essa via, quando Dambará decide 

se expressar em crioulo, sabe que essa decisão já implica em si uma ruptura com a 

portugalidade: Está provado, hoje, que o sistema expressivo do português não corresponde à 

estrutura mental do africano134. 

A língua portuguesa, cujo domínio esteve restrito aos caboverdianos assimilados, 

representava status de ascensão que significava, ao mesmo tempo, uma inferiorização do 

crioulo como dialeto. Frantz Fanon nos traz uma importante contribuição sobre o processo da 

linguagem no sistema colonial; se ocupou em perceber os fenômenos da linguagem rompendo 

com as fronteiras das ciências humanas e da psiquiatria. Segundo nos diz Walter Lippold, 

 
o colonizado, ao adotar a língua metropolitana, no caso o francês, acaba por 

adentrar em uma encruzilhada de possibilidades: aprender a língua do 

colonizador buscando fugir de seu estigma de falar a língua inadequadamente, 

europeizando-se, ou melhor, como diria Fanon, embranquecendo-se; ou ser 

eternamente desprezado por falar creolo ou petit- nègre (Apud LIPPOLD, 

2016, p.223). 

 

Cabo-Verde então marcou a sua especificidade com uma língua própria. Segundo 

LOPES, A língua determina o nosso comportamento e completa a nossa conduta, tornando- se 

meio e objecto de afirmação da nossa personalidade tanto individual como colectiva (1988, 

p.227). A questão do crioulo assume grande importância, pois possibilitou que o povo 

mantivesse as suas próprias bases ontológicas, ligadas à linguagem, à expressão dos 

sentimentos, dos conceitos, da sua síntese cultural no tempo. Para Fanon, a questão da 

linguagem é fundamental, pois falar é estar em condições de empregar certa sintaxe, possuir a 

morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de 

uma civilização (2008, p.33). O colonizado então, forçado a falar a língua colonial, diz 

LIPPOLD, internaliza parte do mundo cultural daquele, as palavras estão impregnadas deste 

mundo cultural, inclusive de elementos raciais (2016, p.223). 

Dambará retoma a importância de manter uma língua própria, que, no caso do crioulo 

caboverdiano, ainda que se configure de uma mistura entre a língua portuguesa e outras línguas 

étnicas, mantém a estrutura de conceber o pensamento de acordo com a forma de viver da 

cultura; segundo diz Manuel FERREIRA, 

Se por hipótese fosse banida do Arquipélago a língua portuguesa, o 

caboverdiano continuaria a realizar-se harmonicamente na vida comum, 
 

134 Contribuição da Guiné-Bissau ao Seminário Linguístico sobre o Crioulo, Bissau, Abril de 1979. Apud LOPES, 

1988, p.227. 
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seguindo o percurso normal do seu destino colectivo. Se, ainda por hipótese, 

destruíssem o dialecto ao homem de Cabo-Verde, equivaleria a uma 

amputação de consequências desastrosas. E tão verdade é que, hoje e sempre, 

os profundos anseios do povo, as tristezas e alegrias, o jocoso, a sátira, a 

angústia, a esperança, o convívio, esse poderosos meios de sobrevivência 

humana, tudo quanto são vivências íntimas e coisas miúdas e grandes da 

aventura quotidiana o caboverdiano o exprime na língua de berço (1973, p.51- 

52). 

 

Destacamos, pois, a poesia de Dambará (e dos poetas dessa geração) no quadro maior 

de desmistificação e afrontamento ao racismo eurocêntrico e aos regimes de exploração 

colonial, processo que se desenrolava tanto em África, como na Europa e nas Américas. Assim, 

A fidelidade a África suplanta a ideia da auto-suficiência etnocultural do 

arquipélago, de modo que vários dos poemas de Dambará procalamam o pan- 

africanismo: “Lumumba”, “Pa Guentiski Ta Sufrê” e “Bandera'l Negro”, e 

ainda outros expressivos da solidariedade de raça (HAMILTON, 1984, 

p.148). 

 

E, mais adiante, o autor conclui sua análise dos poemas de Dambará: Poderíamos dizer 

que os melhores poemas na colecção combinam certas técnicas da expressão oral com outras 

da poesia “culta”, para efectuar uma ruptura importante na literatura escrita no crioulo de 

Cabo-Verde (idem, p.149). 

Nesse mesmo movimento, ao lado de Dambará, temos os poetas Ovídio Martins, Renato 

Cardado e Abilio Duarte que, entre outros, destacaram-se como anunciadores da esperança 

vinda com a luta de libertação em Cabo-Verde; convocaram o povo a lutar pelo seu território e 

pela sua identidade, como podemos ver no seguinte poema de Kaoberdiano Dambará, 

Chegou a hora 

 

Ergue-te e caminha filho de África, 

Ergue-te negro, escuta o clamor do povo: 

África Justiça Liberdade 

Escuta o gritar do povo clamando na Assistência Pública, no funco, 

nos cemitérios, nos campos sem chuva, 

nos ventres torcidos de fome. 

Abandona funco mãe irmão tudo 

toma consciência sobe para as montanhas 

finca os pés na terra pega em armas. 

Brande o ferro no cimo dos montes 
com fome ou abundância guerra ou paz 

luta p'la liberdade da tua terra!135
 

135 Ora dja tchiga/ Labanta bo anda fidjo d'Afrika, /Labanta negro, obi gritu'l Pobo: Afrika, Djustissa, Liberdadi 

Obi gritu'l Povo na Sistensia,/ na funko,/ na simmiteri, na lugar sem tchuba,/ na bariga torsedo di fome/Dexa 

bo funko, dexa bo mai, bo armun,/ dexa tudo, pega na kunsiensia bo subi monti:/ finka pé na tchom bo pega 

n'arma./ Brandi fero riba'l monti, / ko fomi o ko fartura, ko guera o ko paz,/ luta pa liberdadi'l 



139 
 

 

 

Temos assim uma reconfiguração, sendo que neste novo contexto literário, as lutas 

simbólicas da geração anterior são substituídas por uma luta política, em que se destaca uma 

nítida estratégia de rompimento com o status quo colonial e com a sua dinâmica primária de 

interecção (FERNANDES, 2006, p.197). Por esse viés, Cabral, sensível à especificidade 

histórica e origem étnica caboverdiana, assume, em Cabo-Verde, o retorno às origens e a 

confrontação com os portugueses em termos essencialmente políticos. Isso significa que, sem 

descurar as bases culturais da dominação colonial, nele as diferenças que mais importavam 

eram aquelas que opunham colonizadores e colonizados (idem, p.201). Seguindo esse 

pensamento, Cabral buscava atingir a unidade dos povos caboverdianos e guineenses, por isso 

era importante que se destacassem as similaridades e a identidade dos dois povos. 

Porém, a poesia caboverdiana trata-se de uma poesia específica; segundo Onésimo 

Silveira, a verdade é que não é lícito esquecer o facto de Cabo-Verde ser um caso sui generis e 

não podermos, por isso, assim com tal facilidade considerá-lo simplesmente “um caso de 

regionalismo africano (Apud FERREIRA, 1973, p.304). Embora a geração de poetas rompa 

com a identidade portuguesa e busque a re-africanização do caboverdiano, o que acontece é que 

as raízes culturais da sociedade crioula foram se consolidando de forma autêntica, nem como 

portugueses, nem como africanos, com destaque para a cobervianidade. Aí ressalta-se 

novamente a peculiaridade de Cabo-Verde, lembrando que esse conflito identitário está presente 

na tradição intelectual do país; nesse sentido, diz Gabriel Fernandes: Os ilhéus terão 

participado na luta mais pela sua condição política de dominados que pela sua consciência 

étnica de africanos (2006, p.199). Questão que será crucial para a unidade do movimento de 

libertação, assim como para a sua desagregação anos mais tarde. 

 
3.2.2. Guiné-Bissau 

 
 

“Somos crianças do tempo da Revolução 

Frutos das sementes de séculos de angústias 

Somos crianças da luta 

Restos da soma do nalpam e fósforo” 
Morés Djassy136

 

 

 
 

bo tera! Transcrevemos o poema no seu original, escrito em crioulo, como toda a produção de Dambará. Tanto 

o poema original em crioulo, quanto a tradução, foram retirados da Antologia temática de Poesia Africana, 

de Mário de Andrade, 1975, p.256. 

136 Pseudônimo de António Cabral, In. HAMILTON, Russell G. Literatura africana, Literatura necessária – 

Moçambique, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Princípe. Edições 70, Biblioteca de Estudos Africanos 

1984, p.219. 
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A Guiné-Bissau foi uma das colônias em que mais tardiamente se estabeleceu a 

expressão literária escrita. Sendo um país composto por diversos povos com diversas línguas 

diferentes, a Guiné, como grande parte das sociedades africanas, apresenta uma tradição em 

que a palavra cumpre o papel central; assim, nos diz Hildo do Couto, na Guiné-Bissau convivem 

mais de 16 línguas, todas elas com uma longa tradição de literatura oral frequentemente 

chamadas de oratura ou oralitura (2009, p.18). Ao remontarmos o tempo colonial, 

encontramos na Guiné-Bissau uma tradição de cantigas e cantos orais, em línguas nativas ou 

em crioulo, que foram transcritos pela primeira vez pelo Cônego Marcelino Marques, no início 

do século XX. A esse respeito, nos diz Odete SEMEDO, 

A tradição e a oratura guineenses devem muito ao Cônego Marcelino Marques 

de Barros, pioneiro da recolha e divulgação de contos, poemas e canções em 

várias línguas locais. Esses trabalhos foram divulgados em 1882, ns Revista 

da BSG (Boletim da Sociedade de Geografia); em 1900, Marcelino de Barros 

publica Litteratura dos negros. Contos, Cantigas e parábollas, na qual se 

encontram contos de origem mandinga, com cantigas transcritas nessa língua 

e traduzidas para o português (…) transcreve cantigas de mulheres em crioulo, 

traduz e comenta esses textos da tradição oral. Vale ressaltar que antes destes 

trabalhos do Cônego, não se conhecem outros documentos sobre o assunto. 

Dali o fato de serem esses ensaios o ponto de partida de estudos sobre as 

culturas e as línguas dos povos da Guiné-Bissau (2010, p.55-56). 

 

Além da recolha dos contos, das canções e cantigas, Marques de Barros voltou-se para 

as particularidades do crioulo guineense e, segundo nos diz Mário de Andrade, 

 
Deve-se igualmente a Marques de Barros a edição de A Fraternidade que, na 

sua epígrafe, se apresenta como “folha dedicada a socorrer as vítimas da 

estiagem da província de Cabo-Verde – o que constitui, ao que sabemos, a 

primeira manifestação escrita de solidariedade, emanada de filhos da Guiné 

com seus irmãos insulares, flagelados da fome por diversas crises alimentícias 

(1997, p.46). 

 

Além do trabalho de Marques de Barros, pouca produção literária foi efetuada na Guiné 

ao longo da dominação colonial; a ausência de escolas ou centros de formação cultural 

contribuiu para um atraso maior na formação de uma 'elite intelectual nativa', pois, no tempo 

colonial, aquilo que se verifica no âmbito literário limitava-se praticamente à literatura 

etnográfica e à prosa de ficção coloniais produzidas quase exclusivamente por não- guineenses 

(HAMILTON, 1984, p.216). De acordo com este autor, ao longo da colonização, etnógrafos 

europeus vinham fazendo o levantamento dos grupos étnicos, que eram publicados no Boletim 

Cultural da Guiné, órgão oficial do governo. Dada a predominância de ilhéus 
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entre os ‘civilizados’ na Guiné, não é de se admirar que um dos muito poucos produtores de 

obras literárias, na categoria da novela colonial, seja um caboverdiano137 (idem, p.217). 

A presença caboverdiana na Guiné, por meio dos administradores coloniais, 

funcionários públicos e comerciantes, também contribuiu para uma amplitude do crioulo 

caboverdiano nas terras da Guiné. O crioulo guineense estabeleceu-se e, mesmo tomando 

características distintas do crioulo falado em Cabo-Verde, consolidou-se como língua veicular; 

permite que os grupos étnicos acessem o crioulo sem prejuízo às suas línguas vernaculares. É 

preciso levar em conta a diversidade linguística da Guiné-Bissau, pois as línguas étnicas 

convivem com a língua oficial, o português138, e o crioulo que, de acordo com Carlos Lopes, 

existe como uma experiência comum de vida e de luta de explorados, de forças sociais e 

históricas que o fizeram nascer (1988, p.227). Para Moema Augel, ao contrário das línguas 

étnicas, de existência milenar, a crioulização é um fenômeno recente e está ligado ao processo 

de expansão do colonialismo europeu no mundo, sendo o resultado da necessidade de 

comunicação em sociedades multilíngues (2007, p.82). Ainda de acordo com AUGEL, 

não há muitas transcrições da produção literária nas línguas étnicas (…) Sabe- 

se que a tradição oral balanta tem um acervo de canções e poemas rituais, 

cantados ao som do balafom, contendo reflexões de fundo edificante sobre a 

vida das populações dessa etnia, suas crenças e os costumes e os feitos 

admiráveis dos antepassados. Também a tradição oral mandinga conhece 

peças literárias, poemas épicos, que tratam, por exemplo, do modo de vida dos 

Soninkê, guerreiros pré-islâmicos; são longos os textos heirocizantes sobre a 

ética guerreira e constituem um verdadeiro espelho da sociedade local (2007, 

p.79). 

 
 

Sendo a Guiné-Bissau um país essencialmente oral, onde o acesso à escola, à escrita 

aconteceu tardiamente, afirma Odete Semedo, a tradição oral foi, e ainda hoje é, sobretudo na 

zona rural, um meio de preservar e transmitir a memória coletiva (…). Todas as etnias 

guineenses guardam na sua tradição formas de canto, sejam de enaltecer ancestrais, famílias, 

linhagens ou os mortos (2010, p.56). Assim, das manifestações culturais expressas na língua 

guineense, destaca-se a música. A música popular muito cedo se expressou em crioulo, diz 

AUGEL, (…) Durante todo o período da luta armada, compositores e intérpretes populares e 

iletrados, “cantores do povo”, animavam os combatentes com seus cantos guerreiros, nos 

 

137 O autor se refere a Fausto Duarte (1903-1955), que esforçou-se por trazer uma imagem favorável da África. 

(HAMILTON, 1984, p.217). 

138 Sabe-se que o português nunca se consolidou, mesmo sendo língua oficial e defendida por Cabral enquanto 

estratégia de luta diplomática. Segundo Carlos Lopes, Está provado, hoje, que o sistema expressivo do 

português não corresponde à estrutura mental do africano. E continua, A independência dos países 

emergentes da luta de libertação contra o colonialismo português mudou radicalmente o estatuto privilegiado 

que a língua portuguesa tinha (1988, p.228). 
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mais diversos idiomas desse variadíssimo mosaico linguístico que é a Guiné-Bissau (2007, 

p.86). 

Para Hildo do Couto, as narrativas tradicionais manifestam a oralidade bissau- 

guineense sob a forma de verso, antes que aparecessem os primeiros poemas propriamente 

ditos escritos em crioulo, na década de 70 do século XX139. A oralidade é base fundamental de 

toda a compreensão do povo, de si mesmo enquanto comunidade. 

A literatura oral ou oratura, acervo transmitido apenas pela voz e pela 

memória, constituído pelas histórias tradicionais, provérbios, advinhas, 

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

sempre foi, como a arte tradicional africana, praticada de modo funcional, isto 

é, não perdendo de vista a relevência social para a comunidade. O mesmo 

posso dizer da literatura guineense, até o momento presente (AUGEL, 2007, 

p. 30). 

 

As narrativas do crioulo guineense, os contos tradicionais, as cantigas e poemas, 

remontam à tradição e são conhecidas como storias; o filólogo-linguista e estudioso de 

literatura, o guineense Benjamim Pinto Bull, contribuiu com importantes observações sobre as 

narrativas orais crioulo-guineenses, assim como o estudo dos provérbios e ditos populares; 

discorre sobre a forma como a tradição guineense “se vale dos animais e das plantas para 

filosofar”; partindo dos estudos pioneiros de Marcelino Marques de Barros, nos diz SEMEDO, 

Pinto Bull disseca a estrutura das storias, salientando suas características 

gerais, o caráter e o papel dos principais animais. (…) após mencionar o 

objetivo das storias, o autor discute a visão de mundo ou filosofia que está por 

traz de tudo. Por fim, ele lembra alguns temas frequentes, tais como justiça, 

solidariedade, hospitalidade, respeito pelas tradições e a realidade da vida 

quotidiana. Conclui afirmando que “a storia é a expressão da inteligência e 

sobretudo da imaginação do povo guineense, nomeadamente do povo rural, 

no âmbito da sua tradição oral. Tem a storia um valor moral, um valor 

recreativo e uma função social (BULL, 1989, p.219-240, Apud SEMEDO, 

2010, p.56). 

 

O arcabouço de conhecimento contido nas cantigas e contos tradicionais significam 

um espaço de aprendizagem, onde as ide ias, as críticas e as regras de conduta comunitária são 

transmitidas e vivenciadas coletivamente. Assim como as cantigas de mulher, que não só 

constituem uma forma lúdica da manifestação de sentimentos, como expressam a crítica social, 

invadem espaços como uma forma de convocação das coetâneas e da comunidade em 

139 Alguns exemplos são as kantiga di manjuandadi, as kantiga di ditu, as kantiga di tina etc. Eis uma kantiga di 

manjuandadi, colhida por Semedo (1996), no contexto da manjuandade Pé-di-Kakri (manjuandade = 

associação de coetâneos para alguma festividade): Embora essa cantiga tenha sido produzida em data 

relativamente recente, ela se insere na longa tradição guineense-africana. Esse tipo de cantiga frequentemente 

é improvisado, porém sempre em verso, mesmo porque se trata de “cantiga”, de textos que são sempre 

cantados, às vezes em mandinga, como se pode ver nas diversas coletâneas de storias já coligidas e publicadas. 

In. COUTO, Hildo Honório. A Poesia Crioula Bissau-guineense, PAPIA, 2008, p.83-100. 
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geral para ‘assimilar os seus valores essenciais, universais e contestá-los’140 (SEMEDO, 

2010, p.60). 

A importância da produção em crioulo está na defesa de os povos colonizados em 

manter uma forma de estruturar o pensamento de acordo com a semântica crioula141. No 

contexto da luta de libertação, a poesia que marca a expressão guineense é muito diferente da 

poesia de combate escrita em língua portuguesa e em crioulo de Cabo-Verde. Na Guiné, o que 

se expressava, nos diz Mário de Andrade, 

eram composições coletivas com apoio melódico, cantos produzidos, em 

geral, pelos mobilizadores políticos. O seu papel social consiste em veicular 

as ideias forças entre as massas, orientar a espontaneidade popular e estimular 

as faculdades poéticas (1978, p.8). 

 

É por isso que, nos dois volumes da Antologia Temática de Poesia Africana, organizados 

por Mário de Andrade, em meio a diversos poetas caboverdianos, só aparecem dois escritores 

guineenses: Agnello Regalla (Camarada Amílcar) e José Carlos Schwartz (Levaram-no e Do 

que chora a criança). No entanto, na perspectiva da criação literária escrita, um poema 

guineense, de Terêncio Anahory aparece na Poesia Negra de Expressão Portuguesa. Contudo, 

diz HAMILTON, Anahory foi à Guiné ainda jovem, mas ele e seus poemas ficaram 

caboverdianos (1984, p.218). Em certo momento, António Baticã Ferreira142, com o seu poema 

“Infância”, chegou a ser considerado o único escritor guineense no trilho de uma expressão 

genuinamente africana (idem). Neste poema, há uma reivindicação telúrica da ancestralidade, 

um poema tropical-pastoril (…). Porém, somente nos anos 1970 a produção poética em crioulo 

começa a surgir. Alguns poemas foram publicados esparsamente em revistas guineenses ou 

estrangeiras. Nos diz Hildo do COUTO que, 

 

A primeira antologia publicada na Guiné-Bissau, Poilão (1973), não contém 

nenhum poema em crioulo. Na segunda, Mantenhas para quem luta (1977), já 

aparecem dois (de 51 poemas), de José Carlos Schwarcz (...) Os demais 49 

estão em português. Não se pode esquecer Garandessa di no tchon (Lisboa: 

Edição do Autor, 1978), de Francisco Conduto de Pina. Dos 22 poemas do 

 
140 Para mais informações sobre as cantigas de mulheres, como das cantigas de mandjuandadi ver Odete Semedo, 

2010. 

141 No sentido da reconstrução da nação liberta após a luta armada, é importante realçarmos que, enquanto 

oralidade, a produção poética guineense em crioulo exerce papel fundamental na preservação da identidade 

cultural. O crioulo guineense, como língua nacional pós independência, realiza um papel fundamental, E é 

ainda uma língua de comunicação política e que teve um papel importante na mobilização... Os resultados 

da alfabetização em certas áreas provam que a capacidade dos locutores de português é pequena porque não 

há prática social nesta língua (HAMILTON, 1984, p.225). 

142 No volume segundo de No Reino de Caliban, Manuel Ferreira informa o leitor, numa “advertência”, que 

depois da publicação do volume primeiro, em que aparecem os dados bio-bibliográficos e os seis poemas de 

Baticã Ferreira, ele veio a saber que o poeta manteve uma longa e secreta atuação contra o P.A.I.G.C. (…) 

Este fato, nos diz HAMILTON, demonstra até que ponto a actuação e a produção literárias são inseparáveis 

da dimensão sociopolitica de uma sociedade emergente (1984, p.218). 
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então jovem Conduto, dois estão em crioulo. São eles “Strela negra” e 

“Lun’ngada” (luar). Segundo Augel (1996, p.149), é “a primeira iniciativa 

individual de publicação da lírica guineense”. O crioulo começa a ser mais 

bem representado é em Antologia dos jovens poetas (...) com 12 poetas, sendo 

que sete deles com poemas em crioulo. São eles: Armando Salvaterra, Djibril 

Baldé, Hélder Proença, José Carlos Schwarcz, João José Silva Monteiro ou 

Huco Monteiro, Nelson Medina e Serifo Mané. Tanto nos poemas em crioulo 

quanto nos que estão em português, a temática continua a mesma das 

antologias anteriores, ou seja, um grito de revolta, uma crítica ao colonialismo 

(a independência se deu em 1974) e suas consequências (2008, p.88). 

 

Por uma série de fatores que se referem à colonização portuguesa da Guiné-Bissau, 

como a fraqueza das bases institucionais para a emergência de uma pequena burguesia 

guineense, podemos ver a sua disparidade com relação à Cabo-Verde, pois a Guiné-Bissau era 

refém do Estatuto do Indigenato (que não era aplicado em Cabo-Verde), que considerava 

cidadãos apenas 0,3% da população total. Apenas essa porcentagem da população era 

alfabetizada. Como diz Cabral, Na Guiné, 99% da população não podia ir à escola. A escola 

era só para os assimilados, ou filhos de assimilados, vocês conhecem a história toda, não vou 

contá-la outra vez. Mas é uma desgraça o que o tuga causou na nossa terra (2014, p.163). A 

atitude do império português com relação à educação na Guiné também faz parte do esforço 

para manter os colonizados despersonalizados, desenraizados, mas também distante do 

‘progresso e do desenvolvimento’ e, claro, dos movimentos de libertação. Portugal acreditava 

que, mantendo as colônias atrasadas, essas não seriam contagiadas pelas ondas de 

descolonização que atingiam países na Ásia e África143. 

Para HAMILTON, são óbvias as desvantagens de não ter havido um movimento 

cultural-literário na Guiné-Bissau no tempo colonial. Mas também há certas vantagens para os 

iniciadores de uma literatura guineense nos primeiros momentos da independência nacional. Os 

jovens poetas que se revelaram depois, não se viam obrigados a executar a sua arte na sombra 

de uma geração de escritores mais velhos. Tendo saltado a fase da reivindicação racial e 

cultural, na qual teriam proclamado, possivelmente, um tipo de especificidade guineense, os 

poetas emergiram dentro de uma militância política (1984, p.218). 

A poesia nascida da evolução da luta armada contra o colonialismo português, nos diz 

HAMILTON, uma poesia que se encontra recolhida em Mantenhas para Quem Luta (1977), 

marca o início da produção literária e editorial na República da Guiné (1984, p.218). Essa 

 
143 Obviamente, a estratégia de Portugal não funcionou. A Guiné pôs-se em armas e enfrentou o arsenal bélico 

colonial. A ausência de escolas e universidades não impediu que os guineenses combatessem ao lado dos 

caboverdianos em torno da luta anticolonial. No entanto, essa é uma questão importante no desenvolvimento 

do partido e será desenvolvida ao longo dos próximos capítulos. 
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geração de jovens produtores da “nova poesia” fundamentam a poesia da Guiné-Bissau; 

nascidos entre o final da década de 1940 e a década de 1950, no tempo da guerrilha, eram o que 

Cabral chamou de “as flores da revolução”, eram ainda crianças de uma guerra que durou mais 

de 10 anos, sendo que alguns chegaram a se envolver na luta armada. De acordo com 

HAMILTON, 

Os jovens poetas da Guiné-Bissau revelam-se certamente sob o signo de uma 

urgência da sua mensagem política ou patriótica; mas como 'iniciadores' de 

uma literatura eles também se mostram mais sensíveis à forma em que sua 

mensagem é transmitida. Esses poetas evidentemente não viam a sua obra 

como um elemento anciliar e propagandístico, mas também como uma parte 

essencial de uma empresa nacional de longo termo (1984, p.221). 

 

Nos dois volumes de Mantenhas para Quem Luta! insurge uma nova e instigante 

proposta para a compreensão da poesia guineense escrita em português e crioulo, antes, durante 

e depois da independência. Os dois pequenos volumes constituem, de acordo com 

HAMILTON, a base duma nova literatura num país praticamente sem a tradição de uma 

escrita literária autóctone (1984, p.221). Segundo José TAVEIRO, a antologia reúne 

uma poética visceralmente engajada no movimento de libertação nacional, 
que surgiu no cenário político como manifestação mais genuína da cultura 
desse povo. Povo heróico que, a seu modo, soube "liquidar as bases do 

projecto colonialista", com arte e coragem, poder-se-ia completar144. 

 

Vejamos o poema de um importante poeta desse período, Helder Proença, publicado em 

Mantenhas para Quem Luta...: 

Escreverei mais um poema 

 
Viverei mais um dia 

e escreverei mais um poema 

poema que quebra as correntes 

e faz ceder as montanhas! 

Escreverei mais um poema 

enquanto as minhas células morrem e vivem em mim 

poema que desata as âncoras 

e solta os navios 

Escreverei mais um poema 

poema que alimenta a vitalidade 

ritmado pelo encadeamento do processo transformador. 

Enquanto a minha decomposição 

do superior ao inferior não se realizar 

escreverei um poema que todas as crianças compreenderão 
 

144 In. Mantenhas para Quem Luta! A nova poesia da Guiné-Bissau. Bissau: Conselho Nacional de Cultura, 

1993. 
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Enquanto há braços misticamente estendidos 

sobre a fortaleza da resignação 

escreverei um poema 

Poema que será a arma dos oprimidos! 

poema que se confunde com os anseios do povos 

O MEU POEMA SERÁ A VOZ DO POVO 

Enquanto a opressão perturba o cérebro humano 

escreverei um poema- VITALIZADO PELA REVOLUÇÃO- 

poema que alimenta as condições 

para a transformação de velho em novo! 

Mas se não conseguir viver mais um dia 

se a minha decomposição vier a se realizar 

A REVOLUÇÃO FA-LO-Á POR MIM! 

No contexto sócio-histórico que estes poemas surgiram, a poesia é, nas palavras do 

prefaciador, ‘Arma de combate, ferramenta de construção’ (…) Quem já leu a secção 

'Resistência Cultural', contida em Unidade e Luta, logo reconhece a influência de Amílcar 

Cabral no prefácio de 'Mantenhas Para Quem Luta' (HAMILTON, 1984, p.219). Porém, os 

poetas guineenses não são somente anunciadores da luta armada e agitadores do movimento, 

cumprem um papel fundamental que é a manutenção dos ideais revolucionários nos primeiros 

momentos de construção em que, idealisticamente, todos são poetas e tudo se converte em 

poesia (idem, p.222). 

 

3.3. A expressão poética de Amílcar Cabral 

 
“Nenhum filho da nossa terra, homem ou mulher, poderá amanhã dizer: 

fiquei para trás porque não sabia. Como diz o poeta, 

não se pode nunca dizer que a verdade não nos tocou. 

Talvez se possa negá-la, mas ela toca-nos sempre. 
Amílcar Cabral145

 

 

Praticamente todos os líderes da Geração Cabral eram poetas. Amílcar Cabral tornou- 

se conhecido como o principal articulador do movimento anticolonial nas ilhas de Cabo-Verde 

e na Guiné-Bissau. Porém, antes de se tornar teórico, ideólogo e fundador do movimento de 

libertação, Cabral dedicou-se à criação poética e literária. Nos diz Ahmet Kebe que, durante 

muito tempo, esta dimensão política do ilustre líder africano ocultara a sua vertente literária, 

pois antes de ser militar e de se dedicar de corpo e alma à luta de libertação da Guiné e Cabo- 

Verde, Amílcar Cabral cultivara a poesia, a ficção e o ensaio (2005, p.669). De acordo com 

Russel G. Hamilton, (…) 

145 In. CABRAL, Amílcar. Pensar Para Agir Melhor, 2014, p.31. 
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Oleg Ignatiev é considerado por muitos a ser o revelador de Amílcar Cabral como 

poeta. Segundo diz Geraldo Moser, o poeta Amílcar Cabral salientou a inclinação 

poética de Cabral e a sua íntima associação com outros escritores africanos de 

talento, principalmente o moçambicano Marcelino do Santos com o qual ele 

compartilhou um aposento em 1949 e 50 enquanto ambos eram estudantes em Lisboa 

(2005, p.656). 

 

Provavelmente foi entre 1942 e 1949 que Amílcar Cabral escreveu a maioria dos seus 

poemas; o próprio Cabral não tinha grande interesse na divulgação dos seus poemas, os quais 

ele mesmo considerava ser uma distracção juvenil (Idem). Praticamente nenhum dos seus 

poemas foi publicado em antologias poéticas e, os poucos que foram publicados, nos diz Gerald 

MOSER, apareceu foi em jornais de pequena circulação. Para mais, os poemas pertencem ao 

período inicial da vida de Cabral, com poucas excepções, antecedendo a sua carreira pública 

em 10 anos ou mais (Apud SANCHES, 2010, p.8). 

Na perspectiva de Oswaldo Osório, o ano de 1942/43 é o período de emergência da 

poesia em Amílcar Cabral e designam por comodidade de 'poemas da adolescência'. Amílcar 

Cabral, desde cedo despertou-se diante às injustiças e hostilidades existentes. Como diz sua 

mãe, desde menino adorava estudar. Seu maior sonho era crescer para poder defender o mundo 

(BARBOSA, 1984, p.35). Cabral começou a escrever cedo, diz Manuel Veiga, e, por 

circunstâncias da vida também deixou de escrever cedo, dando lugar ao acto e à prática que 

universalmente é conhecido por todos nós (1980, p.32). 

Dentre os temas mais frequentemente presentes na sua poesia, está a ideia de comunhão 

da terra, e, simultaneamente, de uma adesão colectiva ao destino do seu povo, sendo o outro 

aspecto “o da representação duma consciência dialéctica da vida” em poemas (Apud 

FONSECA, 2009, p.16). A sua poesia revela as relações entre o 'eu interior' e o 'nós coletivo', 

digamos assim, é uma poesia reveladora do seu comprometimento político; para HAMILTON, 

o talento poético, e a “matriz do humanismo” formam em grande parte a base do “eu intimista” 

e do “nós coletivo” que determinam a forma, conteúdo e substância da obra poética de Amílcar 

Cabral (2005, p.658). 

O período em que Cabral esteve em Cabo-Verde antecedeu ao período de sua formação 

política anticolonial; em Cabo-Verde, Amílcar Cabral se envolveu com processos de 

socialização e contato com o universo da 'intelectualidade' caboverdiana. Até os anos 1940, diz 

SOUSA, 

Amílcar havia interiorizado a ideia de pertença ao então chamado “Mundo 

português”, oscilava entre a derrocada do regime salazarista e a substituição 

por outro governo, ou em exigir simplesmente uma reforma interna desse 

mesmo regime e uma intervenção mais efectiva e firme das autoridades 
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coloniais no combate à pobreza, à fome e à miséria que se viviam em Cabo- 

Verde, até então seu único universo de referência (2012, p.526). 

 

O sentimento revolucionário e anticolonial ainda não estava presente em Cabral, no 

entanto, para SOUSA, 

as primeiras manifestações de revolta de Amílcar a favor da justiça social 

foram canalizadas sobretudo para a escrita (…) influenciado pelo ambiente 

cultural e literário do Mindelo, Amílcar enveredou, entre a adolescência e a 

juventude (1940 a 1945), pela produção literária na vertente de poesia e prosa 

(2012, p.104). 

 
Sobre os seus poemas da adolescência, sabemos por Oswaldo Osório que, a maior parte 

não estão datados, mas coincidem com o tempo do Liceu; nestes poemas, assinados por Larbac 

(anagrama de Cabral), está presente a evocação da chuva, o drama da seca, o poeta vai 

exprimindo a sua solidariedade para com a terra, assim como vai semeando a esperança de um 

futuro melhor para o seu povo (Apud KEBE, 2005, p.671). 

Nesse sentido, Cabral colocou a sua poesia a serviço do mundo e dos homens 

(SOUSA, 2012, p.112). Vejamos o poema “Não, Poesia”, datado de 1946: 

 
 

... Não, poesia: 

Não te escondas nas grutas de meu ser, 

não fujas à Vida. 

Quebra as grades invisíveis da minha prisão, 

abre de par em par as portas do meu ser 

- e sai... 

Sai para a luta (a vida é luta) 

os homens lá fora chamam por ti, 

e tu, Poesia, és também um Homem. 

Ama as Poesias de todo o Mundo, 

--ama os Homens 

Solta teus poemas de todas as raças, 

para todas as coisas. 

Confunde teu corpo com todos os corpos do Mundo. 
Confunde-te comigo... 

Vai, Poesia: 

Toma os meus braços para abraçares o Mundo, 

Dá-me os teus braços para que abrace a Vida. 

A minha Poesia sou eu. 

 
 

Neste poema, Cabral realiza uma 'meta-poesia', um poema sobre a poesia em que esta 

se confunde com o problema da condição humana universal, perspectiva, aliás, que se faz 

presente na sua obra poética. Não há sentido na vida sem a luta, sem a poesia; o poeta instiga a 

poesia a assumir uma responsabilidade perante a vida, perante a luta; “Sai para a luta”, “não 
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te escondas nas grutas do meu ser”; como se o poeta ordenasse à poesia que vá cumprir o que 

lhe cabe enquanto expressão universal dos povos, das raças, “(…) de todos os corpos do 

mundo”; Cabral conclui o poema incitando uma reflexão sobre a tomada de consciência da 

necessidade de materializar a ação libertadora: “A minha Poesia sou eu”. Podemos ver nestes 

versos como a poesia de Cabral marca uma importante ruptura com as gerações literárias que a 

antecedem; em “Não Poesia”, Amílcar Cabral demonstra o seu posicionamento, como diz 

Ahmet KEBE, 

(…) O poema de Cabral é mais do que um sinal premonitório. Cada um de 

seus versos constitui uma denúncia da poesia evasionista da revista 

“Claridade” e, ao mesmo tempo, uma vigorosa exortação ao casamento da 

poesia com o homem, isto é, de uma poesia servindo ao homem antes de servir 

a literatura. Este poema assinala, de maneira precoce, a filosofia que acabaria 

por marcar, com o selo da individualidade, as suas intervenções teóricas, que 

colocam o homem como princípio e como fim de todo e qualquer 

empreendimento social (2005, p.321). 

 

Outro importante marco de ruptura aparece logo nos seus primeiros poemas: Cabral 

vincula o arquipélago caboverdiano à África, o que se configura uma ruptura no quadro da 

sociedade miscigenada caboverdiana146. Para SOUSA, 

 
É importante assinalar que, no poema “Naus sem rumo”, Cabo-Verde já 

aparecia associado ao continente africano. Na verdade, talvez o facto de ter 

nascido na Guiné, tenha ajudado na tomada de consciência da afinidade 

geográfica, histórica, etnográfica e cultural entre Cabo-Verde e a África. 

Nesse poema, quebrando um pouco a ambiguidade imposta pelo sistema 

colonial, Amílcar Cabral já considerava as Ilhas de Cabo-Verde como 

“pedaços do Africano, / do negro continente” ou como “filhas/ do ingente/ e 

negro continente / um facto quase negligenciado no quadro da sociedade 

miscigenada cabo-verdiana de seu tempo147 (2012, p.114). 

 
Anos mais tarde, em 1969, Cabral, ao abordar a realidade cultural da Guiné e de Cabo- 

Verde, afirma: Muita gente pensa que Cabo-Verde, é a Praia ou S. Vicente, mas quem conhece 

o mato em Cabo-Verde sente que Cabo-Verde é uma realidade africana tão 

146 É sempre importante ressaltar a condição de especificidade de Cabo-Verde, sendo uma colônia que se 

diferenciava das outras colônias justamente pela sua característica de miscigenação e do surgimento do 

'homem crioulo', como diz Onésimo Silveira, A leitura analítica dos factos acima listados autoriza-nos a 

concluir que, em Cabo-Verde, a relação Senhor/Escravo perdeu muito cedo a sua dinâmica inicial. Isso traduz 

uma conquista muito precoce do homem crioulo que, aos poucos, mas de forma assertiva, acabou por se 

apropriar do poder cultural: ele assume comando de uma nova língua; protagoniza a socialização dos 

costumes e da africanização do catolicismo; aceita a adopção da estrutura familiar ocidental, como meta a 

atingir para a liquidação gradual da poligamia. Essa conquista do poder cultural pelo mestiço configura, 

consequentemente, uma quase completa reestruturação da sociedade escravocrata (2015, p.309). 

147 Naus sem rumo “Dispersas,/ emersas,/ sozinhas sobre o Oceano.../ Sequiosas,/ rochosas,/ pedaços do 

Africano,/ do negro continente,/ as enjeitadas filhas,/ nossas ilhas,/ navegam tristemente...// (…) São dez 

caravelas/ em busca do Infinito.../ São dez caravelas,/ sem velas,/ em busca do Infinito...// À tempestade e ao 

vento,/caminham.../ navegam mansamente/ as ilhas,/ as filhas/ do negro continente... 
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palpitante como qualquer pedaço de África (Apud SOUSA, 2012, p.114). Nesse sentido, diz 

HAMILTON, (…) a poesia de Cabral aborda a condição humana desde uma perspectiva 

caboverdiana individualista e colectiva (2005, p.660). Assim, nos seus poemas, há uma 

identificação telúrica com Cabo-Verde, pois, como vimos, Cabral deixou as terras guineenses 

muito jovem, o que explicaria a ausência das referências de Cabral à Guiné, antes de 1952. Nas 

palavras de SOUSA, 

a comunhão telúrica e a identificação de Amílcar Cabral com o espaço de 

formação é uma consequência do ser, como escreve Moser, “caboverdiano por 

descendência e por formação” e é baseado também na profunda apreensão da 

realidade das ilhas, vivida e refletida e que, em certa medida, foi também 

romantizada nos seus escritos da adolescência e da juventude (2012, p.111). 

 

Convém articular a poesia de combate de escrita portuguesa e crioula à situação 

específica dos países em que ela surge e se desenvolve. Em Apontamentos sobre a Poesia Cabo- 

Verdiana, texto publicado em janeiro de 1952 no Boletim de Propaganda e Informação (Ano 

II, nº28, Praia), Cabral se refere à criação literária em Cabo-Verde, onde, durante muito tempo, 

os poetas haviam omitido a “terra e o povo”. Restritos os ambientes que proporcionam um 

contato maior com a intelectualidade, diz CABRAL, 

o povo, em geral, vive alheio à cultura e às manifestações artísticas. O 

Seminário São Nicolau, por poucos pode ser frequentado (…) e a estes 

estudantes, Estão abertas as portas duma vida onde podem desfrutar de 

posições de relevo, ignoram ou esquecem as realidades que os cercam (2013, 

p.27). 

 
Nesse ambiente, transcorre o processo de assimilação e domínio das línguas europeias, 

assim como o domínio técnico da criação literária, dos poemas e contos148. Numa sociedade em 

que a maioria é analfabeta, diz ANJOS, o prestígio intelectual assenta na capacidade rara de 

produzir texto escrito, o que coloca o intelectual acima do resto da população e fazendo parte 

de um grupo restrito capaz de intervir (para solicitar ou contestar) junto à 

148 De acordo com Carlos Nunes REIS, Cabral fez o percurso intelectual dos jovens eruditos do seu tempo: 

escreveu poemas onde fez a busca de si próprio e cantou os seus primeiros amores, manifestou erudição 

clássica, posicionou-se em relação à situação vivida nas ilhas e em relação aos principais problemas do mundo, 

escreveu poemas evasionistas e reafirmou a sua caboverdianidade. (…) Destaco, pela sua importância 

simbólica, no âmbito deste trabalho, o conto intitulado «Fidemar» (Filho do mar), até hoje não publicado, mas 

referido por Osvaldo Osório, no seu trabalho «Emergência da poesia em Amílcar Cabral», 9 que cita Mário 

de Andrade, o qual, por sua vez, é referido por Julião Sousa. Fidemar é, segundo Andrade, «o arquétipo do 

herói possível», apresentado em público, pela primeira vez, em 1942, admite-se que o conto possa ter sido 

escrito em 41. Diz-nos Mário de Andrade: “Amílcar Cabral escreveu, provavelmente antes de 1943, um conto 

em que ele traça o retrato de um jovem com dezasseis anos e se projecta, por assim dizer, no personagem: um 

revolucionário que se distinguia no seu meio pela sua maneira de ser, e que odiava tudo o que era contrário à 

sua aspiração à liberdade e à vida, para todos”. In. “Desafios à investigação no âmbito da vida e obra de 

Amílcar Cabral: pistas para uma maior apropriação cabo-verdiana do revolucionário africano”, in Revista 

Desafios n.2, Uni-CV, 2014. Apud REIS, 2014, p.17. 
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administração colonialista (2000, p.132). A conformidade ao modelo europeu devia-se à 

condição econômica em que vivia a elite cabo-verdiana, alheia à realidade do país; por isso, 

afirmava-se uma poesia distante da realidade caboverdiana, mais próxima às vezes da 'Grécia 

que da África', representava uma geração que não compreendia a ruptura colonial como 

perspectiva política e/ou poética. Segundo Cabral, 

é a própria condição económica em que vivem que facilita aquele alheamento 

das realidades cabo-verdianas. A terra e o povo estão distantes. Estes, nas 

letras das Mornas149, cantam os seus sofrimentos e amores, enquanto os poetas 

compõem sonetos perfeitos para exaltar um sentimento qualquer, as tranças e 

os olhos da egéria, as belezas da Grécia ou uma data célebre da História (2013, 

p.27). 
 

O movimento Claridade, mesmo que trazendo a expressão 'fincar os pés no chão', é uma 

das manifestações da elite literária de Cabo-Verde; nas palavras de Cabral, A Poesia Cabo- 

Verdiana abre os olhos, descobre-se a si própria – e é o romper duma nova aurora. O cáracter 

intencional – e felizmente intencional – do nome da revista revela essa profunda modificação 

na Poesia Cabo-Verdiana (idem). Os poetas, agora, caminham lado a lado com o povo, de mãos 

dadas e pés fincados na terra, segundo Ahmet Kebe, aparece a temática social que retracta a 

situação sócio-econômica do arquipélago dominada pela problemática da seca, da fome e da 

emigração (2005, p.670). 

E o próprio Cabral questiona se essa mudança teria ocasionado transformações também 

no complexo econômico social, concluindo que: O povo, na generalidade, continua alheio a 

toda manifestação artística e cultural (idem, p.28). Cabral continua seu texto abordando alguns 

elementos que contribuíram para essa mudança da perspectiva poética e cultural caboverdiana. 

Para ele, o Liceu garantiu um maior acesso à cultura da chamada “gente humilde”; outro fator 

que destaca, diz respeito ao contato com a literatura brasileira e metropolitana. Lembramos que 

Cabo-Verde e a região semi-árida do nordeste brasileiro compartilhavam de uma sorte comum, 

a espera das chuvas, as secas e suas consequências, estavam presentes nos romances que 

chegavam ao arquipélago. 

A poesia dos claridosos, nos diz Maria Fonseca, retrata o homem cabo-verdiano e o 

mundo que o rodeia, sem, no entanto, apontar grandes soluções. De lirismo intimista, não 

apresenta outra solução ao homem cabo-verdiano que não seja a evasão do mundo a que 

pertence (idem). Cabral chama a atenção para a modificação que começou a operar na elite 

 
149 As Mornas, citadas por Cabral, e presentes no seu poema “Quero-te”, de acordo com HAMILTON, “essa voz 

poética dirige-se a ti, terra querida. Essa terra é, alegoricamente, “a nossa morna”, a forma musical mais 

identificada com a colectividade caboverdiana.A voz poética, ao exprimir um amor pela terra, dá força, 

artisticamente elaborada, à esperança no futuro (“o dia de amanhã!”) que o autor implícito e, portanto, o poeta, 

ele mesmo, possuem (2005, p.659). 
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intelectualizada. Ao longo das transformações na poesia do arquipélago, cita a revista 'Certeza', 

que traz uma mensagem para além da realidade caboverdiana, uma realidade humana que não 

podem ignorar. Depois de prestar homenagem ao papel importante de “Claridade” e “Certeza” 

na transformação da poesia caboverdiana, diz Cabral: 

Mas a evolução da poesia caboverdiana não pode parar. Ela tem de transcender 

a 'resignação' e a 'esperança'. A insularidade total e as secas, não bastam para 

justificar uma estagnação perpétua. As mensagens da Claridade e da Certeza 

devem ser transcendidas. O sonho da evasão, o desejo de 'querer partir' não 

pode ser eternizado. O sonho deve ser outro (Apud HAMILTON, 1984, 

p.140). 

 
Há um sentimento na poesia caboverdiana de revolta contida, porém, a poesia e o sujeito 

poético vão enfrentar os problemas com determinação, nos diz HAMILTON, em contraste com 

a resignação e a fina saudade, há cólera e dinamismo nas imagens e no tom do poema 'anti- 

evasão150' de Martins (…). Esta geração não vai para Pasárgada! (1984, p.142). Nesse sentido, 

é preciso assumir uma responsabilidade com o seu povo, é preciso que a poesia seja a expressão 

de inconformidade com o colonialismo e, para além, fundamente a resistência; os poetas não 

somente anunciam os caminhos da libertação a partir da luta armada, como trabalham 

ativamente na construção dos movimentos de libertação. 

Embora Cabral minimizasse a importância dos seus próprios poemas, ele dava muito 

valor à arte da poesia. Segundo Hamilton, Cabral assevera o valor social, político, filosófico e 

estético que um poema possa e deva ter (2005, p.656) A segunda fase da poesia de Cabral se 

refere aos seus poemas de juventude. Aí, nos diz Ahmet KEBE, coincide fundamentalmente 

com a fase do amadurecimento, ou da tomada de consciência dos problemas económicos que 

enfrenta o seu povo (2005, p.672). 

Foi apenas quatro anos depois da Antologia de Senghor que Mário de Andrade 

recolheu os poemas de companheiros seus e editou a primeira colectânea de poetas africanos 

de expressão portuguesa151, a que chama Cadernos de Poesia Negra de Expressão Portuguesa 

(TOMÁS, 2007, p.69). Africanizar os espíritos significava também se colocar em 

150 Poema histórico, originalmente publicado numa edicação da C.E.I, representa a militância crescente entre 

jovens intelectuais, e também assinala uma ruptura no discurso literário, no qual, em vez dos versos 

normalemtne mais compridos e dos ritmos mais lentos e frequentemente dolentes de alguns dos poetas mais 

representativos dos claridosos, notamos versos curtos, rápidos e tons vibrantes nos poemas de Martins e de 

outros, como Aguinaldo Fonseca, que juntamente com António Nunes (1917-1951) é identificado por Amílcar 

Cabral como vanguardista de uma nova poesia. Ver mais em HAMILTON, Russell G. Literatura Africana, 

Literatura Necessária, Editora 70, Biblioteca de EstudosAfricanos, Lisboa, Portugal, 1984, p.142. 

151 Nesta antologia de expressão portuguesa, a única participação excluída foi a de Cabo-Verde que, segundo 

Julião Sousa, “Não há nenhuma dúvida de que se pode ver na crítica (ou autocrítica como prefere Patrick 

Chabal) de Amílcar Cabral ao movimento da Claridade e da Certeza a exclusão posterior da literatura 

caboverdiana naquela antologia de 1953 por nao traduzir – como justificam Mário de Andrade e Tenreiro – o 

sentimento da negritude que é a razão-base da poesia (2005, p.286). 
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irmandade com os homens e mulheres negros/as espalhados pelo mundo; o movimento da 

negritude, à época da geração de Cabral, não oferecia apenas os fundamentos da 

“africanização dos espíritos” ou a descoberta da consciência negra, mas, mais importante 

ainda, proporcionava uma ideia de pertença (idem, p.68). 

Destacamos novamente que os poetas da geração Cabral foram fortemente influenciados 

pelos poetas da negritude; segundo Russell G. HAMILTON, 

Foi a sua conscientização política e social que também levou o jovem Amílcar 

Cabral a abordar na sua poesia tais assuntos e temas sócio-étnicos como a 

identidade racial e africana em relação ao ethos caboverdiano. Um dos poemas 

que melhor elabora a questão de identidade racial em torno da cor da pele é 

“Rosa Negra” (2005, p.662). 

 
Assim, Cabral marca a ruptura, vincula Cabo-Verde à África152, e, em ressonância com 

o canto negro que se exprimia em todo o mundo, exaltou a negritude e a mulher africana; como 

podemos ver no seu seguinte poema: 

Rosa Negra 

“Rosa,/ Chamam-te Rosa, minha preta formosa,/ e na tua 

negrura/ teus dentes se mostram sorrindo.// (...) 

Mas temo a tua sorte na vida que vives,/ na vida que temos.../ 

amanhã terás filhos, minha preta formosa/ e varizes nas pernas 

e dores no corpo;/ minha preta formosa já não serás Rosa,/ 

serás uma negra sem vida e sofrente,/ serás uma negra/ e eu 

temo a tua sorte!// Minha preta formosa não temo a tua sorte, 

que a vida que vives não tarda a findar.../ minha preta formosa, 

amanhã terás filhos/ mas também amanhã.../ ... amanhã terás vida”. 

 

Em “Rosa Negra”, Cabral canta a negritude numa altura em que a cor negra da pele era 

estigmatizada, desprezada, humilhada. Mas a sua Rosa era preta e formosa. A Rosa negra já 

sofreu, vai sofrer e as varizes vão aparecer antes do tempo. Porém o escritor poeta, em vias de 

se transformar em soldado poeta, garante: “Minha preta formosa não temo a tua sorte, que a 

vida que vives não tarda a findar.../ minha preta formosa, amanhã terás filhos/ mas também 

amanhã.../ ...amanhã terás vida” (VEIGA, 2014, p.67). 

A mulher africana e a África aparecem como a “esperança para seus filhos”, como a 

esperança de um 'amanhã'. Cabral se coloca confiante, enquanto filho de África; a sua poesia 

contém diversos temas e sempre aborda o amor para com a terra e com a humanidade; 

 
152 De acordo com Russell G. Hamilton, “É claro que em todas as então colônias a reanscença africana era uma 

renúncia da literatura comedida sem conexões com a terra materna, e também transmitia uma mensagem 

implicitamente anti-colonialista. Mas, nas ilhas crioulas, os expoentes de uma ideologia negro africana tinham 

de lidar com um conjunto de valores, crenças e tradições subordinadas à caboverdianidade” (1984:145). Nesse 

sentido, embora Cabral não se destaque enquanto grande poeta desse período, identificou na poesia de protesto 

que se aplicava a Cabo-Verde e que caracterizou os primeiros momentos do movimento de reivindicação racial 

lançado em Angola e em Moçambique nos anos 40 e 50. 
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importante ressaltar que a valorização da mulher africana, como veremos, continuará presente 

em seus escritos políticos e reflexões posteriores, assim como na luta de libertação nacional. 

Dos temas mais frequentemente abordados na poesia de Cabral, além das secas, a fome 

que dizimava milhares de caboverdianos, a esperança da chuva, o vínculo com a terra mãe, a 

ligação sentimental com suas origens, a esperança a valorização da mulher e da cultura 

africanas, há também nas suas poesias um “pensamento universalizante”, que, para SOUSA, 

começou a revelar-se nos escritos de Amílcar Cabral – precisamente aqueles produzidos entre 

1943 e 1944 – estando associado à normal ansiedade de evasão física, em busca de outra vida 

longe do território de formação (Cabo-Verde) (2012, p.112). Essa ansiedade podemos ver no 

seu seguinte poema: 

 

Eu sou tudo e sou nada... 

Eu sou tudo e sou nada, 

Mas busco-me incessantemente, 

- Não me encontro! 

Oh farrapos de nuvens, passarões não alados, 

levai-me convosco! 

Já não quero esta vida, 

quero ir nos espaços 

para onde não sei. 

 

 

Podemos notar que as indagações já no título do poema remetem a questionamentos 

ontológicos, assim como também a procura de si, do sentido da voz poética que pede “às 

nuvens” que o levem dali que o ajudem a se encontrar, mesmo que em outro lugar, distante da 

sua terra. Sabemos que, no período que o poema foi escrito, Cabral estava próximo de mudar- 

se para Portugal, a ingressar nos estudos superiores; é como se o poema também fosse um 

prenúncio, um desejo, um pedido. 

Cabral ansiava por sair das ilhas, o que, como vimos no capítulo anterior, aconteceu no 

ano de 1945, quando foi para Lisboa e dentre toda a sua experiência, reencontrou-se com a sua 

africanidade em contato com os estudantes africanos vindos de outras colônias, como 

Agostinho Neto, Mário de Andrade, e Marcelino dos Santos, com quem dividiu o mesmo quarto 

nos tempos de Lisboa. Destes encontros, decorreu uma maior transformação e amadurecimento 

do pensamento político de Cabral, a partir do contato com os estudantes africanos e com as 

ideias que fervilhavam o mundo negro. Mário de Andrade nos fala um pouco sobre esse 

processo: 
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Amílcar Cabral já estava no terceiro ano de agronomia quando nos 

conhecemos na Ajuda, nessa altura, as ideias fervilhavam. Nós já tinhamos 

posições nacionalistas. Não. Nacionalitárias. Eu, por exemplo, vinha de 

Angola e tinha contato com companheiros que escreviam, como o Viriato da 

Cruz, que fazia poemas de caráter nacionalista. Vinha de um ambiente onde 

surgiu, logo depois, nesse mesmo ano, um movimento chamado “Vamos 

descobrir Angola”, dirigido pelo próprio Viriato153. E que se materializava 

pela expressão literária, poesia, conto. Assim, a criação literária vai ritmando 

o desenvolvimento da consciência nacional. Vamos Descobrir Angola foi o 

primeiro grito de guerra contra o assimilacionismo cultural, contra o 

obscurantismo. A primeira manifestação de caráter literário lançada pelos 

angolanos (1975, p.86). 

 
Damos ênfase ao contato de Cabral com os estudantes africanos na Europa, pois, 

ironicamente, foi esse contexto que frutificou as ideias de re-africanização dos espíritos e de 

ruptura com o pensamento colonial. Sabemos que, antes da formação do PAIGC, Cabral esteve 

na origem dos movimentos de libertação em Angola, acompanhou esse processo e contribuiu 

para a formação do Movimento Anti-Colonial (MAC). Vimos também que Cabral, nos 

primeiros anos em Lisboa, participou do movimento antifascista ao lado das esquerdas 

portuguesas. Sua experiência e socialização política foi um desabrochar, como podemos ver no 

seguinte poema de Amílcar Cabral: 

Evolução Conceptual e Real 

Um conceito anterior: um caracol 

Nos mistérios de um invólucro de egoísmo. 

A vida só valia à luz do sol, 

De um sol falho de Amor – do comodismo. 

Conceito mais actual: uma alma aberta à vida, 

Na conquista da vida, rasando o seu destino. 

Na estrada a percorrer, na estrada percorrida. 

O amor é o justo guia, o amor é um constante hino. 

 

Para Gerald MOSER, esse poema teria sido escrito entre os anos 1950, altura em que 

Cabral já convivia intimamente com os estudantes africanos que residiam em Lisboa, assim 

como se inteirava de movimentações dos estudantes africanos em outros países europeus. No 

poema, diz Maria Filomena SANCHES, 

 

podemos assistir a um jogo dual entre o passado e o futuro. Enquanto que no 

passado o homem estava “escondido na sua concha” como fazem os caracóis 

ou em estado de «larva», bem elucidativas em versos como por exemplo: 

 
153 Nas suas férias de 1949, Amílcar Cabral tentará, em vão, implantar também em Cabo-Verde um movimento 

de consciencialização “para a gente de Cabo-Verde conhecer Cabo-Verde “. A iniciativa consistiu na feitura 

de um programa de Rádio e num pedido de autorização às autoridades para ministrar aulas de educação para 

adultos na Escola Central da Praia que não chegou a ser deferido (…). Confrontados com a proibição, na 

cidade da Praia as pessoas juntaram-se na praça pública em grande número, para pedirem que o programa 

continuasse. Mas os tugas proibiram o programa (Cabral, Seminário de Quadros, 1969, PAIGC, Apud 

SOUSA, 2005, p.287). 
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«um conceito anterior: um caracol...a vida só valia á luz do sol», e o futuro, 

onde o homem sai da concha para viver a vida «...uma alma aberta a vida ...» 

em que ainda é visível entre o homem (caracol) e o senhor do seu próprio 

destino a existência de uma imensa estrada a percorrer na construção do futuro 

«traçando o seu destino...na estrada a percorrer...» Para além disso, o poeta 

compara e aproxima o homem (anterior) do animal «um caracol», para um 

estádio posterior, descrito na segunda estrofe ganhar «uma alma aberta à 

vida», isto é, humanizando-o e libertando-o da condição puramente “animal” 

para a de racional e autodeterminado (SANCHES, 2010, p.21). 

 

Ao longo do período em que esteve em Lisboa, Cabral frequentou assiduamente o 

Instituto Superior de Agronomia, um lugar que representou grande significado para Cabral, que 

fez um poema em homenagem ao Instituto Superior de Agronomia, localizado em Tapada de 

Ajuda, em Lisboa, instituição acadêmica que o albergou. Esse poema marca uma topofilia que 

não se refere à terra mãe, mas ao lugar que marcou profundamente Amílcar Cabral. O poema 

foi escrito em tom de despedida, já quando Cabral se encontrava na conclusão do curso. 

O Adeus à Tapada 

Adeus, Tapada: 

Na hora triste desta despedida 

Erguem-se os braços da «malta» camarada 

E em gestos saudosos, a alma dolorida, 

Dizem-te «adeus» ... 

Tu foste, amiga, 

o ambiente delicioso 

Onde brotou 

a flor dos nossos sonhos... 
E à sombra doce do teu jardim frondoso 

Conosco sentiste 

As horas mais tristes 
E as horas alegres dos dias risonhos. 

Adeus Tapada: 

Partimos p’ra vida 

Levando p’ra luta 

as armas que deste 
As armas forjadas no teu Instituto. 

Queremos na lida, 

Queremos provar que nada perdeste - 

que valeu a pena 

Nós sermos teu fruto 

 

Adeus Tapada: 

Do ambiente discreto do teu miradouro 

Contempla a partida destes filhos teus... 
...e ouve, angustiada, a voz 

grito, o coro 

Da «malta engenheira» que 

te diz «adeus» ... 

E sofre connosco 
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a saudade perversa, 

Sofre em segredo: 

-Que as folhas caídas do teu arvoredo 

São lágrimas vivas que o vento dispersa! 

ADEUS TAPADA! 

 
O «O Adeus à Tapada», pode ser referenciado, de acordo com Gérard Moser, também 

de 1950, quando Cabral se formou no Instituto de Agronomia. O poema reflecte a saudade do 

estudante e exprime uma certa tristeza pelo fato de que Cabral e os seus colegas de curso em 

breve deixariam o lugar onde eles estudaram e conviveram durante longos anos. Segundo 

SANCHES, 

Ele utiliza, num dos versos da despedida, o termo “luta” que poderá significar 

vida “as armas que deste” serão os conhecimentos adquiridos na Tapada. Na 

mesma linha, queria provar que valeu a pena ser “fruto da Tapada”, ou seja, 

que valeu a pena ter estudado ali e que iriam dar provas disso mesmo. “... 

Queremos provar que nada perdeste... “Que valeu a pena nós sermos teu 

fruto...” (2010, p. 23). 

 

O poema, transpassado de nostalgia e agradecimento, nos demonstra que Cabral vê a si 

e a seus companheiros, “a malta camarada” como “armas forjadas no teu Instituto”; nos versos 

“/Partimos p’ra vida /Levando p’ra luta/ as armas que deste” podemos ver a maneira que Cabral 

reconhece os anos de estudos ali como uma preparação para a luta, o que depois chamou de a 

Arma da Teoria. De acordo com HAMILTON, Cabral voltará para a terra ancestral com 

habilidades intelectuais adquiridas por meio de seus estudos (2005, p.662). Segundo KEBE, a 

vivência de Amílcar Cabral em Portugal, aquando dos seus estudos (...) entre 1945 e 1950, é 

uma outra etapa decisiva na formação intelectual e na sua tomada de consciência sobre a 

situação sócio-política e cultural do mundo negro (Idem, p.670). 

As gerações que antecedem o movimento de libertação em Cabo-Verde não foram 

capazes de romper, não se mostraram capazes de se libertarem das teias históricas dessa 

espécie de arritmia cultural que se exprimia na ambivalência (SILVEIRA, 2005, p.318). A 

'ambivalência' seria a posição de Cabo-Verde, que, ainda que haja uma afirmação da 

autenticidade cultural das ilhas, não se afasta de Portugal: como no dilema evasionista, de cunho 

inegavelmente crioulo: “Querer deixar de ser colonizado, sem negar no entanto o colonizador 

(idem). De acordo com Onésimo Silveira, Cabral está na gênese e no amadurecimento da fase 

do nativismo que abriu a Cabo-Verde o caminho para a independência. A saída para os 

tormentos que vivam os caboverdianos, ao invés de ser a partida, a evasão, continua Cabral, 

não é querer partir: é de ‘outra terra dentro da nossa terra’ (idem, p.29). É esse o momento 

que Cabral marca a ruptura com as gerações anteriores. 
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A expressão poética da resistência foi lançada e o contato entre a poesia e a política 

estava em vias de produzir os futuros líderes dos movimentos de libertação dos países africanos. 

Para Ahmet KEBE, 

Esta etapa era a da militância activa e do forjar das armas teóricas antes da 

organização, durante os anos 50, dos diferentes partidos africanos pela 

libertação nacional. Mas esta etapa tinha sido precedida, no caso de Amílcar 

Cabral e Agostinho Neto, pela aprendizagem e pela dedicação à poesia, visto 

que antes de serem líderes políticos e estrategos da luta de libertação nacional, 

estas duas figuras emblemáticas tinham sido militantes da cultura (2005, 

p.671). 

 

Em Apontamentos sobre a Poesia caboverdiana, Cabral postula que a poesia deve ser 

comprometida com a terra; defende que é preciso a ruptura com a evasão e a falta de identidade 

de Cabo-Verde com o continente africano. A poesia não pode ser descomprometida. Nas 

palavras de Cabral, 

A poesia é necessariamente um produto do meio em que se expressa, produto 

do complexo social em que foi gerada, a arte deve ser interessada ou 

desinteressada, e é importante lembrar que quem defende uma arte 

desinteressada, ainda que de maneira implícita toma uma posição, a poesia 

não é nem pode ser alheia a influência de outra origem como: moral, religião, 

ciência, filosofia. A literatura expressa a evolução da sociedade (2013, p.26). 

 
Os colonizados reconhecem nos poemas os próprios fundamentos da sua situação, 

entendem os mecanismos da exploração colonial e encontram as motivações para a revolta. Daí 

resulta que, o tema essencial poeticamente tratado no fim dos anos cinquenta seja um apelo à 

mobilização para a luta, se não à tomada das armas. Ao mesmo tempo que se exprime o apelo, 

parece no horizonte da poesia africana de escrita portuguesa a figura do poeta- militante. 

Noutros termos: realiza-se a coincidência entre o engajamento político, a presença física no 

próprio terreno da luta e a expressão militante na poesia (ANDRADE, 1975, p.7). 

A poesia da geração Cabral buscou dar forma literária ao orgulho escandaloso de ser 

negro, buscou negar a assimilação cultural, destruir a 'máscara branca' num processo de 

desalienação, expressão dos sentimentos do poeta identificado com os destinos do povo 

africano, em consonância com as aspirações populares. Para Mário de Andrade, 

(…) a poesia africana de escrita portuguesa e crioula, sob o condicionamento 

da dominação colonialista, se articula intimamente ao movimento de 

libertação nacional. Utlilizando o privilégio de serem investidos do verbo, os 

poetas da noite grávida de punhais exprimiram, até as suas derradeiras 

consequências, os elementos culturais da afirmação nacional através do grito, 

do canto e do apelo. Actores sociais no acto cultural por excelência, a luta 

armada, formularam então um novo discurso poético. Nos dois momentos, os 

poetas universalizaram os signos da luta pela independência nacional (1975, 

p.185). 
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Para Manuel VEIGA, (...) Cabral nasceu poeta e fez-se revolucionário, defensor e 

escultor do humanismo, com a arma não tanto da poesia, mas, sobretudo da beleza e da leveza 

da arte poética que imprimiu em tudo que era teoria, acção e prática revolucionária (1980, 

p.59). A poesia de Cabral abarcou todo um período de sua vida que demonstrou o despertar e o 

amadurecimento do seu pensamento, no entanto, quando Cabral começou a envolver-se com a 

organização da luta armada, há uma diminuição da sua produção poética, dando lugar a todo 

um complexo de textos relacionados à diversos temas e, obviamente, à luta de libertação 

nacional. A poesia, pudemos ver, contribuiu como “musa da libertação”; como nos diz Mário 

de Andrade, os poetas detectam as suas matrizes culturais. A rejeição do assimilacionismo 

veiculado pela ideologia dominante acompanha-se da busca de raízes africanas (1975, p.12). 

A poesia, para Cabral, era muito mais do que escrever versos. Pode-se encontrar poesia no 

exercício do poder, nas relações humanas, até na luta armada se pode encontrar poesia 

(VEIGA, 2014, p.60). 

Talvez seja essa magia da poesia que no meio de tantas dificuldades Cabral conseguiu 

mobilizar letrados e iletrados; talvez seja essa magia da poesia que apesar de tanto sofrimento, 

Cabral conseguiu mobilizar jovens, homens e mulheres para a causa da luta, uma luta que, aos 

poucos, desmoronava as estruturas coloniais tendo como base a participação popular armada 

na construção da independência. Amílcar Cabral, como diz ALEGRE, 

Não era só um homem inspirado, era um homem que tinha por dom inspirar 

os outros, era um poeta. Ele tinha um sentido poético da vida e das coisas e a 

capacidade de prever e anunciar. Muitos dos oficiais que comandavam as 

tropas portuguesas acabaram por ser convertidos pelo pensamento de Amílcar 

Cabral (1983, p.233). 

 
Amílcar Cabral acreditava numa poesia comum com o povo. Exigia uma nova terra 

dentro da nossa terra e a necessidade de uma poesia que transcendesse a geração da claridade, 

mesmo sem negar o valor estético cultural e a caboverdianidade transmitidos pela obra dos 

claridosos. Para Ahmet KEBE, 

Amílcar Cabral na sua adolescência e juventude compôs poemas 

cuidadosamente elaborados em termos de forma e conteúdo, portanto são 

poemas não circunstanciais, pois, mesmo poemas de Cabral que tratam de 

acontecimentos inextrincavelmente ligados a um determinado momento 

histórico, tem um apelo temporalmente transcendente. Espero ter conseguido 

demonstrar como a convergência entre o EU intimista e o NÓS coletivo, assim 

como o tratamento da condição humana, fazem com que poemas tendo que 

ver com a identidade cabo-verdiana e africana também tem um apelo 

universalista. Este apelo, tanto com respeito a identidade social e cultural e 

nacional, e o valor atrativo fora do seu espaço e tempo constitui uma parte 

importante do legado dos poemas de Amílcar Cabral (2005, p.665). 
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Veremos que a poesia foi presente em todo o processo de desenvolvimento da luta 

armada, levando e trazendo mensagens de força, liberdade, organização e orientação política, 

como diz Cabral, incutir no espírito de cada um a certeza da nossa vitória (1969, p.193). 

 
3.4. O regresso a África, para “libertar” 

 
“Que toda a partida é alfabeto que nasce 

todo o regresso é nação que soletra” 

Corsino Fortes 

 
 

Paradoxalmente, a passagem para a africanidade em Amílcar Cabral, como sugere 

Moser, não teria lugar em Cabo-Verde, mas em Portugal, mercê do contato com os estudantes 

das outras colónias portuguesas de África e com o movimento negritude (Apud SOUSA, 2012, 

p.113). O impacto que estes movimentos causaram em Cabral e nos estudantes africanos da sua 

geração, demonstram o que disse Voltaire, que quando viajamos, o que nós descobrimos é 

sempre a nós mesmos (Apud APPIAH, 2010, p.86). Assim, na Europa, a milhares de 

quilômetros das suas terras, os estudantes da Geração Cabral perceberam a ligação profunda 

com a sua cultura e com sua negritude. 

Influenciados também pelas ideias do Pan-Africanismo, a Geração Cabral rompe com o 

processo de assimilação, e estes estudantes e poetas africanos levam adiante as lutas 

anticoloniais nas suas terras; segundo diz TOMÁS, 

quando a Geração Cabral começa a corresponder-se com as várias 

organizações africanas sediadas em Paris, estas superam finalmente as 

contradições que tinham emperrado o despertar do nacionalismo na geração 

que havia precedido: eram africanos e não portugueses (2007, p.68). 

 

Não há dúvida que a politização da Geração de Cabral foi impactada pela compilação 

dos poemas da Antologia de Senghor. Como diz Amílcar Cabral: 

Este livro ensinou-me muitas coisas, a certeza de que o Negro estava em vias 

de despertar no mundo inteiro. E não se tratava de um despertar egoísta como 

tantos outros de que fala a história. Não. Um despertar universal, de braços 

abertos a todos os homens de boa vontade. Sem ódio, mas com amor, um amor 

como somente a escravatura pode construir na alma de um ser humano. 

Porque, como escreve Jean Paul Sartre a negritude não é um estado, é amor 

(Apud SOUSA, 2012, p.138). 

 

A geração Cabral volta-se a raiz africana, optando, por conseguinte, a lutar não somente 

em favor do resgate da identidade cultural, mas pela libertação do colonialismo no continente 

africano. O regresso à África daqueles africanos que tinham abandonado os seus 
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territórios para frequentarem os estudos superiores e que, para isso, estiveram, ao longo de 

vários anos, expostos a cultura e os modos ocidentais, era absolutamente necessário e 

indispensável. Porém, à medida que se viam inclinados ao regresso às fontes e às suas origens, 

tinham de lidar com o conflito de ter assimilado a cultura europeia, pois, a maioria dos jovens 

africanos dessa geração recebeu uma educação de estilo colonial; de acordo com HAMILTON, 

dentre os vários níveis de tensão que ordenam a expressão poética aculturada, 

a tensão entre a ideia da condição de 'assimilado' e a identificação com as 

massas populacionais e a cultura 'tradicional' permanece com um dilema 

constante para o escritor consciencializado (1984, p.220). 

 

De acordo com Kwame APPIAH, suas relações ambíguas com o mundo de seus 

antepassados e com o mundo dos países industrializados fazem parte da sua 

localização/deslocamento cultural característico (2010, p.86). Ou mesmo o que Paul Gilroy 

chamou de 'duplicidade': dentro de um ocidente expandido, mas ao mesmo tempo não fazendo 

parte completamente dele (2012, p.131). 

Havia, assim, um empecilho ao regresso, pois não conheciam muito bem a África devido 

à política assimilacionista e ao processo de socialização escolar. Para isso, diz SOUSA, era 

fundamental adotar a estratégia do estudo e do conhecimento mais empírico da história, da 

geografia, da antropologia, da etnologia e da tradição de resistências africanas contra a 

dominação colonial portuguesa, como o primeiro aspecto do regresso espiritual, influenciado 

pelos acontecimentos mundiais dos anos 1940 (2012, p.147). O regresso, portanto, não seria 

fácil. Depois de todos os anos vivendo na Europa, era preciso buscar formas de se reconectar 

com o Continente. Na verdade, segundo Cabral percebeu mais na frente, só havia a necessidade 

do retorno às fontes, como apregoado pelos negritudinistas, daqueles africanos que foram 

alheados de sua cultura, sendo vinculados ao sistema de valores do estrangeiro colonizador154. 

Aperspectiva de MUNANGA, nos deixa ver isso nitidamente: 

154 Para essa “desafricanização”, trabalhou muito bem o sistema educacional herdado do colonizador, onde a 

porcentagem mínima a ter acesso aos estudos passava a identificar-se com o colono, afastar-se das suas raízes 

africanas. Essa classe assimilada, é a parcela social que perde a identidade africana. Ao final das contas, a 

formação oferecida pela educação colonial, direcionada para o domínio da expressão escrita e oral em línguas 

europeias, prestou‐se muito bem a servir a causa da libertação política da África. Não constituiu obra do acaso 

que os movimentos anticoloniais fossem, em larga escala, dirigidos por patriotas africanos ocidentalizados ou 

semiocidentalizados. Os pais fundadores das novas nações africanas obtiveram a sua formação, 

majoritariamente, em escolas missionárias estabelecidas na África ou nos estabelecimentos de ensino superior 

ocidentais, senão e assaz amiúde, nos dois tipos de instituição. Tal foi o caso dos fundadores e primeiros 

presidentes de Gana (Nkrumah), do Senegal (Senghor), da Tanzânia (Nyerere), da Nigéria (Azikiwe), da Costa 

do Marfim Atelier Roland Min-naert.) (Houphouët‐Boigny), do Malawi (Banda), do Quênia (Kenyatta), bem 

como de muitos outros homens de Estado. Evidentemente, embora representassem apenas uma ínfima minoria 

do total da população continental, os patriotas africanos ocidentalizados encontravam‐se na vanguarda da luta 

pela independência política (MAZRUI, 2010, p.1115). 
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(…) O movimento negritude, enquanto volta às origens, não se interessa 

diretamente pelo povo. Contrariamente às massas, as elites coloniais 

autóctones resultadas do processo de colonização, mesmo quando portadoras 

de um certo número de elementos culturais originais, vivem materialmente e 

espiritualmente os do colonizador. No tempo de duas a três gerações de 

colonizados, formou-se uma camada social composta de funcionários da 

colônia, empregados de diversos ramos da indústria e comércio (…) Essa nova 

classe pequeno-burguesa – forjada pela dominação estrangeira e indispensável 

ao sistema de exploração colonial -, situa-se entre as massas trabalhadoras 

(dos campos e da cidade) e a minoria representante das metrópoles. Embora 

possa ter mais ou menos desenvolvidas com as massas ou etnias tradicionais, 

essa pequena burguesia nativa aspira, em geral, a um nível de vida semelhante 

ao dos brancos (1986, p.34). 

 

De acordo com Kwame APPIAH, diferentes dos negros da diáspora, os povos africanos 

não tinham motivos para se sentirem inferiores aos brancos (2010, p.24). O problema de voltar 

às raízes, segundo Cabral, não se colocava para o povo africano155; Amílcar vai desenvolver 

uma crítica ao chamado “retorno às origens”, já que, segundo ele, só os intelectuais pequenos 

burgueses, ou assimilados a certo ponto do seu amadurecimento, tinham necessidade de 

'reafricanizar os espíritos', para redescobrirem a cultura da qual o colonialismo os tinha 

alienado156. Daí que, quanto mais afastados da sua “origem”, mais desesperada esta busca se 

tornava. Contudo, o povo na África, esclarecia, não tinha qualquer necessidade de operar a 

mesma descoberta – muito pelo contrário. A própria origem e a cultura era um modo de 

resistência contra a opressão colonial (ApudTOMAS, 2007, p.174). 

A decisão de regressar prescindia a recusa da dominação do corpo, do espírito (alma) e 

do espaço por parte dos opressores. A libertação do corpo e do espírito, nos diz SOUSA, seria 

mais ou menos coincidente no quadro do que Cabral denominava de “reafricanização dos 

espíritos”, enquanto a libertação do terceiro só seria possível muito mais tarde, depois de uma 

longa e difícil guerra de libertação (2012, p.147). Depois de acumular uma grande experiência, 

afirma SOUSA, através de leituras e de contatos, Amílcar Cabral estava agora preparado para 

seguir o rumo que havia traçado enquanto estudante de agronomia, isto é, cumprir uma missão 

em África (Idem, p.165). 

 

 

 

 

 

155 Diz Cabral, Contrariamente às massas, as elites coloniais autóctones resultadas do processo de colonização, 

mesmo quando portadoras de um certo número de elementos culturais originais, vivem material e 

espiritualmente os do colonizador (1978, p.174). 

156 “Não foi por acaso”, diz Cabral, “que estes movimentos de retorno começaram precisamente no seio das 

comunidades negras no Novo Mundo e na Europa” (TOMÁS, 2007, p.174). 
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CAPÍTULO 4. 

A LUTA DE LIBERTAÇÃO E A PRÁXIS REVOLUCIONÁRIA 

DE AMÍLCAR CABRAL 

 

O pertencimento à cultura e à sociedade africana foram vivenciados de outra maneira 

pela Geração “Cabral”, fora da África. No entanto, coube a essa mesma geração intensificar a 

ruptura com os processos de assimilação; e a re-africanização dos espíritos, ao identificar na 

luta anticolonial a sua missão, conclama o que disse Fanon, Cada geração, dentro de uma 

relativa opacidade, tem que descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la (1968, p.188). Ou como 

afirmou o próprio Cabral num artigo publicado na revista Présence Africaine, em 1953, Muitos 

de nós, enquanto estudaram em Portugal, procuraram adquirir as bases necessárias para 

assumirem perante os seus povos e perante o mundo as responsabilidades históricas que lhes 

competem (Apud SOUSA, 2012, p.285). Nesse quadro, será fundamental observar como se 

desenvolveu a ruptura epistemológica que possibilitou a concretização das lutas contra o 

colonialismo, tendo origem em uma geração que, ao invés de exigir reformas dentro do sistema 

colonial, passou a exigir a independência política como um primeiro passo para a libertação do 

continente africano. Com tal exigência, nos diz António Tomás, a Geração Cabral rompia com 

um certo compromisso entre os representantes das elites africanas e o Estado Novo salazarista; 

começam, pois, a resolver a contradição da geração anterior entre serem portugueses e 

africanos ao mesmo tempo (2007, p.70). Então, a “Geração Cabral”, fora da África, pôde 

conspirar a sua libertação, porque eles foram estudar nas metrópoles, passaram a se encontrar 

e desenvolver as ideias anticoloniais e voltar à África, não para “colonizar”, como queria a 

Europa, mas para “libertar”. 

Neste capítulo desenvolvo uma análise sistemática do pensamento de Amílcar Cabral à 

luz dos seus textos políticos, mensagens, documentos do PAIGC, entre outros, assim como 

buscar compreender a sua contribuição teórica para as lutas de libertação anticoloniais. Nesse 

sentido, precisamos também traçar os acontecimentos e remontar o processo de formação do 

Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde (PAIGC), assim como o 

desenrolar da luta armada de libertação, a violência como legítima defesa à usurpação e 

exploração colonial, a constituição de um Estado-Partido a estruturar a zonas libertadas com o 

objetivo de construir a luta ao mesmo tempo que se desenvolve uma cultura de resistência 
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política. 

 

Teremos como foco de análise o pensamento político e filosófico que guiou o 

movimento de libertação nacional, sob a liderança de Amílcar Cabral: o processo de construção 

e desenvolvimento da guerrilha, as áreas libertadas, os armazéns do povo, o suicídio de classe, 

a resistência cultural, a arma da teoria, a importância da união, o 'mundo que a luta começou a 

criar', como disse Patrícia VILLEN (2012). Nesse sentido, o IV capítulo buscará compreender 

Amílcar Cabral como um teórico da luta africana que foi além das teorias e doutrinas políticas 

em voga no momento, construindo um pensamento holístico e uma visão ampla no que se refere 

à libertação também das consciências, o combate às práticas de opressão que fazem parte da 

tradição; veremos que Cabral dedicou grande importância à participação das mulheres em todos 

os setores da luta, sendo consideradas imprescindíveis para a revolução, o que significa uma 

transformação muito além da estrutura política. A obra teórica de Amílcar Cabral nos traz a 

construção de um pensamento que, vinculado sempre à prática política, traz uma análise 

original da realidade social, pautada pela libertação. Nesse sentido, a libertação e a cultura são 

expressões da dinâmica da história, sendo que, para Cabral, o colonialismo é a negação do 

processo histórico autônomo dos povos africanos. De acordo com Ronald CHILCOTE, 

Cabral ingressou na história da Guiné e de Cabo Verde desde cedo como poeta 

e como alguém que compreendeu o valor da cultura e a interpretou como uma 

arma na luta pela independência. Mais tarde como um agrônomo, cujo 

inquérito e análise agrícola viria fornecer a base para planificar a economia da 

sua terra natal. Depois como um revolucionário que enfrentou o colonialismo 

português edificando um partido e conduzindo ao longo de uma década de luta 

nas zonas libertadas e finalmente um teórico, cuja análise marxista e 

pensamento original, contribuíram para esclarecer as possibilidades e 

limitações das lutas classes e dos movimentos (1983, p.154). 

 

 

4.1. O regresso de Cabral à Guiné e a formação do PAIGC 

 

 

Embora Amílcar Cabral tenha nascido na Guiné-Bissau, passou aí muito pouco tempo 

de sua vida, já que, aos 8 anos de idade, instalou-se com sua família em Cabo-Verde. Cabral 

era considerado um caboverdiano por formação intelectual e aspiração telúrica (SOUSA, 

2012, p.111). No entanto, não é para Cabo-Verde que Cabral decide regressar após os anos que 

viveu no arquipelágo e, posteriorimente, na Europa. Segundo António TOMÁS, Amílcar 
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Cabral se especializara numa área de estudos com vasta aplicação em Cabo-Verde. Tal como 

o Alentejo, Santiago debatia-se com altos níves de erosão dos solos. (…) Porém, Amílcar 

Cabral decide procurar trabalho na Guiné (2007, p.85). 

Cabral pensava em África como uma totalidade na linha do discurso poético 

negritudinista. Portanto, dentro dessa totalidade, qualquer uma das possessões 

portuguesas, exceto Cabo Verde, podia ser o país da volta. Era a África 

continental que atraia Cabral e não Cabo Verde (SOUSA, 2005, p.293). 

De acordo com a primeira esposa de Amílcar Cabral, a portuguesa Maria Helena, após 

concluir o curso no Instituto Superior de Agronomia, Amílcar chegou a concorrer a todos os 

concursos de África que apareciam (Apud SOUSA, 2012, p.163); porém, não foi fácil para 

Cabral conseguir uma vaga de trabalho no continente. O simples facto de se atingir o estatuto 

de elite por via da educação não abria necessariamente as portas do emprego na administração 

pública (idem, p.162). Cabral foi preterido, por exemplo, no concurso da Junta de Colonização 

Interna, Cabral estava em melhores condições que os restantes dos candidatos para ocupar o 

lugar, mas não conseguiu porque era negro157. Esse acontecimento demonstrava que o status 

de cidadão assimilado jamais preconizava a condição de igualdade, pois o racismo configurava- 

se como eixo da dominação colonial; para SOUSA, talvez nesta altura o futuro revolucionário 

começasse a ter consciência de que a opressão política, económica, militar e cultural precedia 

e legitimava o racismo (2012, p.162). 

Assim, conforme Luís Cabral, só a intervenção em seu favor de um alto funcionário de 

origem cabo-verdiana, conhecido do Amílcar, fez com que, em junho de 1952, depois de muita 

insistência, surgisse finalmente a oportunidade de Amílcar se candidatar e conseguir um lugar 

disponível de engenheiro agrónomo na Repartição Técnica dos Serviços Agrícolas e Florestais 

da Província (Apud SOUSA, 2012, p.163). Cabral Empregou-se no Posto Agrícola 

Experimental de Pessubé158 no quadro de um contrato de trabalho com o Ministério do Ultramar, 

assinado a 24 de julho de 1952, o qual lhe permitiu auferir um vencimento anual de 42.000$ 

(quarenta e dois mil escudos) (SANTOS, 2012, p.121). Então, após uma breve 

 

 

 

157 Entrevista de Sousa Veloso a Julião Soares Sousa, Coimbra, Maio de 2004. Apud SOUSA, 2014, p.162. 

158 Segundo TOMÁS, A Granja situava-se nos arredores da cidade, junto dos bairros populares típicos de várias 

cidades africanas, com as suas estradas sem asfalto e sem saneamento básico ou luz eléctrica. Eram lugares 

que, por serem poucos frequentados por brancos, permitiam a Amílcar estar mais perto das pessoas que 

pretendia consciencializar politicamente (2007, p.87). 
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passagem em Cabo-Verde, Cabral desembarcou em Bissau com sua família, no dia 21 de 

setembro de 1952159. 

A Guiné-Bissau, pela sua inospitalidade, era provavelmente um dos sítios menos 

interessantes para um engenheiro agrónomo metropolitano (TOMÁS, 2007, p.86). Uma das 

principais motivações de Cabral pela Guiné é de determinação política; nas suas palavras, 

Não foi por acaso que vim para a Guiné, nem por qualquer necessidade 

material. Eu tinha grandes possibilidades de estar em qualquer lado nas outras 

colónias portuguesas ou mesmo em Portugal. Mas abandonei um bom 

emprego como investigador na Estação Agrónoma de Lisboa para trabalhar 

como engenheiro agrónomo de 2ª classe, na Guiné. O mesmo aconteceu com 

camaradas nossos das outras colónias, que preferiram voltar para suas terras, 

embora um bocado mais tarde do que eu e, às vezes, até com a certeza de que 

iam ser presos, como foi o caso de Agostinho Neto, o que aconteceu um ano 

depois de ter chegado em Angola. Tudo foi portanto calculado com a ideia de 

fazer alguma coisa, de dar uma contribuição para levantar o povo para lutar 

contra os colonialistas. E foi o que fiz, desde o primeiro dia em que pus os pés 

na Guiné (CABRAL, 2014, p.227). 

O futuro líder do PAIGC chegou na Guiné um pouco depois das reformas 

constitucionais realizadas por Portugal sob pressão das Nações Unidas160; 

Na Guiné-Bissau, apesar de ser um “civilizado” bem-educado, com um 

conhecimento da literatura e da cultura portuguesas superior ao de qualquer 

português metropolitano da colônia, com ricas experiências em pesquisas e 

trabalho de campo, Cabral foi contratado para o serviço colonial como 

engenheiro agrónomo de segunda classe (LOPES, 2011, p.23). 

Segundo Peter MENDY, A questão racial era apenas uma das muitas realidades 

coloniais que Cabral tinha de enfrentar. Uma das realidades mais cruéis era o uso exagerado 

da violência contra pessoas indefesas (2005, p.765). Contudo, é a partir do seu trabalho como 

engenheiro agrônomo que lhe é dada a oportunidade de mergulhar mais profundamente na 

'realidade da terra' guineense: Cabral recebeu a incumbência de executar o Recenseamento 

 

 

 
159 Segundo TOMÁS, por iniciativa de Amílcar Cabral, parte da sua família muda-se de Cabo-Verde para a Guiné. 

O primeiro a chegar é Luís Cabral – ao lado de quem passaria os restantes anos da sua vida e para quem tinha 

conseguido um emprego na Casa Gouveia, empresa dedicada à compra de produtos tropicais. Mais tarde, vem 

António, o seu irmão mais novo, e, por último, a mãe, Iva, acompanhada pelas gêmeas Arminda e Armanda 

(2007, p.88). 

160 Como vimos no 1º capítulo, foram reformas simplesmente cosméticas, que mudavam a designação de 

“Império Colonial” para “Províncias Ultramarinas” numa tentativa de aliviar as pressões descolonizadoras. 

Mas, a prática é que o colonialismo português mantinha a sua política colonial inalterável, sendo a Guiné umas 

das colônias mais exploradas, onde vigorava o “Estatuto do Indígena”, que, para Cabral, afigurava-se como 

uma legitimação da discriminação racial e uma afronta à dignidade do guineense, ao colocar 99,7% da 

população fora da cidadania e do gozo de plenos direitos civis e políticos (Apud SOUSA, 2012, p.167). 
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Agrícola da Guiné-Bissau161. A execução dessa tarefa ofereceu a oportunidade de um longo 

trabalho de campo por toda a Guiné; de acordo com Sónia Vaz BORGES, 

Foi a sua profissão de engenheiro agrónomo que deu a Cabral a possibilidade 

de uma África Negra que, até então, apenas conhecia através da poesia e 

outros escritos. Deu-lhe também a possibilidade de conhecer o homem negro- 

africano, camponês e os seus métodos agrícolas tradicionais (2008, p.97). 

O recenseamento agrícola da Guiné permitiu a Cabral conhecer de perto a realidade da 

população camponesa, que é a maioria do país; para TOMÁS, tal experiência lhe permitiu 

conhecer a estrutura agrária da Guiné profunda e pô-lo-ia igualmente em contacto directo 

com as pessoas mais influentes dos vários grupos étnicos (2007, p.91). Segundo Ário Lobo de 

AZEVEDO, Isto deu-lhe um profundo conhecimento da realidade social do território onde 

vivia, conhecimento que os relatórios estereotipados da sociedade colonial não eram capazes 

de caracterizar (1983, p.128). Porém, as análises científicas e o trabalho que Amílcar Cabral 

desenvolveu como engenheiro agrônomo foram muito além dos relatórios, pois, afirma O. V. 

MARTÍCHYNE, Cabral abordava o estudo da sociedade guineense não apenas como 

agrónomo, mas também como sociólogo, como revolucionário que decidiu precisamente 

desafiar o domínio colonial (1983, p.69). Ou, como afirma Luiz MOITA, 

Facilmente se percebe que não é propriamente a curiosidade científica que 

leva Amílcar Cabral a proceder a tais inventários sociológicos, mas antes a 

necessidade de bem compreender a posição de cada estrato social ou grupo 

humano perante a questão chave: a luta de libertação nacional (1983, p.307). 

Pela importância da relação entre o conhecimento científico de Cabral como engenheiro 

agrônomo e a sua ação política, o historiador José NEVES considera o recenseamento um 

marco decisivo na história da militância de Cabral: 

O conhecimento que então mobiliza, constituído 'a partir de baixo', no trabalho 

de campo' primeiro e na acção social da guerrilha posteriormente, foi uma 

atitude epistemológica afim ao seu projecto político, também ele marcado 

pelo desejo de um poder constituindo-se 'a partir de baixo'” (2005, p.10). 

 

 
161 De acordo com António TOMÁS, o recenseamento agrícola na Guiné foi uma responsabilidade que Portugal 

assumiu com a FAO (Food and Agriculture Organization) em 1947. Assim, em 1948, uma equipe pôs•se a 
desenvolver esse censo, mas não conseguiu ir além da entrega de um relatório e um orçamento. Nas palavras 
do autor, “O atraso, muito provavelmente, tinha que ver com o facto de não se ter encontrado, até a altura, na 

Guiné, qualquer engenheiro que pudesse desenvolver este projecto. E Amílcar Cabral era, finalmente, o 
homem certo para esta tarefa: era jovem e forte, atributos indispensáveis para um trabalho que consistia em 

percorrer, durante cinco meses, de Agosto a Dezembro, os 36 mil quilómetros quadrados do país, visitando 
2248 agricultores (2007, p.92). 
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Essa experiência concreta de conhecer o seu país através do recenseamento e do 

inquérito rural contribui decisivamente na aprendizagem, no conhecimento e na percepção de 

Cabral sobre a realidade da Guiné. Para NEVES, 

O tempo do inquérito é marcado por um exaustivo 'trabalho de campo'. Para 

lá dos relatórios que resultam do inquérito, Cabral pratica uma 'etnografia 

espontânea' que se vai implicar em todos os seus escritos daí em diante, 

analisando a estrutura social da Guiné, a sua organização esconómica e social, 

os universos religiosos, as variedades étnicas e as hierarquias de poder (…) 

As diversas formas de organização social e a desigualdade de poder que a 

atravessam internamente são observadas e identificadas. Uma vez respondido 

através da prática do inquérito, o olhar nacional que lhe é solicitado – ainda 

que seja a partir do quadro ultramarino imperial da província – desloca-se de 

uma visão nacionalizadora, abrindo-se à diversidade social e étnica da 

realidade (idem, p.5). 

O trabalho com a terra integrou-se na subjetividade de Cabral, que pela análise do solo 

ampliou toda uma análise social e histórica da Guiné; Cabral teve assim uma visão ampliada 

com relação aos impactos do colonialismo na agricultura guineense, principal atividade 

produtiva de grande parte das etnias deste país. Percebeu como o capitalismo funciona na 

desagregação dos solos, na desestruturação dos saberes tradicionais, na imposição da 

monocultura como forma de exploração e desintegração das comunidades. Relacionou a 

destruição dos solos e o capitalismo162, e pôs-se a chamar a atenção das autoridades para a 

relevância da agricultura tradicional, pois a monocultura seria contrária ao desenvolvimento e 

a melhoria nas condições de vida das populações. As suas reivindicações e propostas chegaram 

a ser publicadas num artigo, pela revista Agros, em 1959163. A parte suas reivindicações do 

ponto de vista social e agrícola, diz SOUSA, 

(…) há que destacar a acção de consciencialização levada a cabo junto das 

populações, aproveitando-se das deambulações pela “província” que a 

realização do recenseamento exigia. Em Bissau, no âmbito deste processo de 

consciencialização, Amílcar Cabral criou grupos de trabalho na Granja do 

Pessubé e em dois importantes bairros da capital (Chão de Papel e Pelon). (…) 

Amilcar Cabral tentava assim reunir as camadas mais conscientes e mantê-las 

informadas da conjuntura que se vivia nas outras colónias portuguesas e nos 

outros territórios africanos (2012, p.170). 

 

 

 

162 A novidade no argumento de Amílcar Cabral, porém, é a relação que estabelece entre a destruição dos solos 

e o capitalismo – e isto certamente deriva de algumas leituras marxistas. Ver TOMÁS, 2007, p.84. 

163 Nesse artigo, Cabral propõe seis medidas em nome da ética profissional e da elevação do nível de vida dos 

camponeses, entre elas, defendeu a melhoria das técnicas agrícolas tradicionais; o acesso dos guineenses à 

instrução e aos estudos e pesquisas em agronomia; fomentar a diversidade da produção, valorizar os produtos 

agrícolas e a instalar indústrias transformadoras (SOUSA, 2014, p.169). 
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Amílcar Cabral foi desenvolvendo os primeiros contatos e amizades na Guiné164; o seu 

primeiro grupo de amigos, diz TOMÁS, foi junto de funcionários caboverdianos a trabalhar 

em várias repartições da Guiné. (…) Aristides Pereira165 foi umas das primeiras pessoas com 

quem travou conhecimento (2007, p.88). Também é importante destacar a figura de Rafael 

Barbosa, da etnia Manjaco, que se constituiu um dos principais articuladores da luta anticolonial 

e da unidade entre a Guiné e Cabo-Verde, ao lado de Cabral, Aristides Pereira, Luis Cabral, 

Abílio Duarte, Fernando Forte, entre outros166. Cabral já vinha de outras experiências políticas 

em Lisboa167, então, diz TOMÁS, 

(…) Começou por impor seu método de conspiração: formar pequenos grupos 

para discutir diversos assuntos culturais, relacionados com literatura, poesia, 

por exemplo, e ao mesmo tempo, ir destacando os elementos mais conscientes 

para, numa fase posterior, desenvolver um trabalho mais político e mais 

arriscado (2007, p.88). 

Desejando ir além na sua proposta de organizar a luta anticolonial, Cabral tentou criar 

uma organização que não chamasse a atenção da polícia política, e que fosse permitida pela lei; 

assim, elegeu o esporte como meio de mobilização168. De acordo com a investigação 

164 Assim que chegaram em Bissau, em 1952, Amílcar Cabral e sua esposa Maria Helena mantiveram contato 

com Sofia Pomba Guerra, “uma militante antifascista” expulsa de Moçambique em 1949, e que em Bissau 

liderava um “grupo antifascista”, certamente vinculado ao sector ultramarino do PCP do do MUD juvenil (…). 

Foi nesse grupo que se ensaiou e se apresentou, de acordo com Luís Cabral, o primeiro teatro nacionalista, 

com recitais de poesia” (SOUSA, 2014, p.171). Anos depois, no Seminário de Quadros de 1969, Amílcar 

Cabral se refere à Sofia Pomba Guerra como “Uma pessoa que teve influência em no trabalho político do 

nosso partido, em Bissau, foi uma portuguesa (…). Ao Osvaldo, a primeira pessoa que llhe ensinou coisas 

para a luta foi ela, não fui eu. Eu não conhecia o Osvaldo (…) Aristides assegura ainda que foi por intermédio 

da Sofia Pomba Guerra que conheceu Amílcar Cabral dois anos mais tarde, em 1954. Importante lembrar que, 

no começo dos anos 1950, nos diz SOUSA, entre 1954 e 1955, Cabral buscou a separação organizacional com 

o MUD e com o PCP, : Amílcar atribuía por inteiro aos “democratas portugueses” a responsabilidade pela 

“luta antifascista”, e aos africanos pela luta anticolonialista, o que não comprometia de todo o dever de 

solidariedade e de colaboração necessário entre ambos (idem, p.172). 

165 Aristides Pereira é um dos fundadores do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 

(PAIGC) com Amílcar Cabral e outros combatentes. Em 1973, assumiu o cargo de Secretário Geral do partido 

em Conakri. Com a conquista da independência, em 1975, Aristides Pereira tornou-se o primeiro Presidente 

da República de Cabo Verde. Permaneceu na Presidência da República até 1991. Em 2011, veio a falecer aos 

87 anos (MONTEIRO, 2013, p.116). 

166 De acordo com Elisée Turpin, era muito alargado o grupo de activistas políticos que, na altura, se achava à 

volta de Cabral: Quintino Nosoline, Ladislau Lopes Justado, Manuel Lopes Justado, Rui Barreto, Epifânio 

Soto Amado,Alfredo Menezes, Carlos Correia, José Ferreira de Lacerda, Gudifredo Vermão de Sousa (Tatá), 

Milton Sezimudo Pereira de Borja, José Opadai e Armando Lobo de Pina (Apud SANTOS, 2005, p. 230). 

167 No período que esteve em Lisboa foi muito ativo, como vimos, e em muitas das movimentações políticas e 

culturais que Cabral e seus companheiros organizavam ou na Casa dos Estudantes Africanos ou no Centro de 

Estudos Africanos, estava presente os saraus de recitação poética, debates, teatro, etc. 

168 De acordo com SOUSA, “O jovem agrónomo estava ciente da capacidade mobilizadora do desporto, fruto da 

experiência adquirida nos tempos do Mindelo”. Ainda segundo o autor, Cabral (…) “tornou-se sócio da 

Associação Acádemica do Mindelo (AAM), jogador de futebol e mesmo dirigente desportivo. A paixão pelo 

futebol teve continuidade em Portugal, onde chegou a integrar a equipa de futebol do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA) de Lisboa. Diz SOUSA, Cabral, (…) na Guiné, nos anos 50, acompanhou o 

desenvolvimento de várias formações desportivas, tendo sido inclusivamente dirigente do Benfica de Bissau. 

(…) Para tal, aproveitou-se do grande entusiasmo que o desporto, designadamente o futebol concitava, com 



170 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizada por Julião SOUSA, a participação no clube desportivo era reservada aos guineenses, 

“assimilados” e “não assimilados”, sendo vedada a participação de caboverdianos e europeus. 

Na altura da criação do clube, coincidiu com a aplicação do “Estatuto dos Indígenas 

Portugueses da Província da Guiné, Angola e Moçambique” (Decreto-Lei nº 39 666, de 20 de 

maio de 1954) (2012, p.175). Por isso, nas palavras do autor, Talvez, em resposta à injustiça 

desta tendência assimilacionista levada a cabo pelo Estado Novo, Amílcar Cabral tivesse 

deliberadamente decidido abrir o clube a 'indígenas' e 'civilizados' guineenses (Idem). 

Mas a organização desportiva não foi para a frente, esbarrando na parte estatutária; de 

acordo com um agente da PIDE, Costa Pereira, só a iniciativa da criação do clube foi suficiente 

para promover entre os nativos a ideia de uma união entre todos (Apud SOUSA, 2012, p.177). 

Luís Cabral, no seu testemunho “Crônicas da Libertação”, afirma que era absolutamente claro 

que o aparecimento do nome de Amílcar Cabral ao lado de outros africanos de condição social 

muito diferente despertaria suspeitas quanto aos objetivos reais do Clube (1986, p.32; Apud 

MONTEIRO, 2013, p.140). O clube então funcionou por muito pouco tempo169, sendo colocado 

na ilegalidade, o que, afirmou Cabral anos depois em entrevista à revista Tricontinental, 

“demonstrou às amplas massas” da juventude guineense, “que estavam muito entusiasmadas 

com a ideia, que, sob o domínio português, tudo estava proibido aos africanos” (idem). 

Após a malograda construção do Clube Desportivo, Cabral foi obrigado a abandonar a 

Guiné, em parte pela conjuntura repressiva, e, por outra parte, a sua partida se dá por motivos 

de doença; Cabral havia contraído paludismo após a realização do censo agrícola, em que esteve 

por longos meses num árduo trabalho de investigação por todas as regiões do país, O casal 

Cabral foi forçado a abandonar a Guiné, a 18 de março de 1955, a conselho dos médicos. A 

primeira esposa de Amílcar Cabral, Maria Helena, chegou a afirmar, a propósito: “Não havia 

maneira de melhorarmos, e decidimos regressar a Lisboa (Apud SOUSA, 2012, p.180). Assim, 

a rescisão, por mútuo acordo, do contrato que ligava Amílcar Cabral ao 

 

 

 

 

o propósito de elevar a consciência política dos jovens da capital (2014, p.173). 

169 A fazer fé nas informações de Oleg Ignatiev, no âmbito das actividades de uma organização desportiva que 

teve existência curta, o “Clube Desportivo”, Amílcar Cabral teria ainda dado aulas de alfabetização aos 

operários de Pessubé” e às crianças, numa das salas do então museu de Bissau (Apud SOUSA, 2014, p.170). 
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Ministério do Ultramar, desde 24 de julho de 1952, foi despachada a 7 de setembro de 1955170
 

(idem, p.181). 

 

Amílcar Cabral, em Lisboa, e já livre do paludismo, conseguiu um emprego na 

Companhia Agrícola Angolana, em 1956, e depois, em 1957, na Sociedade Agrícola de 

Cassequel, graças aos seus antigos contatos no ISA. A função como agrônomo permitiu-lhe 

desenvolver trabalhos em cartografia de solos e de recuperação de terrenos salgados, assim 

como estudos sobre a tão conhecida ‘morte súbita’ de cafeeiro que tamanhas dores de cabeça 

davam aos seus proprietários171 (SANTOS, 2014, p.139). Quando Cabral chegou em Angola, 

deparou-se com um clima político de expressividade, e pôde acompanhar a formação de 

movimentos políticos e culturais, assim como o desenvolvimento do Partido Comunista de 

Angola (PCA) e do Partido da Luta Unida dos Povos Africanos de Angola (PLUAA). 

Dessa forma, mesmo fora da Guiné, Amílcar Cabral seguiu alargando a sua experiência 

concreta na luta anticolonial: Cabral trabalhará como engenheiro agrônomo, mas também 

participará ativamente nas incipientes e clandestinas formações políticas que pouco depois 

culminaram no MPLA172. Dentre as formações políticas que em janeiro de 1960 

170 No tempo que ficou na Guiné, a sua atividade política certamente despertara a reação das autoridades 
coloniais; segundo TOMÁS, Cabral já estava sendo vigiado pela polícia, ao buscar, como diz um documento 

da PIDE: levantar os nativos contra a presença de Portugal na região, ao tentar difundir as suas ideias por 
meios legalizados, requerendo, para isso, em companhia de outros nativos, a fundação de uma Agremiação 
Desportiva e Recreativa de Bissau (Apud TOMÁS, 2007, p.96). No entanto, SOUSA afirma que não 
encontrámos, para já, nenhum documento que fizesse alusão à “expulsão” de Cabral da Guiné, conforme 
têm defendido muitos autores”(...); para o autor, a saída de Cabral foi um “segundo abandono 'forçado' da 
Guiné, em Março de 1955, e, ao longo de três anos não conseguimos assinalar nenhuma outra passagem de 
Amílcar Cabral pela sua terra•natal, antes de 1958 (idem, p.182). De acordo com Daniel dos SANTOS, ao 
contrário do que defendeu autores como O. Ignatiev e José Pedro Castanheiras, Cabral não partiu por 
imposição do governador, nem fora proibido de permanecer na Guiné: Amílcar Cabral nem foi expulso, nem 

demitido da Guiné, de cuja capital saiu não por motivos políticos, mas sim de saúde (2014, p.137). 
171 Com relação a morte súbita do cafeeiro, afirma Ário Lobo de Azevedo, o problema era outro: não se 

conheciam as causas nem uma teoria que permitisse enquadrar o processo. É preciso realizar um verdadeiro 

trabalho de investigação cientifica. Posto o problema nestes termos, Amílcar Cabral assumiu a 

responsabilidade de encabeçar os trabalhos de campo. E mais uma vez as suas extraordinárias qualidade de 

observador permitiram contribuir para a organização de um quadro que explicasse satisfatoriamente a questão 

e permitisse propor medidas que remediassem e mesmo recuperassem as plantações afectadas (AZEVEDO, 

1983, p.130). Ainda de acordo com este autor, Cabral propôs soluções para casos considerados muito graves, 

onde até então ninguém arriscaria apresentar sugestões. E foi possível recuperar milhares de hectares de 

terreno de cultura e torná-los produtivos (Idem, p.130-131). 

172 Há um dissenso na historiografia do PAIGC no sentido de que alguns autores apresentam Cabral como um dos 

fundadores do MPLA, o próprio Cabral declarou que “Nós mesmos, PAIGC, ajudamos a formar o MPLA em 

Angola (SANTOS, 2014, p.183); porém, não é possível se confirmar essa informação, pois Cabral não estava 

em Tunes em 1960, data da formação do movimento. No entanto, Cabral esteve envolvido no Manifesto de 

56, escrito por Viriato da Cruz com a colaboração de Ilídio Machado, Matias Migues, André Franco de Sousa 

e Higino Aires de Sousa. Nem Mário de Andrade, nem Agostinho Neto, nem Amílcar Cabral, melhor dizendo, 

nenhum deles teve algo a ver com o documento em questão como tenta passar Oleg Ignatiev (Idem, p.141). 
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formaram o Movimento pela Libertação de Angola (MPLA), consta-se o Partido da Luta Unida 

dos Africanos de Angola (PLUAA), o Partido Comunista de Angola (PCA), o Movimento dos 

Novos Intelectuais de Angola (MINA), entre outros. 

Amílcar Cabral já era próximo dos angolanos desde os tempos que viveu em Lisboa, 

sem deixar de manter relações com os companheiros, como Viriato da Cruz. Sabemos a grande 

ressonância do encontro dos estudantes africanos vindos da África colonizada por Portugal; 

essas relações, diz SOUSA, (…) foram cruciais e teriam funcionado como uma escola de troca 

de experiência e de aprendizagem políticas (2012, p.184). Para MONTEIRO, A sua 

contribuição na criação do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), em 1954, 

marca o início dos movimentos nacionalistas nas colônias portuguesas (2013, p.142). 

Está mais do que evidenciado que a luta pela libertação do continente africano não era 

uma demanda da esquerda anticapitalista europeia, inclusive, Cabral e seus companheiros 

tiveram de lidar com a mentalidade colonial da esquerda portuguesa, tendo de construir um 

movimento anticolonial longe das influências do PCP. Nesse sentido, a formação do 

Movimento Anti-colonialista (MAC)173, fundado em Paris, resultante de uma reunião entre uma 

delegação do Movimento Democrático das Colónias Portuguesas de Paris que se desloca, no 

primeiro trimestre de 1957, a Lisboa, na pessoa de Marcelino dos Santos, a convite dos 

nacionalistas africanos residentes em Portugal (TOMÁS, 2007, p.101). Como diz SOUSA, os 

africanos, reunidos em Paris, pretendiam demonstrar assim, ao PCP, que lhes cabia a direcção 

da sua própria luta (2005, p.301). 

Além de Cabral, eram integrantes do MAC Lúcio Lara, Agostinho Neto, Noémia de 

Sousa, Humberto Machado e Eduardo Santos; Cabral era quem tinha melhores condições 

financeiras, contribuindo com os companheiros e com o movimento, pois também tinha mais 

liberdade de locomoção nos espaços coloniais como engenheiro agrônomo; em vista disso, 

173 Conforme Julião SOUSA, No outono de 1957, Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Marcelino dos Santos e 

Guilherme E. Santo fazem a Reunião de Consulta e estudo para o desenvolvimento da luta nas colônias 

portuguesas, e nesta reunião, Será fundado o Movimento de Libertação Nacional das Colonias Portuguesas 

(MLNCP) e constituído um Comité Provisório de Direcção Colectiva (2005, p.300). O MLNCP é organizado 

por Viriato da Cruz em Portugal, junto com Amílcar, Maria Helena, Marcelino dos Santos, Guilherme Santos, 

para desenvolver a luta nas colônias portuguesas. Por detrás da fundação do MLNCP a revelia do MDCP de 

Lisboa e longe das garras do PCP, está a versão de Viriato e Amílcar Cabral e os companheiros de Paris em 

relação a ligação paternalista do PCP. Fica-nos mesmo a impressão de que a opção de criar um movimento 

unitário de libertação longe de Portugal, significa que pressentiam, que na metrópole, nunca seriam capazes 

de criar um movimento autônomo. A luta dos africanos não pode ser feita sobre o terreno português. Os 

africanos reunidos em Paris pretendiam demonstrar, assim, ao PCP, que lhes cabia a direção da sua própria 

luta. Oposição salazarista com frequentemente manifestação de mentalidade colonial (Idem, p.301). 
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Cabral ficou responsável por cumprir uma missão arriscada, em que teria de ir a Luanda recrutar 

11 jovens para a luta armada174; mas em Luanda, Cabral não encontrou nenhuma das pessoas 

que tinha que contactar: a PIDE tinha feito uma autêntica razia, prendendo e torturando centenas 

de nacionalistas. (...) Foi o choque dessa experiência em Luanda que, provavelemente, 

convenceu Amílcar Cabral de que havia chegado a hora de voltar à África (TOMÁS, 2012, 

p.104). Entretanto, foi Cabral que avisou aos companheiros sobre a 

(…) vasta operação desencadeada pela polícia para prender, ameaçar, 

subornar membros das células nacionalistas. Por isso, já não fazia sentido, 

concluía, que os elementos do MAC se mantivessem na Europa. Era hora de 

partir para a África, onde deveriam criar as condições para desenvolver um 

trabalho mais sério para a independência de seus países (Idem). 

Desde o início da sua militância anticolonial que Amílcar Cabral compartilhou 

experiências com africanos de outros países. Dizia que poderia voltar para qualquer lugar na 

África que estaria cumprindo a sua missão de lutar pelo povo africano. Em Angola, de acordo 

com Tomás Medeiros, Amílcar Cabral ganhou a consciência de que era necessário lutar pela 

independência da Guiné e de Cabo-Verde, assim, continua o autor, (…) Em Luanda, Amílcar 

Cabral, que se considerava militante da causa angolana como da guineense, 'perdeu as ilusões 

do solo e passou a perceber que o problema não estava no solo, mas na organização e no 

combate', em Angola, nasceu, finalmente, o nacionalista (Apud SANTOS, 2014, 146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 Esses jovens seriam mandados para campos de treinamento das Forças Armadas de Libertação (FLN) da 

Argélia. Na verdade, após o II Congresso dos Escritores e Artistas Negros, organizados pela revista Presénce 

Africaine, no qual tomaram parte, nomeadamente, Mário de Andrade, Lúcio Lara, Francisco Pinto de Andrade 

e Viriato da Cruz (Cabral não esteve nessa reunião), o movimento angolano foi convidado por Frantz Fanon, 

(…) A ideia era que, uma vez regressados ao país, constituíssem o 'embrião de grupos operacionais no quadro 

da luta armada; a oferta partiu de Fanon, que na época era conselheiro do GPRA, que, à margem do 2º 

Congresso de Escritores e Artistas Negros, em Roma, no início de 1959, (…) pretendia exportar para Angola 

o 'modelo argelino' de luta anti-imperialista, como forma de dispersar as forças da NATO, que apoiavam a 

França na guerra contra os nacionalistas argelinos (TOMÁS, 2012, p.103-104). 
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4.1.1. Partido Africano pela Independência da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde 

 

 
“Vindos das florestas, das zonas pantanosas e das tabancas distantes, surgiram então os combatentes do 

nosso Partido. Não vinham mais com mãos vazias. Vinham armados com material eficiente, com uma 

coragem e uma disciplina a toda à prova, assim como do conhecimento das condições concretas e dos 

objectivos da nossa luta e, como sempre, com o apoio incondicional do nosso povo” 

Amílcar Cabral (2013, p.37) 

 

 

O movimento de libertação que conquistará a independência, segundo Amílcar Cabral, 

carrega consigo a longa tradição de resistência ao colonizador como uma inspiração na luta 

armada de libertação (LOPES, 2011, p.19). Amílcar Cabral insere o PAIGC como continuador 

do combate à colonização portuguesa; nas suas palavras, 

Não podemos ter a pretensão de que nós fomos os primeiros a pensar na 

liberdade do nosso povo, isso não é verdade. Outros também pensaram nisso. 

Houve mesmo prisões, julgamento por causa de revoltas na Guiné, várias 

vezes. Isso além do facto que durante 50 anos o povo combateu contra a 

ocupação colonial portuguesa na Guiné. (…) Várias pessoas tentaram fazer 

alguma coisa, embora desorientadamente (…) Não podemos, portanto, ter a 

pretensão de que fomos nós os primeiros a pegar na luta. O nosso trabalho, do 

PAIGC, é a continuação daquele sentimento do nosso povo de não querer 

aceitar a dominação de estrangeiros (…) (Apud SANTOS, 2014, p.125). 

Assim, é necessário considerar o arcabouço histórico e cultural dos povos colonizados, 

assim como as tradições de resistência ao colonialismo que, como na Guiné, serão retomadas 

como fundamentação do movimento de libertação nacional (DAVIDSON, 1983, p.109). A 

fundação do PAIGC acarreta, pois, mais um dissenso na história da luta de libertação da Guiné 

e de Cabo-Verde: em uma de suas visitas à Guiné, em 19 de setembro de 1956, Amílcar Cabral 

e seus companheiros fundam em Bissau o PAIGC (Partido Africano da Independência de 

Guiné-Bissau e Cabo-Verde). Essa é a versão oficial do partido e de grande parte da literatura 

que se dedicou à libertação da Guiné e de Cabo-Verde. Porém, como afirma TOMÁS, é possível 

que tenham sido outras circunstâncias em que o PAIGC foi fundado (2007, p.107). O próprio 

Amílcar Cabral, ao se referir à Guiné no período de 1956 a 1960, não faz qualquer alusão à 

existência de grupos nacionalistas em Bissau, nem se refere à fundação de qualquer partido 

para pôr cobro à repressão do regime. (…) A razão para esta omissão pode ser muito simples: 

o PAIGC não existia na altura (idem, p.108). 

De acordo com Daniel SANTOS (2014, p.274), a historiografia do PAIGC buscou 

legitimação política; a antecipação da data de fundação do partido servia de modo a validar a 
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sua anterioridade na luta anticolonial: “por razões de legitimidade política, procurava-se, não 

raras vezes, por uma espécie de direitos de primogenitura, situar a criação dos dois partidos 

antes da dos outros175 (2012, p.271). Conforme MONTEIRO, 

os próprios integrantes do partido, a exemplo de Aristides Pereira, no seu 

testemunho, afirmam que o partido havia sido consolidado, apenas, depois do 

massacre de Pindjiguiti, em 1959. No entanto, alguns estudos recentes, como 

os de Leopoldo Amado (2005), António E. Duarte Silva (2010), António 

Tomás (2010) e Julião Souza (2011), vieram reforçar a tese de Aristides 

Pereira sobre a não fundação do partido em 1956 (2013, p.119). 

Conforme os autores mencionados, nem o próprio Cabral poderia estar na Guiné em 

19 de setembro de 1956, no ato da fundação do partido, como também sugere a historiografia 

do PAIGC. As informações da presença de Cabral em Bissau vão remontar a alguns anos mais 

tarde: A única vez que Cabral esteve nesta cidade e que estamos em condições de confirmar, 

foi a 14 de setembro de 1959, depois de um périplo que o levou de novo a Angola (Luanda) e 

a várias capitais africanas, em cumprimento de uma missão do MAC (SOUSA, 2012, p.185). 

É certo agora, como apontam as recentes pesquisas- SANTOS (2012), SOUSA (2012), 

TOMÁS (2007) – que o PAIGC não foi criado em 1956; no entanto, as tentativas de Cabral, 

nos anos anteriores, em criar um movimento de consciência política na Guiné, para Artemisa 

MONTEIRO, foi a semeadura do que mais tarde se constituirá o PAIGC. Nas suas palavras: 

(…) o que pode ser considerado fruto da associação recreativa cultural criada 

por Amílcar Cabral e seus seguidores é o Movimento para Independência 

Nacional da Guiné (MING), fundado em 1955, sob liderança de José 

Francisco Gomes. Desta forma, o ano de 1959 marca o cenário da reviravolta 

com uma nova versão da fundação do PAI, desta vez agregando os militantes 

do MLG, tornando Rafael Barbosa um dos personagens principais da unidade 

dos filhos da Guiné-Bissau com os caboverdianos, constituindo uma frente 

única de libertação nacional (2013, p.150). 

 
 

Uma série de partidos surgiu na África na década posterior à II Guerra Mundial e 

essas organizações estavam aptas a empregar todos os meios, pacíficos ou violentos, 

constitucionais ou inconstitucionais, para atingir seus objetivos (Idem, p.199). Assim, na Guiné, 

no ano de 1959, diz MONTEIRO, 

Amílcar Cabral reuniu-se com os bissau-guineenses e caboverdianos 

radicados em Dakar para falar do sentido da unidade para a luta, e apelou para 

uma organização massiva dos povos da Guiné-Bissau e Cabo Verde para 

apoiar o desenvolvimento desta luta. Destaca-se que esta reunião marca 
 

175 O autor de refere ao PAIGC e ao MPLA, pois, também em Angola há existe o dissenso entre a data oficial de 

criação do MPLA e a do (ver SANTOS, 2014, p.271). 
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a verdadeira criação do PAI de Amílcar Cabral em Dakar, que mais tarde 

acrescentaria o GC de 1961 a 1962 (2013, p.151). 

No princípio, a ação do PAI esteve centrada em métodos pacíficos, assim como o 

meio preferencial de atuação era a cidade. No seu estudo intitulado Guiné Bissau: a nação 

africana forjada na luta, Amílcar Cabral afirma que: Após a criação do Partido, numa primeira 

fase, a sua atividade limitou-se a mobilizar as camadas urbanas da pequena burguesia, dos 

funcionários da administração pública e do setor comercial, dos assalariados da capital, dos 

trabalhadores do porto, e dos jovens vindos do campo para a cidade, que são a principal força 

revolucionária (CABRAL, 1974, p.26-90; Apud MONTEIRO, 2013, p.152). 

Então, o PAIGC, através de Luís Cabral e Aristides Pereira, deu início às atividades 

de agitação política e trabalho de base, penetrando sobretudo nas pequenas organizações 

sindicais, conquistando a direção do Sindicato Nacional da Indústria e do Comércio. A primeira 

e principal ação política contra o governo colonial português foi a realização da greve dos 

trabalhadores do Porto de Pindjiguiti para reivindicar aumento dos salários (HERNANDEZ, 

2002, p.170). Vejamos o relato desse acontecimento reproduzido por Mário de Andrade em 

Diário da Libertação: 

N'Dami começou a morrer. A primeira bala entrou pelo nariz e saiu pelo lado 

direito do rosto, a dois dedos da orelha. Rasgou a carne, explodiu os dentes e 

jogou o balanta Silva N'Dami de bruços no chão enlameado pelas chuvas de 

agosto. As mãos procuraram limpar o sangue que escapa furiosamente por 

todos os poros do rosto, pelo nariz, pela boca, orelhas, e cegava os olhos, 

impedia a visão. Inútil. Descontroladas, conseguiam apenas revolver o sangue 

sobre os ferimentos. O balanta via tudo mesmo sem ver nada. Não abria os 

olhos mas cheirava o fumo das armas no ar, trinta metros à frente. Via, nítido 

como nunca, o cano dos fuzis e das metralhadoras brilhando no sol forte da 

Guiné. Uma imensidão de policiais com farda colonialista e armas apontadas 

para os marinheiros grevistas que corriam, de um lado para outro, em busca 

de abrigo no cais desabrigado de Pidjiguiti. Ainda sentia o impacto da bala 

disparada pela luta, o gosto da pólvora na garganta, no corpo inteiro. A cabeça 

fervendo, explodindo. E pensava na morte. Nesse momento N'Dami esqueceu 

a greve pelo aumento do salário. Esqueceu tudo. Menos as armas dos policiais 

e o ódio que iria guardar pelo resto da vida. Se ainda fosse possível viver, já 

que acreditava mais na morte. Esse dia, essas três horas da tarde de três de 

agosto de 1959, mudaram para sempre os projetos de N'Dami. O moço teve 

que esquecer os planos para depois das chuvas. Foi preciso não pensar mais 

em Naga, no norte, onde passaria o resto da vida com a família, cultivando 

arroz numa bolanha176 (1977, p.96). 

 
176 Continua o autor: “O final da história de Silva N'Dami é igual a de todos os marinheiros que não morreram. 

Que foram feridos e presos depois do massacre de cinquenta homens no cais. Alguns dias no hospital, uma 

cela escura no quartel de Santa Luzia. Três metros por três, chão de cimento coberto de água para ninguém 

deitar. A tortura, a fome. Pois é, a história é quase igual. Tem apenas uma diferença: com a mão inutilizada, 

passou quinze anos desempregado, sobrevivendo como pôde. Só agora, em 1974, depois de tempo todo, 
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O violento massacre de 3 de Agosto, deixando dezenas de mortes e centenas de 

feridos, mudaria também a história do PAIGC e da Guiné contemporânea; 

A aludida ação política era estratégica pelo fato de esse porto ser 

historicamente o lugar principal da entrada e saída de mercadorias da Guiné. 

Ou seja, o próprio “indígena”, por iniciativa própria, bloqueou por um dia o 

comércio colonial na Guiné. Era de se esperar que a resposta do governo 

português fosse – e foi – do mesmo porte: 50 manifestantes mortos e centenas 

de feridos pelo exército colonial português. 

De acordo com Cabral, (...) o povo da nossa terrra, em particular a população de 

Bissau e todos os africanos honestos e patriotas, jamais esquecerão do massacre de Pidjiguiti, 

o dia 3 de Agosto de 1959 (2013, p.117). E no Volume 2 de Unidade e Luta, Cabral explica o 

porquê do massacre de Pidjiguiti: 

A greve do porto de Bissau, começada a 31 de julho, foi para os colonialistas, 

em virtude das suas características, a confirmação de que alguma coisa de 

novo estava acontecendo entre os africanos da Guiné. A ordem, a disciplina, 

a firmeza no comportamento individual e colectivo dos grevistas, diante da 

tentativa de suborno e de divisão, a solidariedade por parte de outros 

trabalhadores – todos os acontecimentos dos dois primeiros dias de greve e o 

eco que tiveram em todo o país – levaram os colonialistas portugueses a 

concluir que se encontravam, subitamente, perante a primeira manifestação 

organizada da consciência política das massas trabalhadoras. (…) Então as 

autoridades coloniais de Bissau, tiveram medo. E resolveram espantar o seu 

medo com o sangue do nosso povo. Com autorização dos seus chefes 

colonialistas de Lisboa, resolveram matar no povo a nossa consciência, afogar 

em sangue as nossas aspirações à liberdade, à independência e ao progresso 

(…) Esta é a causa do massacre de Pidjiguiti. Por um lado, o medo que os 

criminosos colonialistas portugueses têm do nosso povo africano organizado 

e activo; por outro, o seu desejo de continuar para sempre a dominar e explorar 

o nosso povo africano (2013, p.118). 

Em consequência, a brutalidade dos portugueses e seus massacres provocou o 

estopim da luta armada de libertação. No caso da Guiné-Bissau, foi o Massacre de Pidjiguiti 

que constituiu a virada na perspectiva do PAIGC; no entanto, o massacre é um marco, não só 

na Guiné, como em vários outros países dominados por Portugal, como Angola, Moçambique 

e São Tomé e Príncipe; inclusive, foi esta colônia a primeira a se insurgir e, como decorrência, 

sofrer um intenso e cruel ataque do governo português, conhecido como o Massacre de Batepá; 

O povo de São Tomé foi o primeiro povo das colônias portuguesas que se 

levantou contra eles, em 1953. Num dia mataram 1.000 filhos de São Tomé 

 
voltou ao porto. Trabalha como vigia. Nunca mais viu a família, nunca mais pôde botar a Naga para cultivar 

arroz (AZEVEDO; RODRIGUES, 1977, p.98). 
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que se levantaram e negaram o trabalho forçado. Nas roças de S. Tomé, 

trabalham caboverdianos, angolanos e moçambicanos. Os filhos de S. Tomé 

nunca aceitaram trabalhar para o branco nas roças (…). O governador 

Gorgulho, racista e assassino, chegou a S. Tomé e resolveu que, custasse o 

que custasse, tinha de pôr o povo de S. Tomé a trabalhar nas roças para os 

brancos. Fez uma lei para forçar os filhos de S. Tomé a isso. O povo levantou- 

se em peso nas ruas e começou a quebrar todas as coisas dos brancos. Os 

brancos mataram mil numa população de 40 mil. Portanto, de cada quarenta 

são-tomenses um foi morto. Foi um sinal grande para todas as colónias da 

África, foi uma denúncia, infelizmente, não suficiente, do tipo de criminoso 

que é o colonialista português. Finge que não é racista, que é amigo dos 

africanos (CABRAL, 2014, p.301). 

Fato semelhante aconteceu em Angola com o Massacre de Malange, em 1961, 

desencadeado contra os agricultores de algodão que lutavam contra as duras condições de 

trabalho e salários atrasados. Outra grande matança que antecedeu a guerra colonial nestas 

colônias foi Mueda, em Moçambique, em 1960, cuja reivindicação dos camponeses macondes 

era para melhores condições de vida e aplicação dos preços dignos aos seus produtos. Nesse 

sentido, diante do cenário de mal-estar entre os camponeses e as autoridades coloniais, foi 

convocada pelas autoridades locais uma reunião de negociação com o administrador da 

região, onde comparecerem os chefes e os dirigentes camponeses, a referida reunião foi sem 

acordo e culminou na intervenção militar, ceifando um número considerável de vítimas 

(AFONSO & GOMES, 2010, p.44; Apud MONTEIRO, 2013, p.144)177. 

Os sucessivos massacres marcaram significativamente as décadas de 1950 e 1960 e 

impulsionaram as lutas de libertação nas colônias portuguesas; a partir de 1961, diz Basil 

DAVIDSON, 

Os levantamentos em Angola foram esmagados com extrema severidade: 

apesar disso, a resistência continuou, e em breve foi secundada por outros 

movimentos da mesma natureza (ainda que com algumas variantes locais) na 

Guiné, e a seguir em Moçambique. Chocaram com o aparelho militar colonial 

numa escalada crescente de destruição de pessoas e de bens, e numa 

pertubação cada vez mais aguda da vida social. Como o demonstram os factos, 

esta repressão não conseguiu vencer, nem sequer conter, uma resistência cada 

vez mais generalizada, de modo que em 1972 não era exagero dizer que estas 

guerras se tinham tornado as mais prolongadas e alargadas que a África jamais 

sofreu (1974, p.16). 

177 Outras colônias portuguesas também experimentaram a violência e repressão do regime salazarista, como a 
Índia, que insistia na transferência de soberania em 1953, baseada na negociação pacífica com o governo de 

Portugal, que por sua vez manteve a posição de ocupação sem limites. Todo esse cenário colaborou para 
intensificação dos conflitos entre as tropas coloniais e os satyagrahas (civis desarmados que queriam ocupar 

pacificamente o território). Este conflito também somou inúmeras vítimas. Situações desta natureza também 
foram registradas em Timor•Leste, cuja repressão violenta desencadeada contra as aldeias indígenas 
contabilizou de quinhentos a mil mortos em junho de 1959 (AFONSO & GOMES, 2010, Apud 
MONTEIRO, 2013, p.144). 
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Os massacres foram a resposta do poder português diante às reivindicações pacíficas 

por melhores condições de trabalho e de salário, fim do trabalho forçado, dos excessos de 

mando e violência, a discriminação racial, e a independência nacional. Nesse sentido, afirma 

Luiz MOITA, 

(…) a história há-de registrar a importância que tiveram em cada uma das 

colónias portuguesas os massacres de populações civis como momentos de 

ruptura na consciência nacionalista. Pindjiguiti na Guiné, Baixa do Cassange 

em Angola e Mueda em Moçambique são marcos fundamentais a confirmar o 

carácter repressivo e criminoso da ocupação colonial portuguesa, da sua 

incapacidade para dialogar com o nacionalismo nascente e, 

consequentemente, a inevitabilidade da transição da luta “legal” para a luta 

armada. Transição esta que corresponde a uma outra: da cidade para o campo 

(1983, p.310). 

O aprendizado político de Pidjiguiti levou o PAIGC a mudar a sua estratégia, era 

preciso organizar as estruturas do partido fora dos centros urbanos178. Assim, o PAIGC, passa a 

mobilizar a luta fora das cidades, define a luta armada como a única via para libertar o país. De 

acordo com Amílcar Cabral, 

Nessa altura, o nosso Partido decidiu realizar uma conferência clandestina em 

Bissau e foi então que mudamos de orientação. Quer dizer, começamos a 

mobilizar os campos e decidimos preparar-nos ativamente para a luta armada 

contra as forças colonialistas portuguesas. Decidimos que as massas populares 

não deviam fazer nenhuma manifestação que pudesse dar lugar a represálias 

criminosas da parte dos colonialistas portugueses (CABRAL, 1974, p.57-58). 

Após o massacre, toda a ação desencadeada na cidade será ainda mais reprimida e 

perseguida179. Diante a conjuntura repressiva, na Guiné-Bissau, todos os movimentos 

178 No início das mobilizações, nos diz Sousa, a análise das estruturas de Guiné-Bissau e Cabo-Verde não foi 

isenta de erros, como por exemplo, o fato de Amílcar e seus companheiros reunidos em torno do Movimento 

de Libertação Nacional das Colônias Portuguesas (MLNCP) e do Movimento Anti-Colônia (MAC), terem 

acreditado, em meados dos anos 50, que o “proletariado” era a “classe social” mais revolucionária. Por isso, 

partindo da experiência de outros países, numa primeira fase, centraram a sua ação de mobilização nos centros 

urbanos. No caso da Guiné, apesar dos vários estudos realizados e do recenseamento agrícola realizado em 

1954, tal não permitira ainda a Amílcar Cabral ter uma ideia objetiva da sociedade social guineense, ao ponto 

de saber que não havia “proletariado”, pelo menos no sentido marxista do termo (2012, p.321). Portanto, nos 

meios urbanos, afirmava Cabral, o colonialismo afiançava que o colonialismo apenas consentira o 

aparecimento de uma classe “assalariada”. Por isso, passou a defender a mobilização no campo, pois, na 

ausência de um “proletariado” com consciência de classe, não era possível lutar nas cidades seguindo o 

exemplo de outros países (idem, p.322). A tomada de consciência dessa realidade só veio a acontecer nos anos 

60, e tem um marco importante na reunião de quadros cabo-verdianos, em Dakar, no ano de 1963. 

179 A partir deste evento, a situação tornou-se mais complexa para os nativos; a administração portuguesa usou 

métodos severos para manter o poder da repressão. Desse modo, além da repressão armada acionaram outras 

formas de reprimir a população. O preço dos produtos alimentícios que constituíam a cesta básica triplicou, 
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nacionalistas se encontravam na clandestinidade devido à repressão da PIDE, que impedia aos 

seus ativistas desenvolverem as mobilizações de forma direta (MONTEIRO, 2013, p.144). 

Assim, a saída para o PAIGC foi instalar-se na vizinha Guiné-Conacri180; 

Mudando os quartéis-generais do PAIGC para terreno seguro ao sul da 

fronteira, em Conacri, capital da recém-independente República da Guiné 

(também conhecida como Guiné-Conacri), o lendário Abel Djassi (nome de 

guerra de Cabral) e seus companheiros trataram de preparar e planejar com 

todo o esmero a já inevitável guerra de independência (LOPES, 2011, p.28). 

Dessa maneira, nos diz Tomás, os militantes retiraram-se de Bissau, onde deveria ficar 

apenas uma pequena representação a recrutar jovens para serem enviados aos campos de 

preparação de guerrilheiros (em Guiné-Conakry e também na China), marcando assim a 

passagem de um nacionalismo reivindicativo para um nacionalismo revolucionário (2007, p. 

111). Nessa sequência, Rafael Barbosa assumiu a mobilização clandestina na capital Bissau e 

no interior, convocando os filhos da terra para o que seria mais tarde a luta armada. Dito de 

outra forma, foi Rafael Barbosa181 quem inseriu Amílcar Cabral no movimento nacionalista 

bissau-guineense, conclamando todos os bissau-guineenses para o projeto de unidade nacional 

e unidade Guiné-Bissau e Cabo Verde (MONTEIRO, 2013. p.153). 

 

 

 

 

os valores aumentaram de forma estrondosa. A fome foi usada como uma das formas de intimidar as 

organizações clandestinas lideradas pela elite intelectual local e consequentemente intensificou-se a pressão 

sobre as massas populares que apoiassem aquelas. Cabe lembrar que o uso da fome como recurso para oprimir 

não se limitava apenas a Guiné-Bissau, mas também às ilhas de Cabo Verde, cuja população era submetida a 

esta condição pelo governo português, que entre 1958 e 1959 obrigou milhares de jovens caboverdianos a 

trabalharem nas plantações portuguesas de outras colônias. A repressão portuguesa não se limitava apenas a 

esse modo de operar. Ampliava as suas táticas com bombardeamento de aldeias como forma de aterrorizar e 

intimidar o apoio que as massas populares concediam à elite intelectual local no tocante ao movimento de 

libertação nacional. Todas essas circunstâncias confirmaram ao PAI a necessidade de mobilizar as massas 

camponesas no interior do país, para o início de uma conscientização política (LOPES, 1996; Apud 

MONTEIRO, 2013, p.147). 

180 Segundo SOUSA, “Doravante, o projecto de Cabral seria o de investir, não só uma liderança forte, mas 

também na unidade dos emigrados na Guine-Conakry, em torno de um único movimento de libertação da 

Guine e de cabo-verde. De facto, como indicou Armando Ramos, o PAI/PAIGC só começou a ser de facto um 

partido com uma certa força a partir da chegada de Amílcar Cabral a Conakry (2012, p.242). 

181 Ao analisarmos o surgimento dos movimentos contestatórios nos anos 1950 na Guiné-Bissau, deparamo-nos 

com uma figura ilustre pouco referenciada na atual historiografia dos movimentos de libertação nacional: 

Rafael Barbosa. Ele foi – este combatente da liberdade da pátria – um dos primeiros protagonistas dos 

movimentos políticos de contestação da independência da Guiné-Bissau, além de ter sido o cerne articulador 

da unidade entre os bissau-guineenses e caboverdianos para a luta de libertação nacional, dirigida pelo PAIGC 

sob liderança de Amílcar Cabral (AMADO, 2005; Apud MONTEIRO, 2013, p.119-120). Para efetivar a 
mobilização nos campos, os homens enviados de Bissau por Rafael Barbosa e de outros centros urbanos 
da Guiné foram crucias, desde o início, na medida em que, mesmo depois da prisão deste, 
continuaram ao lado de Amílcar Cabral (NDJANI, 2012, p.171). 
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4.1.2. Unidade e Luta 

 

O princípio da unidade constitui a pedra-de-toque do pensamento de Amílcar Cabral. 

Numa reunião do partido, ao tentar explicar a força da união, Cabral pegou um palito de fósforo 

e o quebrou; em seguida, pegou todos da caixinha e, ao tentar quebrar, não conseguiu. Assim 

explicava a força da unidade. Porém, essa união, não significava que todos tinham de ser da 

mesma forma, com as mesmas percepções e comportamentos; como afirmou Maurice VAMBE, 

Cabral compreendeu perfeitamente que a gente do povo luta junto mais exibe visões diferentes 

(2011, p.49). Nesse viés, Cabral explicava que se as coisas não forem diferentes não é preciso 

fazer unidade, continua Cabral, 

Quer dizer no nosso princípio unidade é no sentido dinâmico de movimento. 

Cada um pode conservar sua personalidade, suas ideias, sua religião, seus 

problemas pessoais, um pouco de sua maneira de jogar mesmo, mas eles têm 

que obedecer a uma coisa, tem que agir em conjunto para meter gols contra 

qualquer adversário com que estivera a jogar, quer dizer: a roda desse objetivo 

concreto meter o máximo de gols contra o adversário, o fundamento principal 

da unidade é que para ter unidade é preciso ter coisas diferentes, se não forem 

diferentes não é preciso fazer unidade não a problema de unidade. (CABRAL, 

2013, p.4). 

Acreditamos que não se pode compreender a perspectiva da Unidade em Cabral sem 

remontar ao seu princípio político orientador, o pan-africanismo; de acordo com FRANCO, é 

necessário considerar a unidade no pensamento de Cabral em três dimensões: unidade na 

Guiné; unidade da Guiné e Cabo-Verde; unidade dos movimentos pela independência das 

possessões africanas contra o colonialismo português (MAC, FRAIN, CONCP) na conquista 

de apoios de movimentos, partidos e organizações de âmbito internacional (2008, p.138)182. 

Veremos que a unidade africana está sempre presente na argumentação de Amílcar Cabral; de 

acordo com Alexis WICK, 

Uma das razões principais que militam a favor da revolução e da unidade 

africana é o caráter artificial das fronteiras coloniais e o fato de que o 

sentimento identitário, não correspondendo a essas fronteiras, as ultrapassa 

grandemente. Assim, a unidade africana permite acentuar as semelhanças 

entre as populações abrangidas, em vez de destacar as suas diferenças (por 

mais reais que sejam), e, em consequência, facilita a elaboração coletiva de 

estratégias de revolta contra as cadeias de opressão comum (2011, p.80). 

 

 

 
182 No programa do PAIGC, de 1960, já se apontava a fórmula como se constituiria essa unidade orgânica, bem 

como os objectivos a atingir. Assim, projectava-se: a concretização da unidade da “Nação” na Guiné e em 

Cabo-Verde; a unidade dos povos da Guiné Cabo-Verde; e, por último, a unidade africana (SOUSA, 2014, 

p.232). 



182 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pan-africanista, antes de ver as identidades regionais e étnicas, e sem ao 

mesmo tempo ignorá-las, Cabral optou por considerar a identidade dos povos africanos um 

princípio unificador, e buscou sempre atuar na construção da solidariedade entre os povos do 

continente. Cabral, de acordo com WICK, reconhece a contradição e não evoca, de forma 

específica, os critérios identitários que definem o seu projeto nacional (2011, p.78); no entanto, 

continua o autor, Cabral 

(…) afirma que a submissão a uma mesma dominação colonialista e racista 

fornece uma base comum aos diferentes povos da Guiné e de toda a África. A 

confrontação com o racismo da administração colonial confere aos diferentes 

grupos que formam a sociedade guineense a consciência de pertencer a uma 

identidade africana. (…) O colonialismo cria um sentimento que ultrapassa 

outras identidades locais, sem, contudo, as eliminar. Isso está implícito na sua 

insistência no binacionalismo, baseado no objetivo da unidade da Guiné e das 

Ilhas de Cabo-Verde (idem, p.79). 

O pensamento de Cabral não preconizava uma hegemonização nacional dos 

diferentes povos e suas culturas; Cabral buscou combater as divergências étnicas conclamando 

uma identidade além da origem de cada povo, como afirma em Pensar Para Agir Melhor, (...) 

aqui não há nem manjaco, nem papel, nem mandinga, nem balanta, nem fula, nem sussu, nem 

biafada, nem filho de caboverdiano. Aqui há filhos da Guiné e Cabo- Verde que querem servir 

o Povo (2014, p.33). Uma análise lexiológica dos escritos de Cabral, afirma WICK, 

(…) releva a caracterização negativa do tribalismo e geralmente positiva de 

etnicidade. Tribalismo para Cabral é a articulação política de uma organização 

social “racialista”. Ela faz corresponder uma instituição política a um dado 

grupo social e definido por critérios identitários preestabelecidos e fixos. Ela 

reenvia à expressão política exclusivista o sentimento identitário que 

representa a “etnicidade”. Para Cabral, já o valor positivo da etnicidade 

inscreve-se no quadro da sua importância, na perseverança das populações. 

(...) A sua ligação às manifestações identitárias locais (e portanto, à 

etnicidade), é ideológica, política e ética, mas é sobretudo realista” (2005, 

p.370). 

Assim, para Cabral, o fundamento da unidade estava em cada origem étnica se 

perceber pertencente a uma ancestralidade em comum, pois, o divisionismo étnico só 

interessava ao poder colonial, que, numa constante campanha em favor do tribalismo, reforçava 

as distinções na tentativa de sabotar a unidade do movimento183. De acordo com Peter MENDY, 

183 O governo português utilizou-se de muitas formas de sabotar o movimento, principalmente com o 

divisionismo étnico; Portugal chegou a transmitir programas de rádio em diversas línguas étnicas com o fim 

de provocar conflitos e rivalidades entre os cabo-verdianos e guineenses. 
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Cabral possuía uma mentalidade aberta invulgar que lhe permitia ver para 

além da confusão e da mistificação de raça e de cor, de ou classe e etnia, da 

“missão de civilização” portuguesa culturalmente arrogante e racista e da 

política paternalista de assimilação – as justificações subtis e as inteligências 

tácticas de “dividir e governar” utilizadas por Portugal para camuflar os 

objectivos e as realidades coloniais (2005, p.771). 

Nesse sentido, o projeto de independência do PAIGC não se delimitava as fronteiras 

nacionais, constituía-se um movimento binacional de luta anticolonial, que, antes de guineense 

e cabo-verdiano, era um Partido Africano para a independência da Guiné e de Cabo-Verde. Na 

perspectiva de Cabral, afirma LOPES, o processo de realização do potencial africano só será 

possível a partir de um processo contínuo de revolução estrutural e social dos diferentes países, 

capaz de levar os povos, unificados, “à arena da participação ativa” (2011, p.10). 

No caso da Guiné e de Cabo-Verde, a unidade na luta de libertação, como vimos, foi 

acentuada pela aproximação histórica entre os dois povos que, na verdade, estão ligados pelos 

laços de ancestralidade comum, pois a origem da população de Cabo Verde tem uma forte 

ligação com a Guiné-Bissau184. Além dos laços históricos, Cabral enxergava uma 

complementaridade geográfica entre as duas colônias, como afirmou em Arma da Teoria: A 

nossa realidade geográfica, ainda, é que a Guiné, na sua maioria, não tem nenhuma montanha, 

nenhuma elevação (…) e Cabo-Verde são ilhas vulcânicas e montanhosas. Mesmo neste 

aspecto, vemos que um completa o outro185 (2013, p.135). Cabral integrava-os, do ponto de vista 

da dominação colonial, na mesma realidade política, económica, social, cultural e geográfica, 

mas influenciada, simultaneamente por outras realidades; continua MONTEIRO, 

o PAI (GC) seria o único partido que visava à congregação de todos os bissau- 

guineenses sem a distinção étnica, e ainda estendia à unidade com Cabo Verde 

como forma de unir os dois países na obtenção da independência, por se tratar 

do único partido que abrigava membros caboverdianos na sua organização 

(2013, p.64). 

 

 
184 Além disso, alguns caboverdianos, que foram forçados a emigrar para Guiné-Bissau em busca de melhores 

condições de vida e de trabalho, recriaram laços de parentesco e irmandade na Guiné-Bissau. Outro aspecto 

não menos importante é a política do governo colonial, que considerava Guiné-Bissau e Cabo Verde como 

uma única entidade administrativa. Tudo isso fez com que as relações de solidariedade e de parentesco se 

intensificassem entre estes dois povos, sendo difícil existir um cabo-verdiano que não tenha antepassado 

bissau-guineense (MONTEIRO, 2013, p.159). 

185 De acordo com SOUSA, além do argumento histórico, cultural, geográfico e étnico-linguístico, Cabral 

também ponderou o problema estratégico na linha da solidariedade “biológica” pan-africana, frantz- 

fanoniana e kwame-nkrumiana. Este último dirigente africano defendia, por exemplo, a ideia de que a 

independência do Gana não faria sentido se não fosse acompanhada da libertação do continente africano 

(2014, p.229). 
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Entretanto, Amílcar Cabral encontrou várias dificuldades para impôr o PAIGC como 

a única organização nacionalista da Guiné-Bissau e Cabo Verde; segundo Atermisa 

MONTEIRO, É importante salientar que, entre inúmeras organizações que existiam em 

Conacri e Senegal, eventualmente o PAIGC fosse o único partido que tinha a capilaridade de 

luta anticolonial ao propor uma convergência nacionalista antiétnica (2013, p.160). 

Muitos grupos políticos com a bandeira da independência, nesse período, não 

concordavam com a unidade entre a Guiné e Cabo-Verde186. Entretanto, Cabral não concebia a 

independência da Guiné sem a de Cabo-Verde e vice-versa, nem mesmo a dos países vizinhos 

e a África em geral, sem a de Cabo-Verde ou da Guiné (SOUSA, 2012, p.230). Haviam muitas 

diferenças e semelhanças entre Guiné e Cabo-Verde, mas a principal semelhança, que tentou 

enfatizar Cabral, era o fato dos dois países viverem sob o domínio colonial; 

Mas se estudarmos bem o problema, vemos que a tendência geral dessa 

pequena-burguesia guineense é a de viver bem com a pequena-burguesia 

caboverdiana. A tendência geral é a de se entenderem, ao lado dos tugas. E 

nunca vimos, no mato, por exemplo, qualquer contradição entre 

caboverdianos e guineenses (CABRAL, 2013, p.147). 

E mesmo com realidades específicas, o essencial era encontrar o grau de unidade 

suficiente, diz Cabral, que pudesse permitir o desencadear da luta e garantir, por outro lado, o 

seu sucesso (Idem, p.216). Assim, a perspectiva binacional do PAIGC consolidou-se e a luta foi 

unificada. De acordo com Peter MENDY, 

Foi uma guerra em que os guineenses e os caboverdianos, apesar dos 

antagonismos gerados pela colonização e, no contexto de uma luta armada 

para a libertação, para além da hostilidade promovida entre eles, lutaram, 

morreram corajosamente, lado a lado, contra um inimigo armado até os dentes 

com as armas convencionais mais sofisticadas e obstinadamente decidido a 

defender o status quo colonial cruéis defensores do estado colonial (2005, 

p.769). 

Desde o início, a concepção ideológica do PAIGC envolvia o binacionalismo, porém, a 

ação militar desenvolveu-se somente em terras da Guiné (que foi quem mais sofreu com os 

encargos dos vários anos de guerrilha armada de libertação); embora Cabo-Verde não tenha 

186 De acordo com MONTEIRO, A unidade em Cabo-Verde foi dirigida por uma classe que representava 

caboverdianos em Bissau, isto é, os funcionários administrativos que ali trabalhavam e caboverdianos de 

Bissau. Entretanto, não advogavam os anseios de todos os caboverdianos em particular da elite das ilhas de 

Cabo Verde. Salienta-se que havia movimentos nacionalistas caboverdianos que não endossavam a ideia de 

união com os bissau-guineenses, como, por exemplo, de União Democrática Caboverdiana (UDC) liderada 

por João Baptista Monteiro, e a União do Povo das Ilhas de Cabo Verde (UPICV) de Leitão da Graça. Esse 

fato suscita dúvida sobre a legitimidade de Cabral como único interlocutor válido do movimento nacionalista 

em Cabo Verde (2013, p.223). 
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vivenciado a luta armada nos seus territórios como o foi na Guiné, a cúpula do partido eram 

majoritariamente de caboverdianos, mas a totalidade dos guerrilheiros era guineense 

(TOMÁS, 2007, p.181). Esse fato, somado à antiga desconfiança dos guineenses com relação 

aos caboverdianos, vai ser um dos pontos-fracos do partido, como veremos adiante187. No 

entanto, Apesar do conceito de nacionalidade englobar todos os conceitos associados aos 

fatores geográficos, históricos, sociais e políticos, na Guiné, continua MONTEIRO, 

(…) a questão da nacionalidade era prioritariamente vinculada aos atributos 

étnicos. Portanto, um caboverdiano nascido na Guiné-Bissau não era a priori 

considerado bissau-guineense, mas sim um caboverdiano. Tudo isso se deve 

às configurações sociais implementadas pelos colonialistas portugueses 

baseada no estatuto do indigenato, que ao dividir os bissau-guineensess e os 

caboverdianos, automaticamente atribui hierarquias aos caboverdianos, 

reforçando as discórdias e o divisionismo entre estes (2013, p.64). 

 

 

O próprio Amílcar Cabral, apesar de ter nascido em Bafatá, na Guiné-Bissau, não era 

visto como bissau-guineense, era prioritariamente apreciado como caboverdiano pela maioria 

da sociedade bissau-guineense (Idem, p.141). Então, questiona Artemisa MONTEIRO, 

Como seria possível Amílcar Cabral, visto na época da luta armada como 

caboverdiano, propor a unidade dos bissau-guineenses e caboverdianos, que 

estariam separados por divisões estabelecidas pelo Estatuto Indigenista do 

governo português? E ainda afastados por ressentimentos devido à alegada 

colaboração e relações de cumplicidade que os segundos estabeleciam com os 

portugueses? (2013, p.140). 

Para Cabral, a hostilidade com que eram tratados os caboverdianos se insere nas 

contradições e conflitos gerados pelo sistema colonial, como ele mesmo explica: 

A contradição que havia, que pode parecer que havia, era o seguinte: muitos 

funcionários e empregados coloniais na Guiné são caboverdianos, vários 

chefes de posto são caboverdianos, e dado que, em Cabo-Verde a instrução 

foi mais desenvolvida, mais possibilidades existem para os caboverdianos 

conseguirem emprego, do que para os próprios filhos da Guiné. Isso pode 

parecer que eles (caboverdianos) é que estão a tomar nas suas mãos os 

interesses dos povos da Guiné. Eles é que ganham. Mas se virmos bem, 

também há filhos da Guiné que estão nas mesmas condições dos 

caboverdianos (…) em Cabo-Verde, o povo também é explorado, como é 

explorado na Guiné. E nalguns aspectos muito mais, com fome e com 

 
 

187 Diante disso, para Moema AUGEL, Cabral ressaltava a união entre “os dois ramos do mesmo tronco”, união 

desejada pelos líderes do partido, mas nem sempre aceita pelas bases que viam com maus olhos os cabo-  

verdianos (chamados de burmedjos, vermelhos, mestiços), muitos pertencentes à elite urbana, mais instruídos, 

mais próximos aos portugueses, permanente motivo para comparações, ciúmes e ressentimentos (2007, p. 61). 
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exportação de homens como trabalhadores contratado para S. Tomé e Angola, 

como animais, praticamente (MONTEIRO, 2013, p.137). 

Entretanto, o uso recorrente dos caboverdianos como funcionários da administração 

portuguesa nas suas outras possessões, provocou uma certa adversidade, principalmente na 

Guiné, que, como vimos no 1º Capítulo, teve sua história atrelada à de Cabo-Verde desde a 

ocupação portuguesa188. Assim sendo, por um lado, houve resistências por parte dos 

componentes das diferentes organizações no sentido de se unirem ao PAI (GC) para formação 

de um único partido/movimento no tocante a viabilização das mobilizações e da luta de 

libertação. Por outro lado, muitos se opuseram ao projeto de unidade Guiné-Bissau e Cabo 

Verde, porque não reconheciam Amílcar Cabral como bissau-guineense nato, pois, apesar de 

ter nascido em Bafatá (Guiné-Bissau), seus pais eram caboverdianos (MONTEIRO, 2013, 

p.67). Outro fator que gerou fortes ressentimentos com relação aos caboverdianos se refere à 

própria forma que se estruturava o partido, como demonstrou António TOMÁS, 

A espinha dorsal do PAIGC foi formada por três grupos sociais: cúpula (cabo- 

verdianos, entre os funcionários coloniais e os jovens quadros vindos de 

Lisboa e Europa); a base (guineenses, camponeses e analfabetos, que 

formariam as unidades militares do movimento) e o intermediário (os jovens 

de Bissau, com pouca escolaridade e que manejavam a máquina militar do 

partido), deles também dependeria a ligação entre o topo e a base (2007, 

p.145). 

A questão dos caboverdianos e guineenses e suas relativas posições no partido se 

tornaria uma questão de difícil resolução; segundo NDJANI, com a fuga dos estudantes em 

Lisboa para aderir ao seu partido189, 

Finalmente, Amílcar Cabral podia contar também com mais elementos 

caboverdianos no seio do movimento. Assim, o PAIGC não só podia mostrar 

melhor sua face cabo-verdiana, em termos numéricos, como também passava 

a contar com militantes mais bem instruídos. No entanto, se essa aderência de 

jovens estudantes cabo-verdianos significava ganho em extensão e 
 

188 Na configuração social bissau-guineense, Cabral carecia dos atributos étnicos que lhe identificavam como 

bissau-guineense; some-se a isso a relação entre os bissau-guineenses e os caboverdianos que eram minadas 

de desconfianças “devido às vantagens que os caboverdianos usufruíam em relação aos bissau-guineenses no 

tocante à progressão na carreira administrativa e outros aspetos já sublinhados. Além disso, Cabral não era 

visto como bissau-guineense, mas sim como burmedju, chamavam-lhe de burmedju, isto é mestiço” 

(PEREIRA, 2012, p.191; Apud MONTEIRO, 2013, p.764). 

189 Durante o processo da mobilização para a luta, o PAIGC pode contar não só com os cabo-verdianos, que eram 

na sua maioria funcionários da administração colonial em Bissau, mas também com estudantes residentes na 

Europa, em particular os de Portugal, “Julio de Carvalho, Manuel Santos Manecas, Olívio Pires, Pedro e 

Osvaldo Lopes da Silva, Augusto Boal, Lilica Boal etc.”. Entretanto, o PAIGC teve grande dificuldade em 

mobilizar os mestiços cabo-verdianos, tanto os da colônia, ou seja, a elite da Ilha, quanto os residentes em 

Dakar e Conacri. Segundo Aristides Pereira, esses caboverdianos não tinham disposição de absorver a ideia 

da independência. Pelo contrário eram ferozmente contra. Sem procurar saber, iam logo dizendo “Qual 

história?” [...] se bem que essa luta armada só poderia ter lugar se houvesse, de fato, acolhimento aqui em 

Cabo Verde (2012, p.128). 
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qualidade para o Partido, em contrapartida tornava a exposição de 

proeminência cabo-verdiana em relação aos guineenses mais crítica (2005, 

p.171). 

A unidade entre guineenses e cabo-verdianos, apesar de ter sido o eixo do PAIGC, diz 

TOMÁS, foi desde o princípio um ponto fraco do partido (2007, p.133). O PAIGC era, à data 

da sua fundação, essencialmente um partido de caboverdianos, ou filhos de caboverdianos com 

muita pouca vivência local, formada na Guiné, embora se propusesse a trabalhar pela 

independência dos dois países (TOMÁS, 2007, p.109). Nesse sentido, segundo NDJANI, o 

início da luta armada e sucessos militares alcançados à partida, sobretudo desde a batalha de 

Como, colocaram subitamente a questão de unidade em dormência (...) continua o autor, 

De modo geral, podemos dizer que, enquanto apenas contrariado ou 

confundido, para o nacionalismo guineense havia ainda espaço de unificação 

em torno de um objetivo comum imediato (a independência). Nesse caso, a 

própria luta armada desempenhou um papel crucial de catalisador para 

garantir essa coexistência entre guineenses e caboverdianos, sem ignorar o 

fato não menos importante de que há muitos guineenses de segmentos sociais 

caboverdianos. Paradoxalmente, percebe-se que a regularidade e expansão de 

vitórias alcançadas no terreno militar vão precipitar, no seio do PAIGC, novas 

questões de difícil solução. Por exemplo, como conformar os quadros cabo- 

verdianos, mais bem preparados, na estrutura geral do Partido, sem que isso 

sinalizasse uma subordinação de guineenses aos cabo- verdianos. Nesse caso, 

o PAIGC se vê, de novo, em volta à sua contradição de raiz (2005, p.171). 

 

Tanto a unidade étnica na Guiné-Bissau quanto a unidade binacional com Cabo Verde 

foram necessárias para um determinado contexto histórico e político, neste caso, para o 

desenvolvimento da luta de libertação e a proclamação da independência. No entanto, veremos 

como a unidade dos povos guineenses e caboverdianos também foi uma questão crucial, pois, 

apesar dos laços históricos, esses dois povos não se reconheciam mutuamente como um só 

povo. É essa falta de reconhecimento mútuo que irá refletir no projeto de unidade binacional 

de Amílcar Cabral (TOMÁS, 2007, p.148). 

Veremos como a extensão da guerra para Cabo-Verde foi possível graças a submissão 

de caboveridanos e guineenses às mesmas condições, que, apesar das rusgas existentes, logo, 

conduzira uma identificação e partilha de interesses (idem, p.185). Essa unidade, sem dúvidas 

foi decisiva para a consolidação do movimento anticolonial190, união essa de uma 

190 É preciso levar em consideração as grandes transformações fundamentais em Cabo-Verde; de acordo com 

Dulce Almada Duarte, o processo de libertação da guine e de Cabo-Verde “teve o mérito, para além do facto 

primordial das independências de cabo-verde e da guine – não apenas de libertar as massas populares cabo- 

verdianas dos complexos nela inculcados vis-à-vis da sua cultura, mais ainda de levar uma parte importante 

da população cabo-verdiana, que fora alienada com a politica de assimilação, a tomar consciência da dimensão 

africana da sua cultura e assumir esta na sua integralidade (1983, p.206). 
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responsabilidade de Cabral, uma união que foi decisiva entre os dois países, os guineenses e 

os caboverdianos, lutaram, morreram, triunfaram juntos nas matas fumegantes da Guiné- 

Bissau (MENDY, 1983, p.771). Ao longo do processo, a estratégia do PAIGC foi conclamar, 

objetivando a congregação étnica sem distinção de pertencimento étnico e 

religioso, como também da unidade com os filhos de Cabo Verde. Isto seria a 

ideologia que conduziria a mobilização para a luta - unidade e luta. Nesse 

sentido, Amílcar Cabral “desempenha um papel decisivo na criação de uma 

estrutura política binacional e biterritorial que engloba a Guiné-Bissau e Cabo 

Verde” (ORAMAS, 1998, p.43, Apud MONTEIRO, 2013, p.149). 

 
4.1.3. A unidade africana e internacional 

 

Ao mesmo tempo que a guerrilha se desenrolava nos territórios da Guiné, o movimento 

anticolonial, sob a liderança de Amílcar Cabral, partia para o combate internacional; nesse 

contexto, a década de 1960 marca as reformulações das estratégias anticoloniais, que recaem 

na mobilização e inserção do campesinato no cenário de luta de libertação. E é também o marco 

do início da denúncia internacional do colonialismo português. No plano externo, afirma 

MONTEIRO, as novas estratégias englobam também a transferência do Secretariado do 

PAIGC para Conacri, na República vizinha de Guiné Bissau (2013, p.79)191. 

Cabral se preparava então para “quebrar os muros do silêncio”192, expressando-se em 

diversos encontros internacionais, denunciou as atrocidades do colonialismo português, 

levando as ações do PAIGC ao conhecimento internacional; assim, Cabral desencadeia um 

processo de informação a nível internacional sobre a Guiné. Em 1962, a voz do povo da Guiné 

já chega às Nações Unidas e Amílcar Cabral apresenta aí, em nome do PAIGC, um trabalho 

profundo da análise e crítica ao colonialismo português (Cabral, 1977, pp.27-31; Apud 

PINTO, 2014, p.19). 

Abel Djassi - ou seja, Amílcar Cabral – cria, em dezembro de 1960, o primeiro 

jornal do partido, denominado “Libertação”, um instrumento imprescindível 

na divulgação, agitação e denúncia do colonialismo português. Através do 

jornal, Cabral conseguia expressar as ideias centrais do partido e os fins que 

justificariam a criação de movimentos nacionalistas; com isso, a nível interno 

e externo, o jornal era um meio para tornar conhecidas as hostilidades do 

colonialismo português na Guiné-Bissau (MONTEIRO, 2013, p.159). 

 

 
191 A mudança também tem a ver com a perseguição da PIDE e o maior controle nas capitais. 

192 Cabral redige um panfleto, The facts about Portugal's African Colonies, que é a 1ª denúncia sobre o 

colonialismo português articulada e documentada. Mais informações ver (TOMÁS, 2007, p.119). 
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Amílcar Cabral decidiu ampliar a sua ação política para além do espaço geográfico de 

Guiné-Bissau, Angola e Lisboa, traçando estratégias de comunicação e divulgação das ações 

do PAIGC, como jornais e outros meios de comunicação, assim como garantiu a representação 

nos congressos pan-africanos, tanto na Europa como no continente africano; Cabral apresentava 

uma retórica contundente e proposições políticas elaboradas na condução de discursos contra o 

colonialismo português. De acordo com Julião SOUSA, Cabral estava, assim, profundamente 

empenhado na unidade do continente e disposto a trabalhar afincadamente pela sua 

concretização (2012, p.234). A unidade africana, continua o autor, 

também era vista como um meio e não um fim, podendo acelerar a realização 

dos fins, mas isso não podia fazer com que se traísse o objectivo primordial, 

que era também condição sine qua non para se integrar na grande família 

africana favorável à unidade continental. Esse objectivo era, sem dúvida, a 

independência da Guiné e de Cabo-Verde e a defesa dos interesses de cada 

povo africano (idem, p.235). 

No final de janeiro de 1960, Cabral e seus companheiros participam da II Conferência 

Pan-Africana dos Povos, que, segundo TOMÁS, essa é a 2ª reunião preparatória (a 1ª foi em 

Accra) para a fundação da OUA193 (2007, p.115). Ao fim da reunião de Tunes, os participantes 

se reúnem para dar fim ao MAC e fundam em seu lugar a Frente Revolucionária Africana para 

a Independência Nacional das Colônias Portuguesas (FRAIN) (Idem). A Frente 

Revolucionária teria uma estrutura mais ampla, que lhe daria condições de efetivar uma 

representação mais vigorosa de todas as colônias e conclamar a unidade dos movimentos pela 

independência contra o colonialismo português. 

Da reunião em Tunes, Cabral segue para Paris e depois Londres, e, como já estava muito 

vigiado pela PIDE, tinha de esconder a sua identidade para levar a Cabo-Verde a mensagem da 

libertação; como afirma MONTEIRO, 

Em fevereiro do mesmo ano de 1960 realizou-se a primeira conferência de 

imprensa em Londres, na qual se denunciou de forma enérgica e contundente 

o colonialismo português, suas políticas discriminatórias, em particular o 

 
193 Paralelamente à luta armada na Guiné-Bissau, o ano de 1963 é o marco oficial da unidade africana. Com 

intuito de criar as diretrizes políticas que orientassem a organização para a independência das colônias 

africanas, os líderes nacionalistas dos estados independentes decidiram reunir-se em Adis-Abeba (Etiópia), a 

fim de criar um Comitê da Libertação Africana, que objetivava coordenar e encaminhar os movimentos de 

libertação nacional para continuar a luta pela libertação total do continente. A reunião protagonizada por 

Kwame N’Krumah (Gana), Sekou Turé (Guiné-Conacri), Abel Gamal Nasser (Egito), dentre outros líderes, 

selava a criação da Organização de Unidade Africana (OUA), no dia 25 de maio de 1963, com propósitos de 

renovar votos de solidariedade para com os países colonizados e mobilizar apoio internacional para pôr fim 

ao colonialismo; como diz Cabral, o Comité de Libertação da OUA é uma boa coisa. Procurou ajudar e uma 

ajuda grande já deu, com certeza. Foi preciso o trabalho do Comité de Libertação para mostrar claramente 

quais são os movimentos sérios da África (2014, p.282). 
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Estatuto do Indigenato imposto nas colônias. Com efeito, Cabral vai 

desencadear uma intensa mobilização internacional, assumindo a liderança do 

movimento nacionalista de Guiné-Bissau e Cabo Verde, sob pseudônimo de 

Abel Djassi (2013, p.159). 

 

Em Londres, afirma TOMÁS, Amílcar procurou algumas pessoas, dentre elas Basil 

Davidson que, como escreveu Amílcar, tornar-se-ia o 1º Ocidental a tentar derrubar os muros 

de silêncio erguidos à volta das colônias portuguesas (2007, p.117). Do processo de articulação 

e organização das colônias portuguesas, surge a Conferência das Organizações Nacionalistas 

das Colônias Portuguesas (CONCP)194, criada em 18 de abril de 1961, em Marrocos, 

objetivando coordenar o desenvolvimento da luta nestas colônias e fortalecer o espírito de 

unidade dos movimentos nacionalistas em cada colônia pautada em ações e programas comuns 

(MONTEIRO, 2013, p.163). Essa organização buscou congregar e dar visibilidade 

internacional aos movimentos nacionalistas das colônias portuguesas. Na 2ª Conferência da 

CONCP, a 5 de outubro de 1963, Cabral afirmava os perigos do neocolonialismo, Nós não 

queremos mais a exploração no nosso país, mesmo feita por negros (Apud BENOT, 1983, 

p.484), pauta que também sempre esteve presente em muitas de suas interferências políticas. 

Estas organizações vinham traçando a estratégia da representação coletiva das colônias 

em questão, e, para Cabral, mostrou a necessidade de fortalecer a unidade dos movimentos de 

libertação das colônias portuguesas; segundo MONTEIRO, 

É oportuno lembrar que a internacionalização do PAIGC estava inserida no 

contexto da necessidade de constituir um fórum de diálogo dos países 

colonizados, que visava legitimar os movimentos nacionalistas a nível 

internacional, ou seja, conquistar solidariedade e apoio internacional, como 

também constituir grupos coesos para atuarem de forma mais efetiva contra o 

colonialismo (2013, p.159). 

O reconhecimento em nível internacional da luta do PAIGC foi muito importante na 

soma da luta pela independência195; enquanto Portugal via os guerrilheiros como “bandidos do 

mato” e não admitia a legitimidade dos movimentos de libertação, Cabral denunciava as 

194 A CONCP teria a sua sede em Rabat (Marrocos), tendo como secretário o dirigente moçambicano Marcelino 

dos Santos. No seu testemunho, Luís Cabral afirma que o reino do Marrocos era na época o único país do 

continente africano que possuía no seu governo o Ministério de Assuntos Africanos, fato que traduzia de forma 

clara o apoio aos movimentos de libertação (MONTEIRO, 2013, p.160). 

195 Depois de várias tentativas e esforços de unificação dos movimentos na Guiné portuguesa, feitos pela OUA 

sob mediação de Ahmed Sekou Touré (Presidente de Guiné•Conacri) e Leopold Senghor (Presidente do 
Senegal), “o PAIGC foi reconhecido em 1965 pela OUA como o movimento mais apetrechado e melhor 
estruturado para o desenvolvimento da luta, passando a canalizar para ele toda a ajuda material” (GARCIA, 
2000, p.100; Apud MONTEIRO, 2010, p.122). 
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práticas dos portugueses; porém, Cabral é enfático em afirmar que a luta anticolonial não é 

contra o povo e nem contra o governo português. Nas suas palavras: nós não lutamos contra o 

governo português, em Portugal. Tanto faz se ele é rei, presidente, nós lutamos contra o 

colonialismo português (2014, p.287). 

O PAIGC recebeu ajuda dos comitês de libertação, assim como de países africanos como 

a Argélia, Marrocos, Tanzânia e Nigéria. Como diz Cabral, Nós todos sabemos que as fronteiras 

de África são fronteiras feitas pelos colonialistas, não pelos africanos, muitas vezes dividindo 

nosso povo (2014, p.287). Nesse sentido, Cabral vai defender que é importante ter as boas 

relações com os outros países e, principalmente, com os “nossos vizinhos africanos”. 

Assim, na arena internacional, Cabral 

 
conseguiu ganhar apoio de numerosos governos africanos e de outros 

continentes, manter uma política de não-alinhamento, obter ajudas de variadas 

fontes e proclamar a independência da Guiné-Bissau precipitando com isso o 

colapso do império português e a queda do regime fascista em Portugal 

(CHILCOTE, 1983, p.155). 

Com efeito, a efervescência da unidade nacional, que permeava os discursos políticos 

de quase toda a década de 1960 e meados de 1970, no continente africano forjou a unidade das 

diversas organizações políticas, que surgiram para contestação das independências. Mas, assim 

como na Guiné e em Cabo-Verde, a unidade não se constituiu numa tarefa fácil, tendo em vista 

as diferenças ideológicas entre estas organizações, assim como a questão étnica, o que 

dificultava inicialmente a unificação entre os partidos. Entretanto, a unidade africana sempre 

esteve em primeiro plano para Amílcar Cabral, assim como a solidariedade, contanto que a 

ajuda recebida não implicasse nos princípios políticos do PAIGC; nas suas palavras, o futuro é 

reforçar a luta em todos os lados, dentro e fora da nossa terra, na África e em outros 

continentes (CABRAL, 2014, p.317). 

 

 
4.2. A luta armada de libertação 

 
Aviso 

Não nos venham dizer depois 

que não vos avisámos! 

Podem brandir o chicote 

e arreganhar os dentes 

e espumar pela boca 

(são serviçais...) 

Podem humiilhá-los 
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mil vezes massacrá-los 

matá-los de mil mortes 

(são serviçais...) 

Mas depois 

não nos venham dizer 

que não vós avisámos! 
Ovídio Martins 

 

A análise de Amílcar Cabral sobre Portugal é a de um país demasiado atrasado para 

pretender descolonizar196(CABRAL, 1978, p.205). Além do mais, como vimos, Portugal levou 

até as últimas consequências o discurso católico civilizador, recusando todas as tentativas de 

negociação pacífica com os movimentos de libertação, o poder colonial português optou por 

manter a guerra colonial; na opinião de Amílcar Cabral, 

Só o desespero, a ignorância em relação aos factores históricos essenciais e 

uma interpretação errónea do valor do homem, tendo como pano de fundo o 

subdesenvolvimento económico e a supremacia do dinheiro sobre o espírito, 

poderiam explicar a atitude anacrónica, diríamos mesmo a loucura do governo 

português (1978, p.7). 

Incapaz de descolonizar, diz MOITA, o colonialismo tem de optar pela repressão, 

incluindo a repressão sobre populações civis desarmadas (2005, p.310). Na Guiné, a violência 

colonial atingia todos os considerados indígenas, que significava a quase totalidade do país. 

Presenciando a agressão de um oficial a uma senhora guineense, Cabral indignou-se e tentou 

intervir197. A natureza brutal do regime colonial português tanto na Guiné-Bissau, bem como 

em Cabo Verde, revoltaram Amílcar Cabral, tornando-o ainda mais decidido a lutar pela 

destruição do colonialismo (MENDY, 2005, p.763). Vemos assim que a violência é a força 

constituinte da realidade colonial. Para Bernard MAGUBANE, 

Como os belgas no Congo, os portugueses, nas suas colônias de Angola, 

Guiné e Moçambique, governaram utilizando pura força bruta. O status quo 

colonial não pode ser compreendido sem a mão sempre pronta do 

colonialismo para usar tortura, violência e massacres ocasionais. Tortura é 

uma expressão e um meio da relação ocupante-ocupado (1983, p.354). 

 

 
196 De acordo com Berbard MAGUBANE, Um sistema neocolonial precisa de uma pseudoburguesia com 

rendimentos relativamente elevados e com aspirações e gostos que só podem ser satisfeitos com a importação 

de bens das antigas metrópoles (1983, p.353). Podemos ver nitidamente que nem Portugal era capaz de 

importar bens e nem a Guiné-Bissau tinha uma pseudo-burguesia nesse sentido. 

197 Em Maio de 1953, no decorrer de uma visita a um posto remoto na ilha de Orago Grande, no Arquipélago de 

Bijagós, Cabral presenciou o espancamento de uma senhora de idade por parte de um chefe de posto português 

que o fez ordenar com indignação para que parasse. O chefe do posto, perplexo e irritado e descontente, 

ignorando o facto de Cabral ser o seu superior, disse: Que é isso? Que direito tem de me dar ordens?... Está a 

insinuar que não posso punir estes preguiçosos (In: CHABAL, 1983: 46; Apud MENDY, 2005, p. 765). 
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A repressão sanguinária das populações por parte do colonialismo, a prática do terror 

pela destruição com os incêndios das aldeias, a perseguição, a discriminação racial postulada 

pela política colonial, a violenta imposição de uma única religião com base na superioridade 

racial branca, a distinção entre os funcionários europeus do quadro metropolitano e 

funcionários africanos do quadro local com estatutos e salários diferentes (M’BOKOLO, 

2007, p.545; Apud MONTEIRO, 2013, p.124). A esse contexto, soma-se a repressão às 

reinvidicações pacíficas através de greves e pelo fim das divisões sociais apregoadas pelo 

colonialismo: entre os chamados “indígenas”, os assimilados e os brancos. Para Artemisa 

MONTEIRO, 

Todos esses elementos, do ponto de vista sociopolitico, impulsionaram nos 

estratos das populações africanas o desejo de conquistar a emancipação 

política do continente, que só se concretizou após a Segunda Guerra Mundial, 

onde os movimentos contestatórios ganharam reconhecimento (2013, p.124). 

Logo, na década de 1950, como vimos, se consolidam diversos movimentos em 

defesa da autodeterminação dos povos; uma série de conferências e congressos entre países 

africanos e asiáticos mostraram que os povos do que se então passa a denominar “Terceiro 

Mundo” já não aceitam o colonialismo. Importante lembrar que o Congresso Pan-Africano, 

organizado em Manchester, em 1945, como já abordamos no 1º capítulo, contribuiu com um 

forte impulso nas atividades nacionalistas. Neste congresso, explica David CHANAIWA, pela 

primeira vez os africanos advertiam formalmente às potências europeias para muito bem 

atentarem ao fato que eles também recorreriam a força para se libertarem, caso elas persistissem 

em governar a África pela força. 

O Congresso reclamou pela primeira vez a completa e absoluta independência 

e uma África unificada e socialista e decidir que, se recebemos violência, é 

possível que recorramos a ela para nos libertar. Também houve uma tendência 

marxista que convocava operários e camponeses a lutar contra a exploração 

imperialista, pela greve, boicotes e a ação direta e estratégias não violentas 

(UNESCO, 2010, p.197). 

O Congresso então expressava a ânsia dos povos colonizados ao se posicionarem 

como sujeitos no palco histórico das suas sociedades, reivindicando o direito de 

autodeterminação, alienado pelo sistema imperialista. Por esse viés, o direito à violência 

manifesta-se como única arma para destruir o colonialismo. Em resposta à violência colonial, 

era preciso que surgisse uma violência libertadora, uma violência em legítima defesa do povo 

colonizado. Com relação a então Guiné Portuguesa, se tratou de um processo de 
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'descolonização' que foi pautado pelo povo armado e auto-organizado. Não foi uma saída 

negociada pelo país colonial: vamos tratar de uma 'guerra popular prolongada', um processo de 

'descolonização' “a partir de baixo”. Nesse sentido, afirma FANON, 

A descolonização jamais passa desapercebida porque atinge o ser, modifica 

fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de 

inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso 

pela roda-viva da história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmitido por 

homens novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A 

descolonização, é, em verdade, a criação de homens novos. Mas esta criação 

não recebe sua legitimidade de nenhum poder sobrenatural; a “coisa” 

colonizada se faz no processo mesmo pelo qual se liberta (1968, p.27). 

Cabral enxergava a violência como uma forma de ação apenas quando se esgota todas 

as outras possibilidades. No processo de atuação militante de Cabral, como já destacamos aqui, 

ele foi um grande diplomata, além de um militante da unificação pan- africana, defensor dos 

meios pacíficos e da unidade entre os povos africanos e os povos em geral. Por várias vezes nos 

seus textos, Cabral afirma que os colonialistas deixaram passar todas as oportunidades de 

resolver os conflitos em diálogo com os movimentos de libertação. Sempre defendeu que os 

portugueses não eram os inimigos dos povos da Guiné e de Cabo- Verde; os verdadeiros 

inimigos são os colonialistas portugueses, pois a única linguagem que conhecem é a das armas, 

como diz Cabral: Vimos que contra os colonialistas não se coloca o problema de saber se faz 

luta armada ou não, pois ela sempre é armada. O inimigo tem sempre armas na mão (2014, 

p.228). E aí, os movimentos de libertação não tem outra opção; de acordo com Nzongola- 

NTALAJA, 

Eles não optam por violência pela violência em si, nem pouco se satisfazem 

com os efeitos geralmente devastadores que ela provoca ao país e ao seu povo. 

Tal como Fanon, Cabral acentua a afinidade existente entre o imperialismo e 

a violência e a necessidade de se confrontar com a luta armada, sempre que 

os meios pacíficos provem ser ineficazes ou inúteis (1983, p.199). 

Mesmo sem vangloriar a violência como meio privilegiado de ação198, não haveria 

outra alternativa diante o império português; como diz Patrícia VILLEN, 

 
198 “Quero apenas chamar a vossa atenção, para o facto de sermos pacíficos, não amamos a guerra, mas a 

guerra, a luta armada de libertação, foi a única saída que o colonialismo nos deixou para a reconquista da 
nossa dignidade de povo africano, a nossa dignidade humana. Devemos de uma certa maneira agradecer ao 
governo português. Sim, isto implica muitos sacrifícios, mas implica também vantagens para o nosso povo. 
Não somos autores de guerra e, repito, não amamos a guerra, mas vemos hoje, e o exemplo é geral, que a 

luta armada de libertação nacional cria condições concretas para um futuro livre de determinados obstáculos, 
que possa contribuir para o desenvolvimento crescente da consciência política dos homens, das mulheres e 

das crianças (CABRAL, Unidade e Luta, vol. 2 p.195) 
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Assim como Frantz Fanon, teórico da libertação nacional da Argélia que 
inspirou grande parte das revoluções armadas contra o colonialismo no 
continente africano, Cabral estava convencido de que a única via possível de 
resposta ao estado de violência permanente da dominação imperialista seria a 

violência (2013, p.155)199. 

Para Fanon, a violência liberta os colonizados individualmente e coletivamente, 

assim como unifica o povo. Segundo Thierno BAH, Fanon convida a uma revolta estruturante, 

suposta a desestabilizar e a pôr em causa o sistema colonial, para uma nova articulação do 

quadro social e das alavancas do poder (2005, p.114). A violência persiste enquanto uma parte 

essencial da colonização; Fanon atribui à violência o papel de “mediação real”. A violência 

está, sem dúvida, no centro da teoria de Fanon; ela está patente, ao longo de sua obra, mas ele 

não a transforma em mística, nem faz dela apologia (Idem). Vejamos o que diz FANON em 

Condenados da Terra, 

Por sua própria estrutura, com efeito, o colonialismo é separatista e 

regionalista. Não contente de contestar a existência de tribos, o colonialismo 

reforça-as, diferencia-as. O sistema colonial nutre as chefias e reativa as 

velhas confrarias marabúticas. A violência em sua prática é totalizante, 

nacional. (…) Ao nível dos indivíduos a violência desintoxica. Desembaraça 

o colono de seu complexo de inferioridade, de suas atitudes contemplativas 

ou desesperadas. Torna-o intrépido, reabilita-o a seus próprios olhos (…) A 

violência ergue o povo à altura do líder (1962, p.74). 

No contexto de subjugação de povos inteiros pela burguesia colonial europeia, a 

violência tem um papel fundamental na contínua resistência cultural, econômica e política ao 

massacre colonial. Como diz Cabral, 

Ninguém duvida de que, sejam quais forem as suas características locais, a 

dominação imperialista implica um estado permanente de violência contra as 

forças nacionalistas. Não há povo no mundo que, tendo sido submetido ao 

jugo imperialista (colonialista ou neocolonialista) tenha conquistado sua 

independência (nominal ou efectiva) sem vítimas (2013, p.253). 

 

A violência libertadora funcionaria também como uma forma de redenção do 

colonizado, além de libertar tanto os colonizados quanto os colonizadores, na perspectiva de 

FANON, segundo Alexis WICK, 

a dicotomia essencial dividindo o colonizador e o colonizado só pode ser 

resolvida pela afirmação violenta por parte dos autóctones da sua 

subjetividade. Assim sendo, deverá haver uma revolução total, durante o 

199 De acordo com José Carlos Venâncio, “Fanon como psiquiatra atribuiu a relação colonial uma dimensão 

subjetiva em que Cabral por razões da sua formação marxista, o impelia para um quadro analítico mais macro 

sociológico. Outra diferença entre os dois pensadores radica na conceitualização de violência, enquanto Cabral 

entende como um meio para responder a violência colonial, Fanon entendia como um ritual, através do qual, 

o colonizado se libertaria do peso dessa condição sobre a sua personalidade e paralelamente libertaria o seu 

país” (2005, p. 252). 
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qual o colonizado se liberta e o “indígena” se transforma em “homem” (2005, 

p.359). 

Para Albert MEMMI, 

 
A violência que permanece latente, implícita na opressão, explode. E o 

colonialismo, com a assistência e o beneplácito da metrópole, passa a reprimir 

sistemática e brutalmente todas as manifestações de inconformismo e 

rebeldia; em nome do quê? Do cristianismo, da democracia, dos direitos 

humanos? Não. Desta vez, depois que as máscaras caíram, em nome apenas 

de seus interesses, interesses materiais e econômicos. A brutalidade da 

repressão não conhece limites e acaba por despertar no colonizador o ódio do 

colonizado (1977, p.14-15). 

Mas, nem os massacres e a repressão conseguiram impedir a marcha dos povos 

colonizados em busca da libertação. As sucessivas ondas de repressão por parte da 

administração portuguesa forjaram uma maior conscientização das massas populares para 

ingressarem nas fileiras da luta armada pela libertação anticolonial. Ao contrário do que vinha 

acontecendo, os portugueses começaram a perder apoio de alguns segmentos étnicos no país 

devido às excessivas taxas e impostos e, consequentemente, ao não cumprimento das 

promessas; Nesse contexto, a partir de 1959, houve uma participação expressiva das massas 

populares afiliadas ao PAIGC, o que possibilitou uma ação decisiva do partido para a via 

armada (MONTEIRO, 2013, p.151). Como atestou Cabral: A nossa experiência na Guiné 

provou-o claramente- o aumento da repressão contribuirá para dar um novo impulso à luta, 

para consolidar a nossa posição do nosso Partido e para interessar camadas mais vastas da 

população na causa da libertação do nosso povo (2013, p.81). Deste modo, na fase 

revolucionária que a luta se orienta, as massas camponesas aparecem como forças centrais da 

luta armada; os camponeses não têm nada a perder e tudo a ganhar, como diz FANON, 1968, 

p.46. 

Amílcar Cabral estabelece as linhas gerais de um plano de ação que orienta a 

organização da luta a partir de 1959200, sendo que o primeiro ponto do plano de ação representa 

a mudança estratégica do partido, decidida após o massacre de Pdjiguiti; nas palavras de Cabral, 

(...) Bem sabemos que seja como for o PAIGC vai se virar para o mundo 

200 1. mobilizar e organizar sem demora as massas camponesas, que a experiência revelou serem a força 

principal da luta de libertação nacional; 2. reforçar a organização nos meios urbanos e mantê-la na 

clandestinidade, evitando toda e qualquer manifestação pública; 3. desenvolver e reforçar a unidade dos 

africanos de todas as etnias, de todas as origens e de todas as camadas sociais à volta do partido; 4. preparar 

o maior número de quadros, tanto no interior como no exterior, para a direção política da organização e para 

o desenvolvimento vitorioso da luta; 5. mobilizar os emigrados residentes nos territórios vizinhos a fim de 

servirem à luta de libertação e ao futuro do povo; e 6. lutar para obter os meios indispensáveis à continuação 

vitoriosa da luta (CABRAL, Apud ORAMAS, 1998, p.47; Apud MONTEIRO, 2013, p.153). 
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rural, vai enraizar-se na população do campo e criar as condições para o lançamento da luta 

armada, a partir de uma estratégia de guerra popular prolongada (2013, p.111). 

 

 
4.2.1. O desenvolvimento da Guerrilha 

 

 
 

A experiência anterior de Cabral com as comunidades rurais também contribuiu 

imensamente para a implementação da guerrilha; no interior da Guiné, Cabral desenvolveu 

relações de confiança nas tabancas quando fez o recenseamento agrícola e, no processo de 

mobilização, as reencontra na luta; Cabral tem a experiência de conhecer verdadeiramente os 

povos da Guiné, o contato com os camponeses e com as suas formas ancestrais de cultivo, de 

resistência cultural. Além do recenseamento agrícola que Amílcar Cabral realiza, afirma o 

historiador José NEVES, 

(…) foi essencial para o desenvolvimento de uma ação libertadora baseada na 

agricultura e no contexto rural o contacto com o movimento revolucionário 

chinês, na sua visita oficial à China em 1963. É nesta visita que ganha corpo 

a “ideia de atacar o sistema colonial a partir do interior, erguendo-se do campo 

e cercando a cidade” (2005, p. 8). 

Esta estratégia ficou conhecida como força centrífuga. Cabral baseou-se no 

conhecimento da realidade local, reconhecendo as especificidades de cada povo e de cada 

cultura e a autonomia politica; priorizou uma mobilização popular com base na luta pela 

melhoria das condições de vida e não romantizou o povo camponês, que inclusive, não foi fácil 

a sua mobilização para a luta; entretanto, o apoio e a adesão das populações ao partido foi 

abrindo a possibilidade do movimento guerrilheiro subsistir; vejamos o que diz Cabral: 

Então decidimos mobilizar a população do campo. Muita gente pensa que para 

decidir fazer isso aplicamos a teoria de Mao Tse Tung ou de não sei quem, 

mas nessa altura ainda nem se quer conhecíamos Mao Tse Tung. As 

necessidades da nossa terra é que nos levaram a isso e os próprios erros que 

cometemos é que nos mostraram o caminho. Empenhámo-nos com força no 

trabalho de mobilização no campo e resolvemos, naquela reunião, preparar- 

nos todos para a luta armada (2014, p.229). 

A partir dos anos 1960, como mencionamos, Cabral lança a luta anticolonial além 

das fronteiras da Guiné e é também nesse período que tem maior contato com outras 

experiências na África e em outros continentes; o contato com os países socialistas foi sempre 
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prioritário201; sem dúvida, o processo na China, Cuba, Rússia, Vietnã, Costa Rica, uma série de 

outros países, contribuiu no contexto de desenvolvimento da luta armada na Guiné; os fatores 

externos, para Cabral, são relevantes, mas não pautam todas as realidades, pois é preciso “partir 

da realidade da própria terra”. Vejamos o que diz Amílcar Cabral em Unidade e Luta, 

Fazemos parte de uma realidade concreta que é a África lutando contra o 

imperialismo contra o racismo contra o colonialismo, a realidade dos outros 

tem interesse pra nós portanto a experiência dos outros também. Se eu souber 

que algum de vocês saiu por um caminho magoou-se chegou todo quebrado 

sei lá se como né? E se houver outro caminho eu procuro segui-lo mas então 

se não tiver um caminho melhor vou ter que apalpar com todo cuidado (…) A 

realidade dos outros tem grande importância para a realidade de cada um, se 

queremos fazer uma coisa, na realidade, temos que ver quem é que já fez igual 

quem fez parecido quem fez ao contrário para podermos adquirir alguma coisa 

da sua experiência, não é para copiar totalmente porque cada realidade tem 

seus problemas próprios e a solução própria para esses problemas, para 

desenvolver nossa luta tivemos que considerar a realidade geográfica da nossa 

terra, realidade histórica étnica quer dizer: tudo envolvido pela realidade 

maior da nossa terra (2013, p.158). 

 

 

Ativamente apoiados e ajudados pela população camponesa, as unidades móveis da 

guerrilha cresceram em tamanho e poder de fogo, aprendendo a utilizar toda espécie de armas, 

inclusive mísseis de longo alcance, embora os seus membros fossem, em sua maioria, 

analfabetos. A guerrilha, que, segundo NTALAJA, em si não é revolucionária, tem por outro 

lado a grande vantagem de ser popular, já que a maior força do movimento de libertação é a 

unidade entre os povos e sua adesão ao movimento (1983, p.199). Por esse motivo, o PAIGC 

partiria essencialmente do apoio das massas rurais aos combatentes; de acordo com Xico Bá: 

(...) o guerrilheiro é como peixe na água, precisava da água. O nosso principal 

suporte era a população, o material era carregado à cabeça. Se não fosse o 

apoio do povo, não passávamos na História. Foi fundamental! Eles é que nos 

davam a comida e tudo, a gente chegava e eles preparavam a comida para os 

combatentes (entrevista à LARANJEIRO, 2014, p.16). 

A guerrilha do PAIGC teve como base fundamental a mobilização popular; diz Cabral, 

(…) toda a gente sabe que em geral as guerrilhas utilizam as montanhas como ponto de partida 

para a luta armada. Tivemos de fazer do nosso próprio povo a montanha necessária 

201 No entanto, Cabral não recusava contato com outros países ocidentais; em Pensar Para Agir Melhor, Cabral 

afirma que “o capitalismo significa a exploração, é contrário à nossa opinião” (2014, p.315). Mas, continua, 

“também desenvolvemos relações com os países capitalistas, como a Suécia. Em relação aos países ocidentais, 

temos de distinguir aqueles que ajudam Portugal e aqueles que não ajudam” (…) E concluindo, ele vai dizer 

que “o futuro é reforçar a luta em todos os lados, dentro e fora da nossa terra, na África e em outros continentes” 

(2014, p.315-317). 
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para poder lutar no nosso país (CABRAL, 2013, p.311). Nesse sentido, era imprescindível que 

o povo desse a sustentação ao movimento, é uma guerra do povo, realçando a sua 

autoconfiança; o movimento pode estar a ganhar a guerra mesmo perdendo militarmente 

(NTALAJA, 1983, p.199). 

O PAIGC, tendo em Amílcar Cabral seu líder e chefe de guerra, buscou uma luta 

armada em que o fator militar não era superior ao processo político; Cabral entendia que era 

fundamental construir uma força popular armada, para ele, o sentido do conflito armado não 

era o derramamento de sangue, mas a construção de um futuro diferente, ou seja, a luta armada 

aparecia fundamentalmente como um ato político ao qual os povos desses territórios deviam 

recorrer para decidir seu próprio destino. 

Da mesma forma que, num Memorando ao governo português, assim diz o PAIGC: 

Nas nossas terras, o trabalho do nosso partido e o próprio desenvolvimento da repressão, 

elevam dia a dia a consciência política das massas que estão preparadas e se preparam cada 

vez melhor para liquidar a dominação portuguesa202. Assim, era imenso o valor do trabalho 

político, como diz Cabral, O valor da consciência das pessoas, quanto maior for a consciência, 

mais difícil para eles continuar a dominar nosso povo (2013, p.25). O aspecto militar do 

movimento de libertação não poderia ser desvinculado da sua prática política: Nunca é demais 

dizer que o trabalho político é um trabalho fundamental da nossa luta, tão fundamental que, 

como vos disse há pouco, cada tiro é um acto político também. Tão fundamental que, para o 

nosso Partido, os dirigentes na luta armada são dirigente políticos (CABRAL, 2013, p.211). 

Continua Cabral, 

Devemos ter consciência do que queremos destruir, do que queremos 

construir para avançar à sério. Vamos começar pela resistência política, mas 

outros tipos de resitência também: econômica, cultural e armada. Lutar, pegar 

em armas é fácil, mas não chega lutar com as armas na mão, é preciso lutar 

com consciência política na cabeça. É a consciência do homem que guia a 

arma e não arma que guia a consciência (Idem, p.156). 

Assim sendo, segundo também concluiu FANON, a politização das massas é 

reconhecida então como uma necessidade histórica (1961, p.127). No início da luta, os jovens 

militantes do PAIGC trabalharam clandestinamente nas comunidades, mostrando aos habitantes 

não lhes ser possível eliminar as suas dificuldades locais, senão trabalhando e 

202 Fundação Mário Soares, In."Memorando enviado ao Governo Português pelo Partido Africano da 

Independência (Guiné e Cabo Verde)"(1960-1960); CasaComum.org Disponível em 

http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=10192.001.021 (2018-2-1); acessado em 31 de janeiro de 

2018. 

http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=10192.001.021
http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=10192.001.021
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combatendo para livrarem-se do sistema colonial português, em sua totalidade. Após este 

esforço de educação203 e de organização, o PAIGC lançou a sua luta armada, começando com 

pequenos grupos de guerrilha nas propícias regiões de mata fechada ou de floresta, ele 

aumentou-os numericamente e transformou-os, pouco a pouco, em unidades importantes que, 

não localizadas, estavam disponíveis para rápidos movimentos em longas distâncias e estavam 

aptas para o combate (Suret‐Canale e Adu Boahen, 2010, p.220-221). 

No entanto, havia um problema a resolver a fim de implementar realmente a 

guerrilha. Haviam guerrilheiros e pouquíssimas armas; então, a própria guerrilha já se inicia 

desdobrando essa condição. O PAIGC fez arapucas conseguiu pegar armas, teve como aliado 

as condições geográficas e naturais; o ataque a quartéis, assim como o apoio internacional com 

armamentos e munições, foi fundamental para a estruturação da luta armada do PAIGC204. 

Assim, tem-se o ataque à guarnição portuguesa de Tite como marco de lançamento 

da ação armada de libertação; para todo efeito, o PAIGC partiria essencialmente do apoio das 

massas rurais aos combatentes, tendo, de acordo com Paulo Campbell FRANCO, 

 

203 Um dos problemas era alfabetizar os militantes, por isso o partido desde o princípio criou a escola de formação 

de quadros, ou escola-piloto, sobre a qual falaremos mais detalhadamente no Capítulo 5. 

204 De acordo com Artemisa Monteiro, “apesar de Sekou Touré ter permitido a instalação da sede do partido em 

Conacri, as relações entre o Partido Democrático da Guiné (PDG) e o PAIGC ficaram cada dia mais difíceis. 

O PAIGC havia recebido uma importante ajuda de munições doadas pela Checoslováquia, entretanto, foram 

apreendidas pelo governo de Conacri, que alegava suspeita de tráfico de armas por parte dos dirigentes do 

partido (…) o governo de Guiné-Conacri desencadeou uma forte fiscalização nas fronteiras do país através 

dos seus serviços aduaneiros no que se referiu à entrada e saída dos produtos, reforçando a sua decisão de não 

liberar quaisquer munições para combatentes do PAIGC. Durante esse período, todas as ajudas recebidas 

foram cuidadosamente conduzidas para a fronteira da Guiné portuguesa, desviando-as assim das vistorias de 

Conacri. Com efeito, a crise gerou atraso significativo no desenvolvimento da luta, na continuidade das 

mobilizações e na demarcação dos territórios que seriam a base de luta. Nesse contexto, para fazer face à crise, 

em 1962, Cabral decidiu solicitar o apoio do Rei de Marrocos por intermédio do Ministro de Assuntos 

Africanos, a fim de dar continuidade à luta armada contra o colonialismo. A esse respeito, Luis Cabral (1984, 

p.133-134) testemunha: [...] resolvemos aproveitar as condições favoráveis existentes em Marrocos, para 

conseguir o armamento. O Governo Marroquino prontificou-se imediatamente a dar-nos armas e a permitir 

que a partir do momento em que elas saíssem do Ministério da defesa, ficassem sob nossa inteira 

responsabilidade, podendo levá-las como melhor entendêssemos para frente de luta. [...] começamos por 

pequenas quantidades de granadas, explosivos, detonadores e algumas pistolas. A preparação das embalagens 

era feita na sede da CONCP, com colaboração dos camaradas que ali trabalhavam (…). Sem dúvida, o apoio 

do governo marroquino foi imprescindível na evolução e na organização da guerrilha, pois, com o 

abastecimento das armas nas frentes de luta, os guerrilheiros tinham toda a estrutura para controlar os ataques 

das tropas coloniais contra as populações. No entanto, como é notório, o governo de Guiné Conacri se manteve 

vigilante e descobriu os disfarces desses materiais transportados clandestinamente do Marrocos, e autorizou a 

prisão de alguns dirigentes. Nesta ocasião, Cabral, que estava a caminho da Tanzânia, regressou a Conacri 

para um encontro emergencial com o presidente Sekou Touré. Depois de uma longa e intensa conversa, obteve 

a autorização e o reconhecimento do presidente para dar continuidade à luta de libertação, que daria abertura 

a uma fase decisiva da luta armada” (2010, p.167). 
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(…) as primeiras ações militares do PAIGC contra as instalações das Forças 

Armadas Portuguesas — o ataque ao quartel de Tite e as primeiras investidas 

na região de Bedanda — 23 de janeiro de 1963 — contaram com o apoio das 

populações locais que conheciam a proposta do PAIGC e estavam 

mobilizadas para a luta de independência (2009, p.308). 

 

 
Dessa maneira, foi no Sul da Guiné-Bissau205 que teve início a longa luta armada para 

a libertação. As condições naturais da Guiné e o conhecimento do território pela população 

nativa contribuíram de maneira decisiva para o desenvolvimento da luta armada206; como 

afirmou MONTEIRO, O êxito da guerrilha não tardou, porque o sucesso da luta estava 

atrelado às vantagens do sul do país em relação à sua estrutura geográfica e suas condições 

naturais (2013, p. 168). Para TOMÁS, O primeiro handicap da Guiné era é a sua área; apesar 

de não ter montanhas, a Guiné tem os seus próprios acidentes naturais que, tendo sido bem 

usado pelos guerrilheiros, acabaram por construir factores de sucesso (2007, p.160). 

Por outro lado, além dos guerrilheiros, afirma TOMÁS, muitos militares portugueses 

confrontar-se-iam pela primeira vez com um inimigo não menos poderoso: as condições 

geográficas e climáticas (2007, p.170). A guerrilha do PAIGC soube aproveitar bem as 

condições geográficas, pois somente os povos da região tinham domínio dessas condições: 

embora os portugueses tivessem os seus mapas, nos quais vinham representados todos os rios 

do país, só os balantas sabiam de cor a profundidade dos mesmos e os melhores locais para os 

atravessar (Idem. p. 161). Terra dos Balantas e Nalus, etnias que são conhecidas pela tradição 

agrícola, em particular o cultivo de arroz, o sul também foi o palco das guerras de pacificação, 

sendo um território de tradicional resistência ao domínio colonial português; porém, nesse 

sentido, diz MONTEIRO, 

a conjugação de diversas etnias resultante dos laços de solidariedade e de 

pertença a uma pátria foi relevante para o início da luta, pois todas estas etnias 

trouxeram para a luta armada suas experiências de guerrilha nas campanhas 

de pacificação desencadeadas pelo colonialismo português nas décadas de 

1915 a 1930 (2013, p.168). 

205 O sul garantiu o êxito da guerra, não apenas pelo seu território ser propício à guerrilha, mas ainda por ser 

território dos Balantas e Nalus, povos que de início se envolveram na guerrilha do PAIGC, dos quais 

abordaremos mais adiante. 

206 Embora Cabo•Verde não tenha vivenciado a luta armada nos seus territórios como o foi na Guiné, 

precisamos considerar que as ilhas também foram palco de uma série de revoltas e insurgências contra a 
opressão colonial. Entretanto, no que se refere à mobilização efetiva contra o poder colonial, em Cabo• 
Verde, a luta se desenvolveu de outra maneira e de forma mais lenta. Não só pelas condições geográficas 

dificultarem a implementação de uma guerrilha, mas por que Cabo•Verde apresenta um outro processo de 
formação da sociedade e de desenvolvimento da consciência e da luta anticolonial, como já nos referimos 
anteriormente. 



202 

202 

 

 

 
 
 
 
 
 

O povo Balanta foi um dos que mais dedicou-se à luta armada de libertação, é o que 

vemos dos relatos de ex-combatentes207 em entrevista a Artemisa MONTEIRO, depreende-se 

que, de todas as frentes, a frente sul foi a que mais incorporou os objetivos do partido e 

integrou-se de forma rápida com os combatentes e concedeu-lhes toda a proteção contra as 

forças coloniais (2013, p.169). Sendo uma sociedade horizontal, os Balantas não tinham chefes, 

diz Cabral, A sociedade Balanta, como todas as outras sociedades do nosso país, não conhecia 

o dinheiro. Foi o colonialismo que introduziu a moeda, que modificou toda a relação no seio 

da sociedade (2013, p.136); continua Cabral, 

No Balanta cada família tem sua autonomia e se há algum problema é o 

conselho dos velhos que o resolvem mas não é um estado não é uma 

autoridade que manda em toda gente, entendem-se bem e juntam-se para 

trabalhar, quanto mais terra tu lavras mais rico tu és, mas a riqueza não é para 

guardar é para gastar porque um não pode ser muito mais que o outro mas é o 

princípio da sociedade balanta, já os Fulas e os Manjacos tem chefes, mas 

chefe não porque o tuga pôs lá é a própria evolução da sua história, na Guiné 

os Fulas e os Mandingas pelo menos são Gente que veio de fora, muitos se 

tornaram fulas os mandingas antigos se tornaram fulas, muita gente diz que a 

própria palavra balanta significa aqueles que recusa, o balanta é aquele que 

não se convence que nega, e sempre apareceram alguns que aceitaram e foram 

aumentando aos poucos, aceitar ser muçulmanos, na balanta não, quem 

levantar muito a cabeça já não presta, já quer virá branco (2013, p.136). 

 

Cabral distinguiu dois tipos de grupo, 

 
Os balantas representavam, segundo sua definição, uma sociedade chamada 

horizontal, quer dizer, não tem classes por cima uma das outras. Eles 

encontravam-se na decomposição do comunismo primitivo. Já os fula, era 

estratificada, vertical, que lembravam as superestruturas feudal, mas não havia 

propriedade privada da terra (2013, p.114). 

Pela dinâmica da sociedade fula, Cabral dividiu como vertical, ou seja, uma sociedade 

com chefes, elemento que contribuiu para uma maior mobilização desse grupo, pois era preciso 

convencer os chefes, muitos já cooptados e seduzidos pelas ofertas colonialistas; os Fulas e os 

Manjacos, diz CHILCOTE, 

(…) tinham uma estrutura social organizada verticalmente, com chefes e 

líderes religiosos muitas vezes impostos pelos portugueses, constituindo uma 

espécie de classe dirigente no topo dessa estrutura, enquanto que os Balantas 

estavam organizados horizontalmente com famílias autónomas participando 

colectivamente no trabalho; os dirigentes dos Fulas e dos Manjacos tendiam 

 

 
207 Coronel Manuel Saturnino Costa, Carmem Pereira e Francisca Pereira (entrevistas concedidas em abril/maio 

de 2011, Bissau). 
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a apoiar os colonialistas, enquanto que se podia contar com o apoio dos 

Balantas na luta de libertação (1983, p.156). 

Cabral identificou no campo as diferentes formas de se organizar e a resistência cultural 

dos diversos povos; dividiu as sociedades em sociedades horizontais e verticais, percebeu como 

as aldeias se estruturavam, como as diferentes etnias lidavam com a administração, comércio, 

produção e distribuição. O conhecimento da vida do povo, nos diz Léopold SENGHOR, 

permitiu a A. Cabral e aos seus correligionários mobilizar com êxito as massas 

e formar a sua consciência com base nos problemas e colisões da sua vida 

quotidiana. Isso deu a A. Cabral a possibilidade de elaborar uma estratégia 

adequada de luta, da determinação de situação de cada grupo da população, 

do grau das suas formas de dependência do regime colonial, ele passa à 

revelação das suas possibilidades: nacionalistas – na luta pela independência 

nacional, e revolucionárias – nas transformações sociais (1983, p.71). 

Como vimos, Cabral observou que as estruturas dos povos diferiam entre sociedades 

horizontais e sociedades verticais. Diz Cabral, 

Os balantas representavam, segundo sua definição, uma sociedade chamada 

horizontal, quer dizer, não tem classes por cima uma das outras. Eles 

encontravam-se na decomposição do comunismo primitivo. Já os fula, era 

estratificada, vertical, que lembravam as superestruturas feudal, mas não havia 

propriedade privada da terra (2013, p.114). 

Cabral percebeu que grande parte dos grupos étnicos na Guine se estruturavam de 

maneira vertical, exceto os Balantas e os grupos não islamizados, conhecidos como “animistas”. 

Esses grupos verticalizados constituíam ‘pequenos estados’ com uma organização social 

hierarquizada nos moldes dos fulas e mandingas. 

Desta forma, os portugueses se aliaram aos grupos de sociedade vertical com 

uma organização social rígida e hierarquizada. Em contrapartida, eram-lhes 

oferecidas armas de fogo, que aumentavam a dominação sobre os demais 

grupos étnicos. Assim sendo, [...] o colonialismo português procurou utilizar 

os feudais fulas como auxiliares da sua dominação e da sua exploração, 

sistema que ele adotou em relação a outros povos da Guiné, seja utilizando os 

“notáveis” tradicionais, seja fabricando completamente uma organização 

artificial de chefes (PAIGC, 1974, p.51; Apud MONTEIRO, 2013, p.99). 
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4.2.2. Batalha de Como e o Congresso de Cassacá 

 

O governo português até então não havia reconhecido o movimento de libertação na 

Guiné-Bissau; segundo MONTEIRO, Portugal apenas desdenhava da existência de alguns 

“bandidos do mato”, e com isso resolveu avançar confiante para o sul do país em direção a 

Ilha de Como, contando com um grande arsenal de guerra para atacar os chamados bandidos 

do mato (172, p. 2009). As condições climáticas e geográficas da ilha de como já eram em si 

grandes aliadas dos guerrilheiros; essa região, segundo TOMÁS, 

perfaz uma área de 210 quilómetros quadrados, dos quais só uma ínfima parte 

é terra firme. A área restante, cerca de 170 quilómetros quadrados, ou seja, 

mais de dois terços, é formada por tarrafo, ou seja, por terrenos que se enchem 

de água quando a maré sobre e que, quando esta desce, deixam à vista 

quilómetros e quilómetros de lodo e lama (2007, p.170). 

A região de Como era um centro nevrálgico de toda essa zona fluvial – quem a 

controlasse tinha o acesso garantido a todos os rios e canais que dela irradiavam (TOMÁS, 

2007, p.170). Por isso, esse território era uma estratégia vital para os portugueses, como 

afirmaram Licínio AZEVEDO e Maria da Paz RODRIGUES: isto porque em primeiro lugar, 

esta ilha era plataforma estratégica indispensável à reconquista e controlo efectivo do Sul 

libertado (1977, p.112). Para reconquistar as ilhas, foram mobilizados 3 mil soldados 

portugueses que buscaram todos os meios ao seu dispor para esse combate. Mas, Portugal, como 

sempre subjugou as suas colônias, não imaginava que a pequena Guiné se levantaria em armas 

diante a ofensiva portuguesa. A batalha de Como foi, pois, a primeira grande confrontação com 

o exército colonial; de acordo com TOMÁS, 

(...) O comando português na Guiné decidira levar a cabo, entre os meses de 

janeiro e março de 1964, uma gigantesca operação – que seria a maior de toda 

a guerra colonial nos três teatros de guerra – com o objectivo de recuperar o 

controlo absoluto da região fluvial do sul do país, que os guerrilheiros 

anteriormente haviam tomado e onde instalaram grande parte dos seus 

efectivos, bem como alguns equipamentos sociais, como escolas e hospitais 

(2007, p.170). 

Os guerrilheiros desencadearam uma intensa ação sobre os colonialistas, que 

constituiu uma das mais relevantes ofensivas já desencadeadas pelo PAIGC, como também foi 

um das mais duras e bem sucedidas batalhas na Guiné-Bissau, quantificando grandes baixas 

ao colonialismo português durante setenta e cinco dias (MONTEIRO, 2013, p.172). Nas 

palavras de Cabral, 
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após setenta e cinco dias de combate no decorrer dos quais as nossas forças 
não se pouparam a actos de heroísmo e sacrifícios, conseguimos fazer recuar 
as forças inimigas em direcção ao mar infligindo-lhes a mais dura derrota da 

história colonial portuguesa (2013, p.41)208. 

A batalha de Como mostrou ao poder colonial, mas, principalmente, demonstrou ao 

povo, a capacidade de organização e interferência do movimento anticolonial209. 

A vitória de Como representou para o P.A.I.G.C. a tomada de consciência da 

própria capacidade militar e da justeza das estratégias e tácticas utilizadas. Por 

outro lado, alcançada em plena estação seca, a vitória de Como confirmou a 

tese de que a época das chuvas não era necessariamente a melhor para 

intensificar a luta. Esta constatação permitiu um melhor aproveitamento das 

energias no decorrer da estação das chuvas (Junho- Novembro), 

nomeadamente o desenvolvimento de algumas culturas agrícolas (GOMES, 

2010, p.21; Apud MONTEIRO, 2013, p.173). 

Apesar da superioridade militar dos colonialistas portugueses, os guerrilheiros do 

PAIGC venceram na Ilha de Como e esse território passou a fazer parte das regiões denominadas 

de “zonas libertadas”, que estavam sob domínio do PAIGC. Para TOMÁS, a Ilha de Como 

ensinou aos guerrilheiros evitar confrontos directos do tipo convencional, já que era para isso 

que estavam preparadas as tropas portuguesas (2007, p.172). Como disse Cabral, 

Muito mais do que para os colonialistas portugueses, a batalha de Como foi 

um teste para nós mesmos (...) permitiu-nos tomar consciência da nossa 

própria força, da capacidade de resistência dos nossos combatentes e do nosso 

povo face às condições de luta mais difíceis A vitória, deu um novo conteúdo 

à actividade dos nossos combatentes, reforçando a sua coragem, tenacidade, 

espírito de iniciativa, a sua audácia. (…) Todavia, a batalha de Como criou- 

nos novos problemas políticos e militares reveladores de maneira inesperada 

de deficiências e erros perigosos para o nosso partido e nossa luta – que foram 

imediatamente discutidos e aprofundados no decorrer do nosso Congresso – a 

batalha de Como contribuiu de maneira eficaz para o aperfeiçoamento de 

diversos aspectos da nossa vida e da nossa luta (2013, p.42). 

Após a batalha de Como, as tropas foram para regiões mais inacessíveis aos portugueses 

e sempre perto da fronteira com a Guiné Conacri, nas suas palavras, entrava-se, 

208 Para mais detalhes sobre esse processo, ver SOUSA (2014), TOMÁS (2007) e MONTEIRO (2009). 

209 A Batalha de Como marcou a história da luta de libertação, pois foi um momento em que o Partido se 

fortaleceu, depois da aplicação de uma estratégia bem sucedida e com o envolvimento da população; nesse 

sentido, a batalha também inaugurou uma série de mudanças na vida dos povos envolvidos; de acordo com 

AZEVEDO e RODRIGUES: Os camponeses de Como aprenderam a viver diferente nesses dias. 

Acrescentaram hábitos de guerra ao seu cotidiano, descobriram fórmulas para se defender das bombas e 

dificultar o trabalho das balas inimigas. Foi um aprendizado rápido, determinado pelas circunstâncias. 

Reforçado por um espírito guerreiro preservado em séculos de colonização e que estava ali, vivo, dissimulado 

nas conversas pacíficas, nos trabalhos da lavoura. Vinte e quatro horas por dia sem ruídos, sem desperdícios. 

O barulho atraía os morteiros. O desperdício, a fome de amanhã (1977, p.113). 
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deste modo, na segunda fase da guerrilha, à qual as teorias chamam, entre outras expressões, 

‘resistência estabilizada’ (Idem, p.172). Cabral resumiu nestes termos a estratégia empregada 

contra os portugueses: 

Para dominar uma zona determinada, o inimigo é obrigado a dispersar as suas 

forças. Dispersando-as, ele enfraquece os seus dispositivos e nós podemos 

vencê-lo. Para se nos proteger, ele deve, portanto, concentrar as suas forças. 

Entrementes, ao fazê-lo, é-nos possível ocupar as zonas inimigas liberadas e 

ali desenvolver um trabalho político cuja natureza conduz a impedir o seu 

retorno (Apud CANALE e BOAHEN, UNESCO, 2010 p.221). 

A ação guerrilheira de Cabral, segundo TOMÁS, condensa o essencial da acção 

guerrilheira a que Che Guevara, bem ao seu estilo, chamou “morder e fugir”. O importante 

nesta fase era incomodar constantemente o inimigo até que este perdesse a vontade de 

combater (Idem, p.173). Citamos a Batalha de Como não somente por ser o primeiro grande 

conflito, mas por ter sido fundamental para a inauguração das áreas libertadas; para TOMÁS, 

foi em Cassacá que se concebeu um dos mais ambiciosos e bem conseguidos projetos de 

Amilcar Cabral: as zonas libertadas (2007, p.176). De acordo com MONTEIRO, 

É importante notar que os dois grandes eventos de 1964 - a Batalha de Como 

e o I Congresso do Partido, ou seja, o Congresso de Cassacá - alteraram de 

forma significativa o desenvolvimento da luta armada na Guiné-Bissau. Foi 

através desses eventos que o partido reformulou a sua estrutura para uma 

evolução consistente da luta, criando alicerces para a geração do embrião do 

futuro Estado (2013, p.178). 

Assim, após um ano do início da luta armada, afirma FRANCO, e com 

aproximadamente 40% do território da Guiné em poder dos nacionalistas, o movimento 

contava com vitórias importantes no enfrentamento com o exército português, no entanto, o 

PAIGC passava por contradições internas que ameaçavam a coesão e a unidade do movimento 

(2009, p.143). Por isso, tornou-se necessário rever o processo de mobilização e luta, que teve 

como desdobramento o primeiro congresso do PAIGC, nos dias 13 a 17 de fevereiro de 1964, 

em Cassacá, no interior da Guiné-Bissau. 

Na pauta do congresso ganharam relevo as denúncias de desvio de comportamento 

de alguns dirigentes do partido pautado no abuso excessivo do poder e na intimidação das 

populações. Dentre os abusos cometidos pelos guerrilheiros, acusações de feitiçaria, seguida de 

assassinatos, estupros das mulheres, maus tratos, etc.; dessa forma, era preciso combater a 

mentalidade tribalista, os divisionismos étnicos, o desvio moral e a opressão às mulheres. 

Conforme testemunha José LOPES (2011), 
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O Congresso de Cassacá foi organizado para discutir a questão de feitiçaria. 

Muitos combatentes acusavam os homens da tabanca de feitiçaria, quem fosse 

acusado era fuzilado e o acusador casava com a mulher do acusado. Cabral 

foi avisado sobre o ato. Imediatamente ele organizou o congresso de Cassacá. 

Uma das decisões do congresso era mandar matar os combatentes que 

acusavam outros de feitiçaria, efetuar prisões e transferências dos acusados 

(Apud MONTEIRO, 2013, p.174). 

Problemas desse tipo precisavam ser resolvidos para a luta avançar; essas questões, 

colocam em risco todo o plano político e militar desenvolvido pelo partido no tocante à coesão 

nacional e da unidade no seio do mesmo. Some-se a isso outro aspecto, a ameaça à legitimidade 

do partido e da liderança de Amílcar Cabral (HERNANDEZ, 2002, p.178). Por esses motivos, 

diz Cabral, 

Os colonialistas afirmam que nós, os negros, não somos capazes de nos 

respeitar uns aos outros e que, se tomarmos conta do nosso destino, só faremos 

asneiras. Certos camaradas, com seus procedimentos, parecem querer dar-lhes 

razão. Alguns saem em missão, mas basta que se encontrem com um amigo, 

um compincha, velho companheiro do “Pelon”, do “Alto Crim” ou dos “bailes 

de Narcisa” para se esquecerem da sua responsabilidade. Metem-se na “boa- 

vai-ela”, interrompem a viagem sem razão nenhuma, param em Boké dois, 

três, quatro dias, para sair à noite a beber cerveja (…) Isso é uma falta de 

consciência que apenas serve os interesses do inimigo (CABRAL, 2014, p. 

49). 

A crise que levou ao Congresso de Cassacá também se relaciona com as centelhas de 

conflitos étnicos no partido, assim como o desvio moral dos combatentes ao longo do período 

inicial da luta armada. Para Vasco Cabral, os problemas que o partido teve de enfrentar nesse 

congresso dependia a vitória ou derrota do PAIGC (TOMÁS, 2007, p.173). Segundo 

MONTEIRO, 

é preciso observar que há outros aspectos também dignos de atenção especial, 

que nortearam os bastidores do Congresso de Cassacá, nomeadamente as 

contradições étnicas e o dilema da unidade Guiné-Bissau e Cabo Verde. A 

alegada ausência dos caboverdianos nas frentes de combate rendeu várias 

críticas a Amílcar Cabral por parte de muitos combatentes bissau-guineenses, 

que afirmavam existir só bissau-guineenses na linha de frente da guerra e que 

caboverdianos ficariam em Cabo Verde ou no quartel general de Conacri 

(2013, p.179). 

Veremos que o congresso não conseguiu superar o problema que existia na unidade dos 

dois países, que se refletirá mais tarde na história do PAIGC; nesse sentido, é preciso Manter a 

vigilância, continua Cabral, 

para não deixar passar a frente nenhum lobo camuflado de cordeiro (...) Vai 

dizer que há pessoas que deixam o partido porque não queriam que fosse uma 

luta comum, também vai falar dos mulatos e os mestiços.Afirma que no 
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partido não tolera-se o racismo. Ele vai dizer que na política, na luta do povo 

não há raça nenhuma. Seja quem for que aceite o racismo ou o tribalismo na 

nossa terra está a destruir o nosso povo, está a fazer o jogo dos imperialistas e 

dos colonialista (2014, p.32). 

O Congresso de Cassacá foi importante por fazer um balanço da luta até então, foi dada 

a possibilidade de identificar os erros210, a possibilidade de aprender com os erros, realizando a 

crítica e autocrítica. 

O Congresso de Cassacá foi considerado, por muitos militantes, a exemplo de 

Luís Cabral, como o “renascimento” do PAIGC; além do mais, forjou a 

materialização do Estado para concretização dos objetivos do partido, pois o 

alcance das decisões aí tomadas nos planos políticos, econômico e social, 

deram a este congresso um caráter histórico, um novo impulso de vitalidade e 

confiança à atividade do partido (CABRAL, 1977, p.43). 

Após o Congresso de Cassacá, diz Cabral, a luta desenvolveu-se e evoluímos para uma 

fase superior; o Congresso de Cassacá que teve a coragem de eliminar grandes vícios que se 

tinham criado, como diz Cabral, “Não nos destruirmos por dentro” (2013, p.217). Sendo um 

marco fundamental na historiografia do PAIGC, esse congresso reacendeu novos espíritos nos 

combatentes, criou estruturas para a reconstrução nacional, ajudou de forma significativa a 

reestruturação de novas Forças Armadas e das primeiras unidades escolares e de saúde nas 

zonas libertadas (MONTEIRO, 2013, p.179). Veremos que o PAIGC consolidou-se como o 

‘partido-estado’ que edificou uma prolongada luta de libertação com base na da edificação de 

uma resistência política, econômica e cultural. 

 

 
4.2.3. Zonas Libertadas 

 

 
 

Criar outra terra dentro da nossa terra, como disse Cabral, significava estabelecer um 

poder independente do poder colonial. Muito além da independência, o objetivo era uma 

educação político-cultural para que o povo seja protagonista do seu destino. Seguindo a 

perspectiva de Cabral, dentre as características fundamentais para a libertação, era necessária 

210 Em Pensar para agir melhor, Cabral é enfático no que se refere à cobrança de conduta dentro do Partido: 

“Garanto-vos, camaradas, que ainda hoje a nossa posição é a mesma. Quem quer que se desvie da linha do 

Partido, que abuse da sua autoridade ou desafie as suas ordens, de duas, uma: ou ele vence ou então liquidamo- 

lo de certeza, porque lutamos pelos interesses do nosso povo e não pelos interesses mesquinhos de nenhum 

de nos” (Idem, p.243). Para DAVIDSON: estavam convencidos de que a prática devia ser o guia e assim ficou 

provado, pois as verdadeiras características das zonas libertadas surgiram do processo de conquistar e de nelas 

trabalhar durante e depois e depois do congresso do partido de 1964. Foi capaz de tirar vantagens dos erros 

cometidos e das indisciplinas que tinham começado a minar o movimento libertador, e então identificar as 

novas medidas que deveriam ser adaptadas. A prática antecede a teoria (1983, p.114). 
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a criação de uma estrutura de Estado nas áreas libertadas, pois a organização dessas áreas era 

condição necessária para o sucesso da luta armada; o movimento de libertação estabeleceu uma 

estratégia de “zonas de retaguarda”, que realizavam o reabastecimento de tropas, formação 

política e militar, assim como diversas ações sociais, o que configurou-se num estado 

embrionário dentro da colônia. Assim que o movimento libertava uma zona, eles ali aplicavam 

a sua política de libertação: por um lado, eles expulsavam todos os funcionários e comerciantes 

coloniais, aboliam todos os impostos e direitos coloniais e punham termo ao trabalho forçado e 

às plantações obrigatórias; por outro lado, eles instauraram um novo sistema comercial e 

criaram escolas, postos de saúde e sistemas jurídicos. Entretanto, de acordo com TOMÁS, as 

informação sobre as zonas libertadas e as suas instituições é bastante rara, dificíl de encontrar 

e muitas vezes baseada em depoimentos e nos documentos produzidos pelas visitas oficiais a 

essas áreas; no entanto, continua o autor, Muito poucas guerrilhas terão levado a sério, como 

o PAIGC, a manutenção dos seus santuários: era como se o objetivo do partido fosse edificar 

um estado dentro da colônia (2007, p.195). 

Por esse viés, o Congresso de Cassacá buscou aprovar as directrizes no sentido de o 

partido criar armazéns do povo e instituir um sistema de ensino, de saúde, de assistência social, 

de justiça e de administração nas regiões libertadas (SANTOS, 2005, p.245). As zonas 

libertadas eram a expressão de uma luta que em muito ultrapassava o combate armado com os 

colonialistas; de acordo com Basil DAVIDSON, 

Por contraste, a verdade das zonas libertadas era o esforço parcial, doloroso, 

mas sempre persistente, para a libertação moral e espiritual das mentes e, neste 

aspecto, foi uma libertação essencialmente política, mais do que uma 

libertação física da opressão colonial. Esta era a razão porque as lutas tinham 

de ser concebidas como “guerras de longa duração”. Dada a superioridade 

militar de Portugal, em armas e em número de homens, estas guerras não 

podiam ser vencidas com rapidez. Seguramente seriam perdidas se houvesse 

a tentativa de as vencer rapidamente, porque, neste caso, teriam sido vencidos 

antes que o processo de transformação tivesse tempo de enraizar e de obter 

ganhos significativos (1983, p.113). 

Seguindo as resoluções do Congresso de Cassacá, o PAIGC decidiu garantir às 

populações das zonas libertadas o direito à cidadania, criando novas bases tanto econômicas 

quanto políticas, que favorecessem a elevação de nível de vida destas populações. Foram 

também redefinidas a nova táctica militar resultante da experiência da própria guerrilha, além 

das questões relacionadas à unidade Guiné-Bissau e Cabo Verde. Nesse sentido, uma 

importante decisão aprovada no Congresso foi a criação das 'Forças Armadas Revolucionárias 
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do Povo' (FARP). Assim, o PAIGC decide armar a população em dezembro de 1967, 

preconizando a a segurança das populações e manutenção das zonas libertadas foi o princípio 

da auto-defesa popular, dar armas ao povo e libertar o exército da defesa das populações 

(DAVIDSON, 1983, p.41). As FARP's seriam constituídas por três setores – a Guerrilha, o 

Exército Popular e a Milícia Popular. Segundo MONTEIRO, 

Importante observar que a criação das Forças Armadas Revolucionárias do 

Povo (FARP) antecede o surgimento do Estado nacional na Guiné-Bissau. 

Entretanto, foram as FARP o baluarte principal do partido em termos de ações 

militares e na estruturação das unidades de luta. A instituição tinha uma dupla 

função: era a peça principal para a obtenção da independência e tinha a 

incumbência de proteger as populações das zonas libertadas (2013, p.176). 

Ao mesmo tempo que a resistência armada era organizada, uma nova nação ia se 

desenhando nas terras guineenses. Para o PAIGC, a construção de um poder paralelo nas zonas 

libertadas não poderia ser alcançado sem a destruição da estrutura capitalista imposta à nação 

dependente, pelo imperialismo. No entanto, como disse Cabral, 

Não vamos utilizar esta tribuna para dizer mal do imperialismo. Diz um ditado 

africano muito corrente nas nossas terras, onde o fogo é ainda um instrumento 

importante e um amigo traiçoeiro (...), que 'quando a tua palhota arde, de nada 

serve tocar o tam-tam '. À dimensão tricontinental, isso quer dizer que não é 

gritando nem atirando palavras feias faladas ou escritas contra o imperialismo, 

qualquer que seja a sua forma, é pegar em armas e lutar. É o que estamos a 

fazer e faremos até à liquidação total da dominação estrangeira nas nossas 

pátrias africanas” (Cabral, em Havana, em 1966, na I Conferência de 

Solidariedade dos Povos da África, da Ásia e da América Latina)211. 

O objetivo do PAIGC, de acordo com Cabral, é destruir o estado colonial para criar um 

estado, diferente, destruir as relações capitalistas (2014, p.154). Cabral assegurava que a luta 

de libertação nacional não era só para se libertar do colonialismo, mas também do atraso, do 

medo e da ignorância. Em suma, para o PAIGC, tratava-se de destruir a estrutura colonial ou 

“capitalista” e a sua substituição pelo socialismo (SOUSA, 2012, p.384). Assim, não bastava 

que as áreas libertadas fossem somente zonas de refúgio para os combatentes e para a população 

em geral, tinham igualmente de ser unidades de produção (TOMÁS, 2007, p.205). 

As regiões libertadas funcionaram como um laboratório do poder exercido pelo povo e 

como embrião da sociedade futura. Aí se materializam o enraizamento popular e a 

211 Apud LOPES, Carlos. Socialismo ou neocolonialismo – As lutas de emancipação dos povos africanos e a 

actualidade do legado de Amílcar Cabral. Comunicação apresentada no Encontro Internacional 'Civilização 

ou Barbárie', Serpa, Setembro de 2004. In. https://resistir.info/africa/c_lopes_pereira.html, Acessado em 9 de 

Fevereiro de 2018. 

https://resistir.info/africa/c_lopes_pereira.html
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radicalidade política. Sem a saída da cidade para o campo a região libertada seria impossível 

(MOITA, 1983, p.315). Então, mudando a estratégia inicial do partido e instalando-se nas zonas 

rurais, de acordo com Luís MOITA, 

(…) foi no campo que ele criou progressivamente novas estruturas sociais (...) 

enquanto que na região libertada o PAIGC já exercia praticamente as funções 

de Estado, ao mesmo tempo se criavam novas instituições, desde as milícias 

aos armazéns do povo, desde os hospitais e escolas até os tribunais populares 

(...) Na região ocupada sobrevivia o poder colonial apenas sustentado pela 

força militar. Dir-se-ia que se inverteu por completo a posição relativa do 

Partido. É a partir da mata que o partido olha para a cidade (1983, p.317). 

Era preciso reestruturar a sociedade a partir de uma estratégia de guerra prolongada, 

onde não bastaria conquistar os territórios, era imprescindível que fosse organizada uma 

resistência permanente, um estado paralelo ao poder colonial. Por esse viés e apesar das 

repressões, o desenvolvimento da luta fortaleceu-se no interior do país, embora não sem 

obstáculos, pois a mobilização camponesa não seria uma tarefa fácil. O desafio colossal foi de 

como convencer as massas camponesas da necessidade de derrubar o colonialismo português, 

e que isso exigia uma entrega total ao processo revolucionário (NTALAJA, 1983, p.195). 

Dessa forma, o PAIGC concebeu novos métodos e um programa político inédito, um conjunto 

de táticas de libertação com o objetivo de conquistar a confiança dos camponeses, então 

apáticos, para a ideia de alcançarem a sua independência. 

Num discurso proferido em Djagali (zona libertada do Norte) em 1966, Cabral voltou a 

evidenciar que as pessoas lutavam para ter saúde, estômago cheio e mentes iluminadas 

(SOUSA, 2012, p.38). Contudo, Amílcar Cabral sempre invocava a importância do trabalho 

coletivo, do sentimento de pertença à luta, a força que cada pessoa tem com o seu trabalho na 

construção da nação; nas suas palavras, Se somos um país agrícola devemos levar toda gente a 

produzir, população, forças armadas e mesmo os alunos das escolas. Que interesse há em 

procurar saber ler se não é capaz de lavrar um pedaço de terra? (2014, p.171). Para conseguir 

estruturar uma luta por libertação é preciso um esforço coletivo, é preciso também respeitar 

aqueles que trabalham, o valor do trabalho, e convencer os filhos da nossa terra de que o 

trabalho da terra não deve ser desprezado, porque é o trabalho mais puro (idem). 

As zonas libertadas foram uma estratégia central na guerrilha do PAICG; a guerra exigia 

um processo de transformação cultural e a luta armada não foi somente militar, mas 

fundamentalmente militante e deve ser encarada num panorama político e social mais vasto. 
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Nesse viés, para Amílcar Cabral, não bastava combater o imperialismo se não combatermos as 

nossas fraquezas internas, a crise do conhecimento, o assimilacionismo e a colonização das 

mentes. Segundo Bernard MAGUBANE, 

A luta dos povos da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde não serviu somente para 

derrotar o inimigo imperialista – a ditadura fascista portuguesa nos campos da 

batalha – nem serviu somente para impulsionar a construção da nova 

sociedade; a luta contra o imperialismo português demonstrou o tremendo 

poder criativo do homem comum. Onde o colonialismo só serviu para 

fomentar ódio e desentendimento, a luta contra o colonialismo converteu o 

ódio numa actividade criadora (1983, p.360). 

 

Para Cabral, a construção de uma nova sociedade passa pela autogestão da vida e da 

sociedade; dentre as características fundamentais para a libertação, segundo Cabral, está a 

prática da democracia; a crítica e a autocrítica; a responsabilidade das populações pela 

administração das próprias vidas; a criação de escolas e serviços de saúde e a formação de 

quadros originários da classe camponesa e trabalhadora, autogestão (LARANJEIRO, 2014, 

p.18). 

Cabral vai falar da importância na construção da própria economia, que é alimentar a 

produção de arroz, mandioca e também de outros produtos alimentares, desenvolver o nosso 

artesanato (2014, p.172). Nesse sentido, seguindo as resoluções do Congresso de Cassacá, o 

PAIGC decidiu garantir às populações das zonas libertadas novas bases tanto econômicas 

quanto políticas, que favorecessem a elevação de nível de vida destas populações 

(MONTEIRO, 2009, p.177). Nas palavras de Cabral, 

Então na verdade a terra só está realmente libertada se conseguir libertar toda 

a economia da dominação e exploração estrangeira. Libertar nossa terra é 

economicamente. Então, tem duas faces a resistência econômica, que é 

destruir a economia colonial e construir uma outra economia (2014, p.167). 

Os “Armazéns do Povo” constituíam uma instituição do partido voltada a atender às 

populações das regiões libertadas, funcionando por meio de troca; como dizAntonio TOMÁS, 

Não permitir o uso de dinheiro nos Armazéns do Povo tinha por objectivo, por 
um lado, incentivar a produção, pois só produzindo se poderia trocar, e por 
outro lado, impedir que os portugueses arruinassem o sistema – o que 
poderiam facilmente fazer se enviassem para estes locais algumas dezenas de 

compradores212(2007, p.206). 

 

212 Como alerta TOMÁS, o sistema de trocas directas blindava o partido contra a sabotagem exterior, mas não 

contra a corrupção (…) Inocêncio Cani, por exemplo, um dos membros da cúpula do partido – e que mais 

tarde assassinaria Cabral – chegou a ser julgado e condenado, em 1971, por desviar motores de barco do 

PAIGC (2007, p.206). 
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Os “armazéns” também organizavam o escoamento das produções locais para o 

exterior213; segundo Amílcar Cabral, 

uma das grandes derrotas do inimigo no plano econômico é o facto de termos 

conseguido, nalgumas áreas, instalar Armazéns do Povo, levando tecidos, 

calçado e outras coisas de que o nosso povo precisa. O seu desejo é descobrir 

os nossos Armazéns para os destruir o mais depressa possível, porque sabe 

que se trata de uma força económica nossa que se traduz sempre numa nova 

força política no quadro da nossa luta (2014, p.171). 

Cabral preocupava-se com os artigos de primeira necessidade, por esse motivo, 

incentivava as populações das zonas libertadas a produzirem de modo a ter excedentes agrícolas 

que serão trocados por bicicletas, sal, sandálias, tecidos, produtos cada vez mais escassos, diante 

o próprio estado de guerra; não se podia “destruir a economia do inimigo” e construir a própria 

economia, sem que houvesse produção nas “áreas libertadas” e sem apoios maciços do 

exterior destinados a compensar a escassez (SOUSA, 2012, p.387). Com efeito, a criação de 

“armazéns do povo” foi primordial na manutenção da guerrilha, com o abastecimento dos 

produtos da cesta básica, como também concedeu o suporte técnico na diversificação das 

culturas junto aos agricultores, promovendo a reestruturação agrícola e melhorando o nível 

de vida dos camponeses (MONTEIRO, 2009, p.177). 

Porém, os armazéns do povo não só enfrentavam muitas dificuldades com a manutenção 

dos stocks, em que homens e mulheres caminhavam por muitos quilômetros mata adentro para 

repôr os artigos básicos, como não conseguiram suprir a demanda das populações, o que levou 

Cabral a buscar ajuda com os países aliados do partido, diante o agravamento das condições. 

Por exemplo, diz SOUSA, a Bulgária, a União Soviética, Cuba e a China corresponderam com 

uma importante ajuda alimentar (…) se esta ajuda contribuiu para atenuar a situação, não pôs 

fim às dificuldades dos anos seguintes (2012, p.389). Cabral manteve sua política diplomática 

buscando apoio externo para a continuidade e sobrevivência das áreas libertadas, no entanto, a 

resistência econômica sempre enfrentou grandes obstáculos. 

Mas, se no plano económico, a situação não era a mais favorável, o mesmo não se podia 

dizer relativamente a áreas como saúde e educação, em que o PAIGC obteve mesmos 

assinaláveis êxitos (SOUSA, 2012, p.390). A instalação das unidades de saúde nas zonas 

libertadas foi imprescindível, foram criados postos sanitários, hospitais regionais e sectoriais e 

213 O armazém do povo surgiu como uma empresa geral de comércio tipo estatal que, além de garantir o 

fornecimento de artigos de primeira necessidade à população das regiões libertadas e, por meio de troca, 

receber produtos agrícolas que deveriam em seguida ser escoados para o exterior, possibilitou a criação e o 

desenvolvimento progressivo da base de um comércio externo. 
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clínicas ortopédicas, que, de acordo com dados apresentados por SOUSA, em 1972, a Guiné 

contava com 123 postos sanitários, 6 hospitais regionais e 7 setoriais; além de uma grande 

quantidade de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde (Idem). 

A Guiné, como vimos, foi uma das colônias dominadas por Portugal que mais foi 

engessada pelo colonialismo; porém, diz Aimé Césaire, No que se refere às funções 

intelectuais, não existe nenhum país colonizado cuja característica não seja o analfabetismo e 

o baixo nível de instrução pública (2011, p.263). Quando o PAIGC parte para a instalação de 

um sistema de educação, se depara com o resultado de séculos de colonialismo, sendo somente 

0,3% da população alfabetizada, prioritariamente brancos e negros assimilados. Apenas um ano 

após início luta armada, no Congresso de Cassaca, em 1964, a palavra de ordem do PAIGC foi: 

'Criar escolas e desenvolver a instrução em todas as zonas libertadas'. Os que sabem ler 

ensinam aos que não sabem214. Diante tal contexto, o PAIGC dá início ao seu sistema 

educacional, tendo como prioridade a alfabetização dos militantes do partido; o 'Lar dos 

Combatentes', a partir de 1960, recebeu jovens do campo e da cidade que eram instruídos e 

conscientizados; dessa forma, a escola tornou-se uma escola de 'formação dos quadros do 

PAIGC. 

Após o processo de alfabetização e formação política, os jovens voltam às suas 

comunidades como professores, impulsionam a educação crítica e a conscientização política 

das comunidades215. O PAIGC realizou significativos investimentos na educação e as escolas 

criadas nas zonas libertadas também respondiam à necessidade de fornecer quadros às várias 

estruturas do partido, desde o recrutamento das forças armadas, de enfermeiros, artilheiros, 

professores, etc, saíam das escolas para ocuparem seu lugar no processo revolucionário. Como 

diz TOMÁS, daí, talvez, a razão para a excessiva politização do ensino nas escolas do partido. 

Os alunos eram formados para serem militantes do partido em prol da luta de libertação 

nacional (2007, p.207). Formar médicos e profissionais da saúde, assim como professores, 

engenheiros, etc, era fundamental para o desenvolvimento da luta armada e da 

 

 

214 “Balanço de dez anos de trabalho na Educação”. Doc. Fundação Mário Soares 

215 Para Artemisa MONTEIRO, (…) Nesse período, foi construído o “Lar dos combatentes”, que servia de centro 

de formação dos primeiros combatentes no manejo de armamentos mais simples e onde também receberam a 

sua preparação política e cívica (CABRAL, 1984, p.108). Havia o chamado “Seminário de quadros”, que 

objetivava elevar a consciência política e a militância dos estudantes do partido, dirigido por Amílcar Cabral 

com intuito de conter a fuga dos militantes que pretendiam abandonar a luta para viabilizar os estudos em 

Portugal ou outros países da Europa (2013, p.181). 
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independência; isso significava uma atenção especial à educação e à formação profissional dos 

guineenses e caboverdianos. 

A educação na Guiné era uma realidade para pouquíssimas pessoas, 'os assimilados'; 

dessa maneira, a escola colonial deformava os restritos estudantes, distanciando- os do ato 

produtivo; uma das soluções buscadas pelo PAIGC, segundo Paulo FREIRE, se achava no 

equilíbrio entre a impaciência e a paciência ou em formas de ação impacientemente pacientes 

(…) se impunha a adesão da juventude ao esforço de reinvenção de sua sociedade para o que 

a unidade entre trabalho e estudo se fazia indispensável (1977, p.152). Assim compreende-se 

a educação como um processo de organização do trabalho, articulação com outros setores, auto- 

organização e estratégias de luta. Para Freire, a educação necessária à revolução não pode ser 

desenvolvida pelas classes dominantes e que somente ocorre em um processo revolucionário. 

Tanto Paulo Freire quanto Amílcar Cabral entendiam a pedagogia vinculada ao concreto e a um 

processo histórico. A intencionalidade presente em suas perspectivas perpassavam pela 

educação, o empoderamento, a mobilização e organização política, a construção popular de 

uma visão de mundo base para a revolução. 

Assim, entre 1971 e 1972, o PAIGC tinha, nas zonas libertadas, um total de 164 escolas, 

258 professores e 14.531 alunos, de tal maneira que durante os anos de luta um número muito 

maior de guineenses atingiu os cursos superiores em comparação com o período de ocupação 

portuguesa. Em 10 anos o PAIGC formou muito mais quadros que o colonialismo em 5 séculos 

(1977, p.23). Os estudantes, ao ter no seu trabalho a fonte de seu estudo, possibilitam o 

autofinanciamento gradativo da educação, como em Bafatá, onde de 

106 escolas, 96 tinham seus próprios campos agrícolas e criadouros de animais; como também 

as escolas de Có, que alcançaram o máximo de ligação entre escola, trabalho e população local, 

com a integração também da comunidade às atividades culturais promovidas na escola. Por 

isso, na Guiné, segundo Freire, a alfabetização de adultos, vai como uma sistematização do 

conhecimento em que trabalhadores urbanos ou rurais alcançam em decorrência da sua 

atividade prática: 

o que se trata é valorar, não idealizar a sabedoria popular gerada pela ação 

criadora do povo e o que se impõe não é a transmissão ao povo de um 

conhecimento alheio, nem dizer o que o povo já sabe, mas a ele devolver, em 

forma organizada, o que ele nos oferece de forma desorganizada (idem, p.29). 
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Sobre a experiência do Centro Universitário do Povo, em Có, Paulo Freire reflete sobre 

o nascimento do centro, em que foi idealizado não apenas pelo Comissariado de educação, mas 

também pela comunidade, que não apareceria de uma hora para outra, mas que o sonho devia 

ser assumido pela comunidade como algo seu (1977, p.55). 

Aos poucos, as mudanças trazidas pelo movimento de libertação iam expandindo e 

implicavam uma nova forma de gestão da sociedade. O PAIGC também preocupou-se com os 

casos de justiça, instalando tribunais militares, responsáveis em julgar qualquer militante que 

comete um erro grave deve ser julgado pela a nossa lei, por nosso tribunal (SOUSA, 2012, 

p.360). No que se refere às questões de justiça popular, explica Cabral, 

O tribunal popular da tabanca não é para julgar grandes casos de justiça. É 

como se fosse um tribunal da paz, um juizado de paz, como se diz em 

português. Nós queremos fazê-lo colectivamente, com um grupo de pessoas 

da nossa terra. Para resolver que casos? Por exemplo, desavenças, brigas entre 

duas pessoas ou alguém que roubou alguma coisa. A questão, por exemplo, 

dos casamentos da terra, em que as raparigas já não querem casar com os 

velhos que os pais escolheram e protestam. O tribunal resolve isso, de acordo 

com os costumes também, respeitando-o um bocado, compondo as coisas. O 

tribunal popular da tabanca é para compor as coisas, para ajudar as pessoas 

(…) Além disso, é preciso que mais gente da tabanca sinta que também tem 

alguma autoridade. Uma questão nova surgiu e também podem dizer alguma 

coisa, dar a sua contribuição (2014, p.385). 

Não foram apenas o novo sistema de posse da terra ou os julgamentos populares que 

modificaram a justiça no país; 

Os criminosos também já não são mais condenados ao isolamento total nas 

celas escuras de uma penitenciária. Depois de julgados, vão para os campos 

de recuperação. Onde plantam e aprendem algum ofício” (…) os presos 

deverão formar uma comunidade. Relacionar-se como se estivessem em 

liberdade, sem romper a participação plena na vida social” (AZEVEDO, 

RODRIGUES, 1977, p.43). 

O processo de mobilização e de organização das “zonas libertadas” já demonstravam na 

prática a ruptura com o colonialismo, mesmo antes da independência. Se realizavam ainda inter- 

relações entre a alfabetização, produção e a saúde, privilegiando a medicina preventiva, com 

papel destacado para a educação sanitária; o estímulo à formação de cooperativas agrícolas com 

trabalho comunitário e com diversificação das culturas (idem, p.34). As zonas libertadas só 

foram possíveis pela adesão dos povos aos princípios do movimento de libertação; no discurso 

pronunciado em Dar-Es-Salaam, em 1965, afirmou Cabral: a prova mais brilhante de 

manifestação cultural e de civilização era a de um povo que era capaz de 
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pegar em armas para defender a sua terra, o direito à vida, ao trabalho e à felicidade (Apud 

SOUSA, 2012, p.295). 

Para efetivar a participação popular na construção da nova nação, o PAIGC decide, no 

Congresso de Cassacá, organizar uma estrutura nos domínios político-administrativo, judicial, 

militar, económico e sociocultural; em 1966 instituiu-se o Comité de Tabanca com as 

respectivas assembleias (…) Esses comités eram de grande importância no quadro do tipo de 

guerra levada a cabo, pelo contato directo que mantinham com o povo (SOUSA, 2012, p.378). 

Então, a população foi incitada a eleger comitês representativos aos quais foram confiadas as 

responsabilidades administrativas locais216; dos 5 membros eleitos dos comitês de Tabanca, dois 

eram obrigatoriamente mulheres. Na concepção de CHALIAND, 

Bem-sucedida a fase inicial da implantação, o PAIGC fez eleger os comités 

de aldeia que, pela sua própria existência, são a negação da ordem colonial. 

Esses comités de aldeia estavam encarregues do conjunto dos problemas 

económicos, sociais e militares da aldeia. O PAIGC fornecia, na medida das 

suas possibilidades, os professores, enfermeiros ou enfermeiras, assim como 

os armazéns do povo (1983, p.465). 

Os Comités de Tabanca (CT) se estruturavam de acordo com a divisão de áreas 

responsáveis de cada um dos integrantes; de acordo com o regulamento do PAIGC, afirma 

CHABAL, 

cada um dos cinco membros tinha funções muito claramente definidas na  

tabanca: o presidente era o responsável pelo funcionamento geral do CT, pela 

gestão da produção agrícola; o vice-presidente tinha responsabilidades mais 

específicas relativas à segurança e à defesa local; o terceiro membro era 

responsável pela saúde, educação e outros serviços sociais; o quarto era 

responsável pelo armamento e pelo alojamento dos guerrilheiros nas tabancas; 

finalmente, o quinto membro era responsável pelos registros e pela 

contabilidade (2002, p.105; Apud LARANJEIRO, 2014, p.17-18). 

A democracia revolucionária, diz Cabral, a pouco e pouco, põe o povo a mandar em si 

mesmo, com os Comitês do Partido, os Tribunais Populares, os grupos de gestão, o controlo 

da saúde e das escolas pelo povo, o controlo da nova vida pelo povo. Isso é que é democracia 

revolucionária (2014, p.363). Ter em cada aldeia uma comissão foi importante para a 

democratização do processo, fato que se constitui um diferencial muito importante no processo 

que abordamos. Era importante a formação política, era dada atenção especial ao processo de 

'criar quadros'217, criar uma nova sociedade. Ao partido cabe indicar o caminho, 

216 A 24 de Outubro de 1968, numa “reunião Ampliada só Secretariado na Escola-Piloto”, Amílcar Cabral deixava 

claro que, por causa da guerra, ao partido caberia a escolha dos Comités de Tabanca, mas que mais tarde, com 

o advento da independência, haveria eleições (SOUSA, 2012, p.378). 

217 Abordaremos com mais detalhes esse processo no próximo capítulo. 
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suscitar a organização, favorecer a democratização da sociedade, avançar com as massas, 

mas sem as substituir, nem aos organismos de poder (PIRES, 1983, p.459). 

Para Cabral, era preciso também combater a mania dos militantes que querem mandar 

mais que os outros ou tirar vantagens, fala da importância de todo militante estudar, não perder 

tempo com questões menores, pois, num contexto de luta armada, o desvio de conduta dos 

militantes diante a população enfraqueciam o movimento; sendo assim, o primeiro congresso 

do partido tem como grande missão combater essas manias, combater “nossas próprias 

fraquezas”; vejamos o que diz Cabral, 

Devemos respeitar os camaradas mais experientes, lutar contra o comodismo, 

o medo das responsabilidades, a obediência cega. Combater o chefe 

tradicional, o espírito de patrão ou o capataz entre os militantes. E combater a 

mania do segredo, das fofocas (2014, p.355). 

Da mesma forma, Cabral sempre abordava a desigualdade das mulheres como uma 

questão de atraso que deveria ser combatida; as ações violentas e abusivas às mulheres, crianças 

e idosos não eram tranquilamente perdoadas, sendo alguns casos julgados com bastante 

severidade. Assim como os casos de roubo e abuso às populações, pois nunca se deve forçar o 

povo a fazer nada. Eram preciso regras de conduta que guiasse os combatentes num sacrifício 

pelo seu povo, onde os erros pessoais colocam em questão a luta como um todo. Em Pensar 

para Agir melhor, diz Cabral, 

Qualquer camarada que empeça a sua mulher ou namorada de participar da 

luta está a sabotar o trabalho do nosso partido e vice e versa. É preciso 

dizermos as verdades cara a cara, frente aos responsáveis. (…) Estamos 

prontos para combater os vacilos, temos que combater esses comportamentos, 

esses que sobem na hierarquia, vão arranjando mulheres em cada base e 

deixando filhos e mais filhos. E temos que ter o compromisso de acabar com 

essas porcarias no nosso meio (2014, p.249). 

Em termos políticos, o PAIGC buscou uma verdadeira democracia nas zonas libertadas. 

Em 1970, o movimento de libertação detinha 2/3 do território; eram também uma organização 

econômica alternativa de troca e dos “armazéns do povo” tinham como pilar a auto-organização 

dos camponeses (…) tiveram o mérito de superar, mesmo em difíceis anos de luta, cinco séculos 

de paralisia pelo colonialismo (VILLEN, 2013, p.157).Graças ao desenvolvimento das zonas 

libertadas, assim como contando com o apoio de certos habitantes das ilhas de Cabo Verde, de 

alguns países africanos e, sobretudo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e 

de Cuba, o PAIGC fez constantes progressos, 
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Em que pese um considerável crescimento numérico de suas tropas, cujos 

efetivos aumentaram de 1.000, em 1961, para mais de 30.000 soldados, em 

1967, não foi possível, aos portugueses, bloquear o PAIGC. Malgrado o ativo 

suporte financeiro e militar oferecido a Portugal por todas as grandes 

potências ocidentais e pelos outros Estados membros da OTAN, o PAIGC 

alcançara, em 1967, o controle de dois terços da Guiné (Idem, p.222). 

Nesse sentido, o movimento de libertação passou a se configurar enquanto Estado, e a 

resistência vai gerando uma nova cultura, que, para Cabral, foi o objeto central das zonas 

libertadas e da sua organização democrática; é na auto-organização nas zonas libertadas que, 

segundo Basil Davidson, está a importância histórica do movimento de libertação guiado por 

Cabral (VILLEN, 2013, p.190). A esse respeito, dizAmílcar Cabral, 

No quadro da democracia revolucionária e nas condições concretas da nossa 

luta, devemos aumentar cada vez mais a força do povo, avançar com coragem 

para a conquista do poder pelo povo, para a transformação radical do nosso 

povo, para uma etapa em que as armas e os meios de defesa da nossa revolução 

estão inteiramente nas mãos do povo. Não ter medo do povo e levar o povo a 

participar em todas as decisões que lhes dizem respeito: essa é a condição 

fundamental da democracia revolucionária, que temos de realizar 

gradualmente, de acordo com o desenvolvimento da nossa luta e da nossa vida 

(2014, p.365). 

 

 

4.3. História, Cultura e a Libertação 

 
“A cultura nasce da emoção do homem perante o cosmos” 

Aimé Césaire218
 

 

 

O imperialismo criou teorias raciais que tiveram um impacto profundo no mundo 

colonizado, e, na sociedade guineense, a instalação do estatuto do indigenato desconsiderou a 

condição de gente aos povos nativos, chamados indígenas, que correspondiam a 97% da 

população. Ao contrário dos 'assimilados', considerados 'cidadãos' pelo estatuto, que, por sua 

maior proximidade com os hábitos culturais e modos de comportamento ocidentais, eram 'quase 

portugueses'; praticamente a totalidade da população foi rebaixada ao status de não cidadão, 

sendo vítimas de tentativas de desontologização e de diversas outras estratégias coloniais de 

exploração e violência; Cabral compreendeu nitidamente a relação entre o imperialismo e a 

dominação cultural. 

 

218 CESAIRE, Aime. Cultura e Colonizaçao. In. Malhas que os Impérios Tecem, Edições 70: Lisboa, 2011, 
p.257. 
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Ao negar o desenvolvimento histórico do povo dominado, necessariamente 

nega também o seu desenvolvimento cultural. Compreende-se também porque 

é que a dominação imperialista, como qualquer outra dominação estrangeira, 

para toda a sua segurança, exige a opressão cultural e a tentativa de liquidação 

directa ou indirecta dos elementos essenciais da cultura do povo dominado 

(CABRAL, 2013, p.198). 

 

De acordo com a comunicação do Centro de Estudos da Africa e do Médio Oriente de 

Havana, Os exploradores não só mandam socialmente como dominam também no conjunto da 

cultura (1983, p.298). De um lado, o imperialismo realiza a negação da identidade autóctone, 

e, de outro lado, a luta de libertação, na perspectiva de Cabral, (...) é a afirmação do direito a 

singularidade local. Cabral situa no sentimento identitário o germe da resistência contra o 

colonialismo. A ‘etnicidade’ torna-se assim o ‘locus primus’ da articulação da História 

(WICK, 2005, p.370). As lutas de libertação nacional, conforme Cabral, são geralmente 

precedidas por uma intensificação das manifestações culturais – principalmente no movimento 

de afirmação da cultura do povo oprimido. Temos, portanto, no fato cultural o germe da 

contestação (CABRAL, 2012, p.360; Apud ROLIM, 2016, p.193). A esse respeito, diz Mário 

deAndrade 

Não houve movimento nacionalista que não tivesse sido precedido por uma 

fase, no decurso da qual uma fracção do povo colonizado não tivesse suscitado 

e estruturado uma acção cultural com o objetivo de exaltar a originalidade da 

civilização negro-africana (1983, p.272). 

A resistência cultural garante a continuidade da história; para Cabral, a luta de libertação 

aparece em si mesma como um fato cultural, como expressão de um povo que pega em armas 

e sacrifica-se na luta anticolonial. Como afirma ANDRADE, a luta organizada e consciente 

empreendida por um povo colonizado para reestabelecer a soberania da nação constitui a 

manifestação mais plenamente cultural que se possa conceber (1983, p.277). Cabral 

compreendeu a relação entre a resistência cultural e a cultura de resistência política que é gerada 

na luta popular anticolonial. São, na verdade, duas sociedades antagônicas no mesmo território. 

Entretanto, os povos colonizados, a partir da luta de libertação, vem reivindicar o 

pertencimento ancestral, a sua própria História e o seu direito à memória; nesse viés, Kwame 

Nkrumah entendeu a colonização como a supressão de todos os vínculos entre o passado e o 

presente que poderiam ter nos ajudado a retomar a marcha (BAH, 2005, p.105). Nkrumah 

aborda uma certa missão dos historiadores, fala sobre a abordagem necessária à compreensão 

do passado como do presente. 
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O historiador tem que desempenhar o papel de despertador de consciências. 

A sua ambição foi esboçar uma filosofia da história privilegiando as 

resistências aos imperialismos e aos estados que estruturam as sociedades 

africanas coloniais, para servir de referencial a luta engajada (BAH, 2005, 

p.107). 

Em Cabral, a história ajuda a sociedade a revelar-se a si mesma (...) uma tomada de 

consciência que é também uma verdadeira catarse, uma libertação do inconsciente 

sociológico, que confere aos povos oprimidos a consciência do seu poder e das razões para 

resistir (Idem, p.116). A discrepância entre a acumulação colonialista da metrópole e a 

crescente exploração nas colônias africanas impunha aos colonizados lutar pela reconquista do 

seu processo histórico, negado pelo país colonizador. Na opinião de Bantu Steve Biko, 

Sempre existe uma interação entre a história de um povo, ou seja, seu passado, 

e a fé em si mesmo e a esperança em seu futuro. Temos consciência do terrível 

papel desempenhado por nossa educação e nossa religião, que criaram entre 

nós uma falsa compreensão de nós mesmos. Por isso precisamos desenvolver 

esquemas não apenas para corrigir essa falha, como também para sermos 

nossas próprias autoridades, em vez de esperar que os outros nos interpretem 

(1978, p.69). 

A experiência da Guiné mostrou que a história não pode ser imposta, pelo contrário, 

frutifica-se 'a partir de baixo e do interior', é impulsionada pela cultura nacional e se insere no 

direito inalienável de cada povo ter a sua própria história. O objetivo da libertação é, portanto, 

a reconquista desse direito usurpado pela dominação imperialista (BAH, 2005, p.109). Assim, 

para Cabral, o movimento de libertação nacional não era nada mais do que a expressão política 

organizada da cultura de um povo ao longo da sua luta contra a cultura dos opressores 

(SHARAWY, 2005, p.235). 

A História está sempre referenciada na obra de Cabral; fala sobre uma “responsabilidade 

perante a história”, “produzir e fazer história que ensina”, articula-se uma relação dinâmica 

entre o sujeito e a sua prática em relação aos destinos do povo, a história, como em Nkrumah, 

a serviço da luta (WICK, 2005, p.108). A luta de libertação, é tanto expressão da cultura como 

único elemento capaz de influenciar a fecundação da história (VILLEN, 2013, p.165). Resistir 

culturalmente foi fundamental, como diz Cabral, Só as sociedades que conseguem preservar a 

sua cultura, se podem mobilizar, organizar e lutar contra a dominação estrangeira (Apud 

VENÂNCIO, 2005, p.255). 

Nesse viés, podemos ver em Cabral uma relação dialética entre a história, a cultura e a 

libertação, tendo a cultura um papel prioritário na sua filosofia, Cabral fez um conceito forte, 
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dotado de uma virtude vital, que constitui o núcleo irradiante capaz de dar conta da história 

da realização da sociedade nos seus diversos desenvolvimentos (BAH, 2005, p.107). A cultura 

assim, para Amílcar Cabral, era a 

síntese dinâmica, no plano da consciência individual ou colectiva, da realidade 

histórica, material e espiritual de uma sociedade ou de um grupo humano. Ou 

seja, a cultura mudaria se mudassem também as condições histórica, material 

e espiritual de um determinado povo (SOUSA, 2012, p.174). 

A dimensão da cultura no pensamento de Amílcar Cabral afronta o pensamento 

ocidental de hierarquização cultural e racial; para ele, cada sociedade é “portadora e criadora 

de cultura”. 

A cultura, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas das 

suas manifestações, é assim um elemento essencial da história de um povo. É 

talvez, a resultante dessa história como a flor é resultante de uma planta. Como 

a história, ou porque é história, a cultura tem como base material o nível das 

forças produtivas e o modo de produção. Mergulha sua raiz no húmus da 

realidade material do meio em que se desenvolve e reflecte a natureza orgânica 

da sociedade, podendo ser mais ou menos influenciada por factores externos. 

Se a história permite conhecer a natureza e a extensão dos desequilíbrios e dos 

conflitos (económicos, políticos e sociais) que caracterizam a evolução de 

uma sociedade, a cultura permite saber quais foram as sínteses dinâmicas, 

elaboradas e fixadas pela consciência social para a solução desses conflitos, 

em cada etapa da evolução dessa mesma sociedade, em busca da 

sobrevivência e progresso (2013, p.271). 

Assim como Cabral, Frantz Fanon atribui um lugar privilegiado à cultura erigida em um 

verdadeiro campo de batalha (…) Regista-se igualmente essa valorização da história como 

fundamento da cultura, e a busca apaixonada, pelos intelectuais colonizados de uma cultura 

aquém da era colonial (BAH, 2005, p.115). Ao lado de Fanon e de Amílcar Cabral, Kwame 

Nkrumah219 é uma referência fundamental da luta anticolonial e da defesa da unidade africana; 

na sua perspectiva, a história ocupa um lugar central, para ele, o renascimento cultural da África 

passa necessariamente pela renovação da investigação histórica, nesse sentido, afirma BAH, 

N'krumah funda e justifica o imperativo categórico da unidade africana (…) 

ele posiciona-se como filósofo da história (...) tendo como ideias-força: 1- A 

 
219 O ganês Kwame Nkrumah nasceu em setembro de 1909 e morreu em abril de 1972, aos 62 anos. Além de 

líder político, foi um intelectual comprometido com a libertação dos povos africanos; com destacada formação 

acadêmica, militância política e atuação política em Gana, Nkrumah teorizou sobre a essência do imperialismo 

e do neocolonialismo. Participou efetivamente das lutas pela libertação do continente africano e da 

independência de Gana; entre 1957 e 1960 foi primeiro ministro de Gana e depois foi presidente, de 1960 a 

1966, quando foi derrubado do poder em seu país por um Golpe de Estado desfechado pelo exército 

(SCHERER, 2016, p.143). 
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denúncia dos mitos perversos que negavam à África qualquer historicidade. 

2- A apresentação falaciosa da história da África como anexo da história 

europeia. 3- A necessidade de considerar a sociedade africana como 

possessora da sua própria integridade. 4- A importância da história para o 

renascimento da África. 5- A relação entre a forma de escrever, a história e a 

ideologia. 6- O engajamento e a responsabilidade do historiador (2005, p.105). 

Nkrumah lança-se na elaboração de um sistema ideológico e filosófico original, 

destinado a despertar a consciência dos africanos afim de os preparar para a luta de libertação. 

Amílcar Cabral também deu grande valor a historicidade do movimento anticolonial; conforme 

Thierno BAH, sua actividade teórica esteve atenta à relação causal entre o acontecimento e 

os seus antecendentes, melhor dizendo, com o processo histórico, do que propriamente uma 

estruturação teórica linear (2005, p.111). Para Cabral a luta tem como condição preliminar a 

reconquista da personalidade histórica do povo, dito de outro modo, à sua tomada de 

consciência (Idem, p.117). Com relação a Frantz Fanon, esse pensador abre novas pistas ao 

historiador da África, sugere-lhe ferramentas metodológicas adequadas, a saber, a tomada em 

consideração do psiquismo e mesmo do irracional na análise histórica (BAH, 2005, p.115). 

A consciência histórica e a unidade africana, para os três pensadores considerados, 

ocupa lugar central: ambos tomam a história como referência política e também da revolução 

social que elaboraram; animados por “uma consciência aguda”, Cabral, N'krumah e Fanon são 

intelectuais e atores políticos que revelam-se também como 

perscrutadores do futuro, com um claro sentido de história (…) se empregam 

a dar sentido ao conjunto da história passada, presente e futura (...) a 

profundidade e a pertinência das suas análises contêm uma função catártica, 

mantém-nos acordados e devolvem-nos a confiança (BAH, 2005, p.120). 

 

 

A teoria da história de Nkrumah, Cabral e Fanon falam sobre o comprometimento, com 

o engajamento dos intelectuais, historiadores, etc. Assim como também do poeta. Os autores 

fazem parte do arsenal de pensadores negros que buscam a ruptura de toda a intelectualidade 

com a epistemologia colonizadora; para isso era fundamental a resistência cultural, a luta pela 

permanência nas formas de produzir a partir da terra, numa lógica completamente diferente da 

monocultura, trazida pela colonização. A cultura foi vista por Cabral em uma relação dinâmica 

com a histórica, sendo que a resistência política também renovava a cultura, quer dizer, 
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transportada pela cultura, a luta é para Cabral como um acto de fecundação da 

história e, nessa perspectiva, ele atribui aos intelectuais revolucionários um 

papel de alavanca, à imagem da vanguarda definida por Nkrumah, tendo como 

objectivo afiar a personalidade cultural do povo dominado (BAH, 2005, 

p.108). 

Voltando a perspectiva de Cabral, a sociedade colonizada então, deve reaprender a olhar 

e enxergar as contradições da própria realidade social e econômica, entender suas causas e 

agir para sua transformação (VILLEN, 2013, p.17). Amílcar Cabral chama a atenção do como 

e do porque o elemento cultural de uma sociedade e sua organização política devem ser 

considerados a principal arma de reação aos condicionamentos materiais e culturais da opressão 

colonial. Em resposta aos pressupostos racistas da ‘incapacidade político-cultural dos 

africanos’, da crença no 'valor nulo de suas culturas e civilizações', Amílcar Cabral, afirma 

VILLEN, contrapõe e propõe a política e a cultura como seu próprio antídoto (Idem). 

Sem dúvidas, a formação de Cabral em agronomia, como vimos, forneceu-lhe uma 

originalidade e uma organicidade em sua compreensão sobre a Guiné, que era um país 

basicamente rural. Para ele, o conhecimento tradicional, aliado ao conhecimento científico ou 

técnico trazido pela agronomia, proporcionaria uma diversificação de culturas, o que é o próprio 

reflexo da diversa configuração étnica da Guiné. Cabral acentuou a ideia de que “o fenômeno 

agricultura transforma o homem, criando-lhe novas relações na sua vida social e individual220”. 

Cabral compreendeu a união de significados das palavras agricultura e cultura, que, segundo 

FRANCO, permeia o pensamento e a práxis de Cabral221 (FRANCO, 2009, p.119). 

Sabe-se que a formação de engenheiro agrônomo foi imprescindível no seu contato com 

Cabo-Verde, Guiné-Bissau e também Moçambique e Angola. Por meio do seu trabalho 

enquanto técnico foi possível recuperar milhares de hectares de terrenos de 

220 CABRAL, Amílcar. Acerca da utilização da terra na África-Negra. In: Estudos Agrários de Amílcar Cabral. 

Lisboa: IICT: Bissau: INEP, 1988, p.244. Apud FRANCO, 2009, p.119. 

221 De acordo com FRANCO, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre os significados das palavras 

agricultura e cultura; diz ele: “Alfredo Bosi esclarece que a palavra cultura, por ser um derivado do verbo 

latino colo (eu cultivo), significava “aquilo que deve ser cultivado”. Ensina que o primeiro sentido dado a 

colo, à época dos romanos, estava ligado ao mundo agrário. Assim, agricultura significa:“cultura do campo”. 

Ao esclarecer que “as palavras terminadas em — uro e — ura são formas verbais que indicam projeto, algo 

que está para acontecer, conclui: “a cultura seria, basicamente, o campo que ia ser arado, na perspectiva de 

quem vai trabalhar a terra”. Lembra Bosi que os romanos, após conquistarem militarmente a Grécia, ao longo 

do tempo foram helenizados, adotando um termo próprio para o desenvolvimento humano, paidéia, 

significando cultura. A partir daí a palavra cultura, além de guardar um vínculo com a vida agrária, remete a 

um conjunto de símbolos e valores, assim definido: “Cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos 

símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de 

coexistência social. (...) Supõe uma consciência grupal operosa e operante que desentranha da vida presente 

os planos para o futuro” (p.119). 
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cultura e torná-los produtivos (Idem, p.120). Como fez com a terra, Cabral acreditava ser 

possível “reciclar” as pessoas, para poder gerar uma cultura nova, o que não significava 

negar a cultura tradicional; defendia a 'assimilação crítica' e, para isso, admitia que é 

fundamental limpar da nossa terra toda a influência nociva da cultura colonial (CABRAL, 

2013, p.190-191). 

Uma vez que o acto da libertação nacional, a abolição final da opressão é um fenómeno 

gradual, complexo e difícil que implica a auto-crítica da nossa própria cultura (GONZALEZ, 

2005, p.351). Segundo VILLEN, O desejo de criar uma nova cultura, a cultura de libertação, 

não constituía uma condenação da cultura portuguesa, não era xenófaba, nacionalista ou 

racista (…) por isso remete ao princípio da assimilação crítica (2013, p. 168). Cabral 

preocupou-se em compreender criticamente as culturas africanas, atento ao seu processo 

histórico, e ao seu valor no quadro da civilização universal, nas suas palavras: (…) não com 

vistas a decidir da sua superioridade ou inferioridade, mas para determinar qual a 

contribuição que ela deu e deve dar, e quais as contribuições que ela pode ou deve receber 

(2013, p. 330). Para ele, Resistir culturalmente na África não é defender as coisas negativas da 

cultura. É preciso manter o que é útil e construtivo (Idem, p.189). 

O processo se faz numa dialética em “pensar para melhor agir”, então, é preciso ver as 

falhas e as questões que impedem o avanço da luta. Logo, as experiências das zonas libertadas, 

dos comitês de tabanca, as reuniões do partido e suas instituições, tudo fazia parte de uma 

resistência cotidiana, não somente contra o sistema colonial, mas também significava uma 

ruptura com alguns aspectos da tradição cultural que eram identificados como retrógrados; 

conforme Gérard CHALIAND, Cabral sempre concedeu à emancipação da mulher papel 

destacado na luta; nas suas palavras, 

Muitas raparigas que recusavam o casamento forçado, recorreram ao partido 

durante a luta e, ao longo desta, a sua contribuição não foi das menores, em 

particular no campo da produção, mas também como enfermeiras, 

combatentes e quadros superiores (1983, p.466). 

Portanto, à medida que fosse destruindo a opressão cultural do inimigo e os aspectos 

negativos ou regressivos da cultura autóctone, era fundamental ir construindo uma cultura posta 

inteiramente ao serviço do povo. Mas, em Cabral, não se trata apenas de uma transformação da 

sociedade e dos seus integrantes; de acordo com François Houtart e Géneviève Lemercinier, 
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transformação que não se reduz à do modo de produção; era preciso uma 

sociedade com novas relações sociais, entretanto, não se trata apenas de 

transformar as bases materiais e de mudar as relações sociais, como se todo 

resto se modificasse automaticamente. Os modelos culturais, não 

desapareceram por encanto e não é suficiente a criação de novas relações 

sociais, ou mesmo de elementos de uma nova base material para que se 

transforme as mentalidades, comportamentos ou as práticas de classe e grupos 

sociais diversos (1983, p.254). 

A percepção de cultura em Amílcar Cabral é concreta, uma arma indispensável ao 

movimento de libertação: a cultura constitui o fundamento e o motor da luta de libertação, o 

seu carácter irredutível e a sua virtude vital terão permitido contrariar as políticas de 

assimilação concebidas pelo colonizador (2005, p.108). De acordo com Patrícia VILLEN, a 

função da cultura consistia em promover por meio da educação e mobilização, a participação 

do povo na cultura política, posicionando-se como protagonista das melhorias das suas vidas 

(2013, p. 184). Era uma luta para superar a condição de colonizados, em que homens e mulheres 

foram transformados pela luta, num processo radical de transformação cultural sempre 

obstinado à libertação das mentes, seja moral ou intelectual (…) antes que uma libertação 

física da opressão colonial (Idem, p.185). 

Amílcar Cabral compreendeu que cada sociedade é portadora de cultura, assim, não se 

pode hierarquizá-las. Da mesma forma, foi central o combate à assimilação cultural, tida como 

uma das principais estratégias do colonialismo com o objetivo de criar um abismo social entre 

uma restrita elite “aportuguesada” e a grande maioria da população. Como vimos na Guiné, 

para sair do Indigenato e ser considerado cidadão, era preciso que se comprovasse, de todas as 

maneiras, a sua assimilação com a cultura dominante. Segundo Cabral, 

Como resultado desse processo de divisão ou de aprofundamento das divisões 

no seio da sociedade, sucede que parte considerável da população, 

especialmente a 'pequena burguesia' urbana ou campesina, assimila a 

mentalidade do colonizador e considera-se como culturalmente superior ao 

povo a que pertence e cujos valores culturais ignora ou despreza (2013, p.226). 

O capitalismo impôs ao mundo a hegemonia do seu modo de produção e pensamento. 

Acreditou que os povos deveriam identificar-se com a cultura colonizadora, porém, Cabral 

chama atenção para o carácter indestrutível da resistência cultural do povo – das massas 

populares – face ao domínio estrangeiro (Idem, p.293). A identidade, que, não é outra coisa, 

no âmbito individual ou coletivo e para além da realidade econômica, senão a expressão de 

uma cultura (idem). 
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4.3.1.“Nha báka ka sta la” - “Não tenho nada a ver com isso” 

 

Amílcar Cabral entendia que o colonialismo consistia em constantes violações que 

impediam que os povos retomassem os seus próprios processos de desenvolvimento. Porém, 

Cabral chama a atenção para o fato de que a implantação do sistema colonial não traz consigo 

a morte da cultura autóctone (2013, p.38). Cabral, assim como Frantz Fanon, eram da opinião 

de que a negação do processo histórico não atingia o campo222, como diz SOUSA, 

Nos casos da Guiné e de Cabo-Verde, o fenômeno da colonização, por 

exemplo, foi fundamentalmente urbano, atingindo sobretudo a pequena 

burguesia, o que conduziu, inevitavelmente, a frequentes choques e 

confrontações entre os colonos e aqueles, e, por conseguinte, à génese urbana 

do fenômeno nacionalista ou anticolonialista (2012, p.284). 

Nesse contexto, como se estivesse a admitir um erro, diz TOMÁS, Cabral criticou o 

chamado 'retorno às origens' (…) O povo em África, esclarecia, não tinha qualquer 

necessidade de operar a mesma descoberta (...) A própria origem e a cultura era um modo de 

resistência contra a opressão colonial (2007, p.174). Cabral reconhecia que, em África, o 

colonialismo não tivera tempo para destruir ou depreciar os elementos essenciais da cultura e 

da tradição dos povos dominados; como os efeitos do imperialismo, de acordo com Cabral, na 

fase do colonialismo “clássico”, não foram tão profundos no campo ou nas camadas inferiores, 

por isso mesmo teriam sido, sublinha Zahar, os agentes da transformação revolucionária 

(Apud SOUSA, 2012, p.294). Segundo Cabral, 

Uma das coisas que explica a resistência em Guiné-Bissau se refere a reduzida 

presença portuguesa na Guiné, onde não favoreceu nenhum contacto com as 

populações rurais. Esse fato, associado à política de discriminação racial, 

assumia outra dimensão e importância na hora de avaliar os impactos da 

dominação colonial sobre a cultura ou mesmo sobre a estrutura social. Assim, 

a partir da discriminação e do racismo, os colonos buscavam negar, por um 

lado, a cultura do povo dominado, fundamentando- se em argumentos 

científicos e teorias rácicas (raça inferior) e por outro, em um profundo 

desprezo pelos valores da cultura e da civilização negro- africana. Outra 

estratégia adotada pelo colonialismo foi a da assimilação ou alienação 

progressiva das populações dominadas e a instituição e legitimação do 

apartheid (1978, p.293). 

 

222 Mesmo assim, ambos os autores desenvolveram percepções diferentes com relação aos camponeses e aos seus 

respectivos papeis na luta de libertação. Amílcar Cabral não via nos camponeses a principal força 

revolucionária; destaca que foi difícil conseguir a confiança dos camponeses, que depois de muitas 

dificuldades no momento da mobilização das massas populares do campo para se juntarem à ação armada, os 

camponeses vieram a constituir-se na principal força física da luta de libertação nacional, aliados com a 

pequena elite urbana. 
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Os efeitos da assimilação são avassaladores, buscam destruir as raízes africanas, sendo 

a re-africanização dos pequeno-burgueses assimilados uma das condições de insurgência do 

movimento de libertação, de acordo com o ponto de vista de Amílcar Cabral. A sua própria 

trajetória, como vimos, o colocou em contato com a cultura portuguesa, momento também que 

desenvolve a sua perspectiva pan-africanista junto com os intelectuais africanos que lhe eram 

contemporâneos e que também estudavam em Portugal. Ao lidar com o racismo da sociedade 

colonizadora, Cabral e sua geração veem a necessidade da volta às raízes; é necessário que seja 

realizada uma reconfiguração de si mesmo, após um longo processo de assimilação ao 

pensamento ocidental. 

Geralmente, como nos diz Fanon, o intelectual colonizado se tem lançado com avidez à 

cultura ocidental, numa tentativa de europeização de sua cultura (1961, p.199). Para a 

educação ocidental, consolidada pelas leis coloniais relacionadas ao matrimônio, ao direito de 

herança e à propriedade fundiária, assim como pela regra cristã relativa à monogamia, era 

fundamental subtrair a elite instruída do modelo comunitário das sociedades africanas 

tradicionais, para propor-lhe um novo modelo, baseado no individualismo, no núcleo familiar, 

na propriedade privada e na acumulação de bens. Esta elite instruída começava a conhecer mais 

superficialmente e a não mais atribuir valor as suas raízes africanas, às suas religiosidades, aos 

seus costumes indumentários, à sua culinária, à sua arte, à sua música, aos seus modos de vida 

em geral, muito distantes dos grandes centros urbanos, porém, sempre predominantes nas 

regiões rurais. 

Como bem demonstrou Albert Memmi, convencido da superioridade do colonizador e 

por ele fascinado, o colonizado, além de submeter-se, faz do colonizador seu modelo, procura 

imitá-lo, coincidir, identificar-se com ele, deixar-se por ele assimilar (1977, p.8). Para essa 

“desafricanização”, trabalhou muito bem o sistema educacional herdado do colonizador, onde 

a porcentagem mínima a ter acesso aos estudos passava a identificar-se com o colono, afastar- 

se das suas raízes africanas. 

As reflexões de Cabral sobre a assimilação cultural demonstram que a re-africanização 

é o passo pela qual as pessoas dominadas pelo colonialismo possam parar de reproduzir e ansiar 

pela assimilação e voltarem-se para a luta pela transformação de sua condição colonizada. No 

entanto, essa classe 'assimilada' corresponde a uma ínfima parcela da população, a pequena 

burguesia. Embora seja uma parcela bem restrita, a pequena burguesia 
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cumpria um papel fundamental na dominação colonial; como afirmou Basil DAVISON, o 

objetivo então dos países imperialistas, para Cabral, era criar onde não existisse uma 

burguesia destinada especificamente a reforçar os campos imperialista e capitalista (1983, 

p.92). A pequena-burguesia também era uma garantia, após a independência, da manutenção 

da ordem capitalista, ou seja, do neocolonialismo. 

Conforme Amílcar Cabral, a necessidade de reafricanização é a expressão clara da 

contradição sócio-cultural vivida pela pequena-burguesia, e não necessariamente pelas massas 

populares, que vivem a cultura local como parte intrínseca da sua própria identidade. É essa 

parcela social que perde a identidade africana, já que, continua Cabral, a pequena-burguesia é 

a primeira a perceber a natureza do poder colonial, logo também o primeiro estrato social a 

poder tomar iniciativas para mobilização das massas populares contra a dominação 

estrangeira (Apud VILLEN, 2013, p.179). 

Nesse contexto, Amílcar Cabral vem cobrar da pequena-burguesia africana a seguinte 

questão: como é possível continuar a dar as costas ao povo que te originou? “Não tenho nada a 

ver com isso” é uma forma de se desresponsabilizar da luta anticolonial; por isso, Com a 

expressão se configura a prudência como entidade moral a combater. ‘Não tenho nada a ver 

com isso' é o enunciado que opera a rasura enquanto o reflexo de um retorno sobre um ponto 

de tensão: a possibilidade de eclosão do intelectual orgânico (2016, p.243). Diz Cabral, Cita o 

poeta que não se pode nunca dizer a verdade, que a verdade não nos tocou, talvez se possa negá- 

la, mas ela toca-nos sempre (2013, p.32). 

A consequência natural desse princípio cultural é a rejeição da política de assimilação, 

mesmo quando ela toma a forma de uma civilização luso-tropical. Quer dizer que o movimento 

de libertação nacional deve, uma vez rejeitada a assimilação passiva, trabalhar para re- 

africanização, tanto dos espíritos como dos corações (SENGHOR, 1983, p.61). E nesse 

sentido, assume papel central o conceito de suicídio de classe, desenvolvido por Amílcar 

Cabral, em que a pequena-burguesia revolucionária e seu plano político de atuação precisam 

necessariamente aprofundar o suicídio de classe, quer dizer, devem ser capazes de suicidar 

como classe para ressuscitar como trabalhadora revolucionária, identificada com o povo. Cabral 

soube identificar o dilema da pequena-burguesia inserida no processo da luta de libertação 

nacional, já que para ela só havia duas opções: ou trai a revolução, ou suicida-se como classe, 

reforçando a própria consciência e libertando-se da “mentalidade de classe”, 
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contudo, a via de libertação do PAIGC indicava o suicídio de classe como única alternativa à 

pequena burguesia. 

Ao partir da realidade da própria terra, Cabral compreendeu que, na realidade africana, 

o proletariado não podia ser uma classe social porque nem sequer existia e, neste processo, foi 

a pequena-burguesia urbana, formada no ocidente, quem soube dirigir o combate contra o 

colonialismo. Foi precisamente dessa camada social que saiu a intelectualidade, que conseguia 

entrar como representante das nações oprimidas, como párias nas universidades europeias e 

que absorvia ansiosamente as doutrinas mais revolucionárias (MARTÍCHYNE, 1983, p. 73). 

A a teoria do ‘suicídio de classe’ de Cabral significava a necessidade de uma renúncia às 

estruturas que formam a pequena-burguesia enquanto classe. Segundo MARTICHYNE, 

A pequena-burguesia revolucionária deve suicidar-se como classe e 

ressuscitar nos operários revolucionários. (…) A. Cabral desde o início teve 

consciência de que a direção por parte dos grupos pequeno-burgueses 

constituiu uma das fraquezas do movimento de libertação nacional. Ele previa 

duas variantes possíveis da conduta dos grupos pequeno-burgueses: o 

aburguesamento ainda maior e a burocratização que conduzem à sua ligação 

ao capital imperialista, e à traição dos objectivos nacionais, ou a consolidação 

da sua consciência revolucionária, a renúncia as tentações da vida burguesa, a 

aliança com os trabalhadores e o serviço à revolução (1983, p.74). 

Cabral não tinha em vista a hegemonia da pequena burguesia como classe, mas sim a 

direção por parte de elementos oriundos da intelectualidade nativa, a pequena burguesia, que 

defende os interesses do povo. Consta-se que apenas alguns poucos pequeno-burgueses foram 

capazes de recusar a sua formação de classe e somar na luta de libertação nacional. 

Então Cabral e os seus companheiros, decidiram criar um partido como arma 

para a mudança, procuraram a classe operária que era a única capaz como 

muitos fora da Guiné eles tinham dito de dirigir este tipo de luta e não 

encontraram. Procuraram intelectuais revolucionários dispostos a cometer o 

suicídio de classe e mal os encontraram também. Em toda a história da Guiné, 

menos do que uma dúzia de africanos ou mestiços assimilados tinham atingido 

um grau superior de instrução (DAVIDSON, 1983, p.92). 

Nesse viés, afirma Olívio PIRES que, não é de toda a pequena-burguesia que se espera 

o suicídio; a pequena burguesia deve suicidar-se, e é do seu setor revolucionário, não de toda 

pequena burguesia, que se espera o suicídio (1983, p. 449). Segundo este autor, o suicídio da 

pequena burguesia é uma revolta moral, deve implicar, também, numa revolta política. Entre a 

moral e a política existe uma unidade dialética em que a moral opera como 
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sustentáculo da organização da luta política e esta, como condição da emergência de uma nova 

moral (1983, p. 456). Nesse sentido, para Cabral, a prudência, principalmente em Cabo- Verde, 

que fazia a 'pequena-burguesia' hesitar em cometer o suicídio de classe e compor as fileiras do 

PAIGC, deveria ser combatida. Os intelectuais engajados devem retornar as origens e 

africanizar-se. 

No que se refere a esse mesmo processo nas ilhas cabo-verdianas, nos diz Dulce 

DUARTE que 

Cabral teve a percepção exata de que as raízes profundas da cultura cabo- 

verdiana se encontram em África e que só a política de assimilação e de 

alienação cultural praticadas pelos colonialistas portugueses terá podido 

obscurecer essa realidade. Se assim não fosse não teria sido possível obter 

uma união tao profunda como a que chegou a existir por um lado entre as 

massas cabo-verdianas ao tomarem consciência integral da sua verdadeira 

identidade cultural e as massas populares guineenses, também entre a fração 

da pequena burguesia cabo-verdiana que optou conscientemente pela luta de 

libertação nacional e se identificou com as massas populares e se mostrou 

assim disposta a suicidar-se politicamente segundo a imagem bem conhecida 

de Cabral (1983, p.206). 

E mesmo suicidando-se, a tarefa da pequena burguesia em dirigir a revolução não 

deixava de ser perigosa. Cabral preocupava-se com a conduta da pequena burguesia após a 

independência, desde o início teve consciência de que a direção por parte dos grupos pequeno 

burgueses constituiu uma das fraquezas do movimento de libertação nacional 

(MARTÍCHYNE, 1983, p.74). Ele previa as condutas possíveis da pequena burguesia, o 

aburguesamento ainda maior, a burocratização que conduzem a ligação ao capital imperialista, 

a traição dos objetivos nacionais ou a consolidação da sua consciência revolucionária, a 

renúncia as tentações da vida burguesa, a aliança com os trabalhadores e o serviço à revolução 

(Idem, p.78). 

Antecipando o debate sobre os perigos do neocolonialismo, Cabral já entendia que era 

preciso combater o 'inimigo interno'; era preciso manter a vigilância quanto à organização e à 

condução da luta. A teoria da libertação nacional permanecerá incompleta se não incluir a 

discussão sobre a forma como a própria luta é levada a cabo (NTALAJA, 1983, p.195). Era 

de responsabilidade da ideologia política e da conduta dos militantes do movimento, por isso, 

Cabral defendia a importância de que cada quadro do movimento não se desvincule do povo, 

não se pode virar a cabeça e achar porque é um quadro do movimento não precisa pisar no chão 

da terra ou lavrar um pedação de terra. Essa perspectiva em Cabral é muito importante 
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pois busca combater a burocratização dos dirigente políticos, questão crucial para os partidos 

e movimentos após a conquista do poder. 

A luta contra o neocolonialismo é fundamental para a ação do socialismo. Daí, a questão 

era como evitar que o imperialismo volte por outras roupagens, a controlar o poder por meio de 

uma pequena burguesia africana que, em contato com o controle da máquina do estado 

aumentava o seu poder político; nesse sentido, muitos partidos africanos após a independência 

passam a cumprir as demandas do neocolonialismo, como diz FANON, 

Veremos como desgraçadamente a burguesia nacional segue o caminho das 

burguesias clássicas, industriais, estúpidas. Segue com a economia colonial, 

serve como correia de transmissão de um capitalismo camuflado com a 

máscara neocolonialista (FANON, 1969, p.139). 

A realidade é que a teoria do suicídio da burguesia de Cabral é muito limitada e o 

processo neocolonial que se seguiu em muitos países após a independência confirmam esses 

limites. De acordo com Basil DAVIDSON, Essa ideia de suicídio, é uma vez o disse, Cabral é 

dificilmente compatível com as realidades de desenvolvimento da África contemporânea (1983, 

p.89). Entretanto, a grande maioria dos líderes do movimento anticolonial africanos tem origem 

na pequena burguesia; 

As neo-burguesias no poder nos estados neocolônias que se instalaram nos 

caldeirões dos antigos colonizadores será igualmente dessa camada. 

Enriqueceram pelo exercício do poder ou das funções políticas e 

administrativas. Um intelectual colonizado como diz Fanon. O que se lhe pede 

é que ele se suicide, mas todos sabemos que ninguém se suicida 

voluntariamente, salvo raras exceções. Regra geral, uma minoria, aquela em 

que o sentido nacional e a dedicação nos interesses do povo se sobrepõe as 

considerações pessoais apenas obedecem a essa intimação, os outros, mantêm, 

que são maioria numérica, mantêm-se dominados pela aspiração de se 

tornarem uma verdadeira burguesia, ou pelo menos de adquirirem as suas 

aparências exteriores. Então esse dilema histórico da pequena-burguesia, a 

forma como ele vai ser resolvido, determinará o sucesso ou o insucesso da luta 

(SURET-CANALE, 1983, p.149). 

Diante a própria experiência neocolonial em África, uma questão central para Cabral é 

de como evitar que o mesmo inimigo volte sobre formas sutis a controlar o poder e assim faça 

abortar o longo processo de transformação revolucionária da economia mundial capitalista, 

numa ordem socialista mundial, igualitária e democrática (WALLERSTEIN, 1983, p.494). É 

por essa razão que em Cabral a luta contra o neocolonialismo assume aspecto principal no 

processo de libertação nacional. 
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CAPÍTULO 5. 

“ANTEPASSADO DO FUTURO”: O LEGADO DE AMÍLCAR CABRAL 

COMO TEÓRICO DA REVOLUÇÃO AFRICANA 

 
Este capítulo encerra a discussão da tese começando por abordar o contexto da guerrilha 

do PAIGC nos anos 1970, assim como todo o trabalho diplomático e as relações internacionais 

desenvolvidas por Amílcar Cabral, com o objetivo de, segundo ele, “quebrar os muros do 

silêncio” em torno da questão colonial. O líder do PAIGC desenvolveu uma atuante militância 

junto a ONU, realizou uma visita ao papa e conseguiu o reconhecimento do PAIGC como 

sujeito de direito internacional. Dessa maneira, não foi possível a Portugal impedir a 

independência, nem com o assassinato de Cabral, em janeiro de 1973, já que, em setembro do 

mesmo ano, o PAIGC proclamou a Independência dos Povos da Guiné-Bissau e, um pouco 

depois, de Cabo-Verde. Dessa maneira, Amílcar Cabral não pôde acompanhar os 

desdobramentos da luta que organizou e liderou durante mais de uma década. 

Por conseguinte, veremos como Cabral se tornou um “Engenheiro de Consciências”, 

fundamentado em sua experiência com a agronomia, Amílcar Cabral relacionou a monocultura 

colonial à desintegração e o deterioramento das culturas; Cabral acabou por ser considerado um 

grande mobilizador da revolução, tinha uma visão totalizante e nos provérbios e adágios 

populares, incitou o pensamento insurgente; sabia que se tinha de falar dos problemas do dia- 

a-dia; usava técnicas de teatro para mobilizar e encenar situações da guerra, buscava a 

simplicidade e a comunhão, como parte da ontologia africana. 

A teoria foi vista para Cabral como uma arma, no entanto, mesmo sob influência do 

marxismo como ideologia antiimperialista, Cabral não se declarava marxista, alertava que não 

se pode aplicar a experiência dos outros, que cada realidade deve ser pensada e o marxismo não 

é uma receita que se aplica em qualquer contexto. Dessa maneira, Cabral buscou uma ruptura 

epistemológica com os moldes ocidentais, como também identificou que a teoria de classes 

marxistas lança as sociedades africanas num limbo temporal, retirando-as da História. 

Abordaremos inicialmente os conceitos de Identidade, Estado e Nação em Amílcar 

Cabral. Podemos ver que o PAIGC reforçou e consolidou a unidade anticolonial em meio à 

diversidade étnica, assim, os movimentos de libertação fundaram novas nacionalidades. O 

contexto da nação que estava sendo construída na Guiné e em Cabo-Verde não se refere ao 
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estado-nação europeu. Para Cabral, não havia uma classe operária a lutar contra a burguesia; o 

contexto de libertação preconizava a mobilização da 'nação-classe', numa composição dinâmica 

dos povos, onde a nação tem como base a cultura, onde a ‘nação se desenvolveu antes do 

estado’. Daí que as identidades culturais e étnicas fazem mais sentido que as identidades de 

classe. O racismo colonial transcende as divisões internas da sociedade nativa. Assim, a 

identidade nacional, para Cabral, tinha de ser politicamente produzida, uma consciência de 

libertação que se enraizasse na cultura. 

A resistência foi mantida e garantiu a preservação das tradições culturais, assim como a 

interculturalidade, sendo temas de grande relevância na produção teórica de Cabral; para ele, 

era fundamental integrar a “sua aldeia no mundo”. Buscou conciliar a retomada das culturas 

tradicionais com a modernidade, com a ciência. Defendeu a democracia revolucionária e uma 

organização mais centrada nos camponeses, assim como defendeu uma descentralização do 

poder, foi contra a ideia de uma capital na cidade. Alertou para os perigos dos intelectuais que 

perdem o contato com o povo, que podem ser sinais de um grupo emergente que pode se tornar 

um grupo privilegiado. 

No entanto, Guiné e Cabo-Verde emergem como nações forjadas na luta; mas, a luta 

pela independência é um meio, e não um fim. Há muitos outros obstáculos para serem 

superados, pois muitas outras mudanças devem ser consideradas. Nesse viés, Cabral defendeu 

a resistência de gênero, assim como a necessidade da libertação moral e intelectual, antes da 

libertação política. 

A contribuição teórica de Amílcar Cabral foi incontestável. Ele combatia o colonialismo 

português enquanto escrevia sobre essa luta (VAMBE; ZEGEYE, 2011, p.37). Cabral foi um 

líder que teorizou a sua ação política; considerado por Paulo Freire “pedagogo da revolução”, 

defendia a necessidade da libertação cognitiva, de superar a razão colonial; era fundamental 

que os combatentes fossem politizados, assim como de todo revolucionário estudar. As escolas 

do partido, nas zonas libertadas, se puseram a pensar o que produzir, para que, como produzir, 

ou seja, havia uma interligação da escola com a produção agrícola, com as manifestações 

culturais, com as atividades de informação e formação coletiva. Praticavam a unidade 

indispensável entre o trabalho e o estudo, sendo a produção autóctone do conhecimento 

fundamental para o sucesso da luta de libertação. Também foi muito importante a adoção de 

novas tecnologias com fins à mobilização política da luta (como meio também de mobilizar 

outras nações), como o audiovisual, os jornais, a Rádio Libertação. 



235 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, trazemos o debate sobre as mulheres africanas e a libertação. Abordamos 

um pouco da relação do PAIGC e de Amílcar Cabral com a questão da emancipação das 

mulheres, consideradas 'pontas-de-lança' das milícias populares. Cabral deu ênfase a luta das 

mulheres desde o início das suas intervenções políticas; também apareceu bem cedo a 

valorização da mulher africana na poesia de Cabral. A educação das meninas era prioridade 

para o PAIGC e foram muitas as mulheres que se tornaram grande referência na luta de 

libertação. O quadro de submissão das mulheres foi sendo modificado ao longo da luta armada, 

sendo uma luta que continua após a independência. Amílcar Cabral deixa um legado de forte 

pertinência teórica para todo o mundo; são grandes as contribuições que deixa também aos 

intelectuais africanos, no fundamento dialético do 'pensar para agir e agir para pensar melhor'. 

 
5.1. Além da vitória militar: a inserção dos povos guineenses e cabo-verdianos na ordem 

jurídica internacional 

 
O regime colonial português já estava condenado quando em 1968, Salazar, por causa 

de um acidente doméstico e diversas complicações de saúde, afastou-se do poder em setembro 

desse mesmo ano. Partimos então para o último momento do regime fascista com a substituição 

de Salazar por Marcelo Caetano. A ascensão de Caetano criou, para muitos, grandes 

expectativas quanto a uma evolução gradual do regime, no sentido de uma democracia de tipo 

liberal. Em seu discurso de posse, citado por Rita CARVALHO, Caetano afirma que irá 

trabalhar para o progresso material e moral dos portugueses; manterá mais firme a 

administração pública e garante que não abandonará a defesa das colônias (2004, p. 35). 

Em relação ao ultramar, a política de Marcelo Caetano, como afirmamos no primeiro 

capítulo, foi cosmética: mudou para “províncias ultramarinas” a maneira de se referir às 

colônias e prosseguiu acentuadamente com os esforços da guerra; segundo MACQUEEN 

(2004, p.276), nas suas reformas, Caetano teve sempre como objetivo central a população 

branca, já que numa formação social recente, a nova classe média urbana africana, com mais 

afinidade política ou cultural com os/as guerrilheiros/as africanos/as do que com a ideologia 

imposta por Portugal, precisava ser enquadrada e domesticada, o que se completará nos anos 

que se seguiram com o neocolonialismo. Na perspectiva colonialista de Marcelo Caetano, a 
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Europa, que já doara à África o progresso material, técnico e científico, deveria continuar a 

fazê-lo; o sucessor de Salazar acreditava que era o Império que tinha de conceder a autonomia 

aos povos africanos, já que estes não entendiam o sufrágio e que este não os conduziria à 

liberdade. Tais pressupostos buscavam justificar a continuação da intervenção portuguesa e a 

'necessidade' da guerra colonial. 

Ainda em 1968, o PAIGC tomou o campo fortificado de Madina de Boé, concluindo a 

libertação da região do Boé na frente leste, região leste da Guiné. Foi nesse contexto que o 

governo militar de Bissau na pessoa de Arnaldo Schultz pediu a demissão em maio de 1968, e 

foi substituído pelo Comandante António Spínola (MONTEIRO, 2013, p.185). Diferenciando- 

se dos outros generais, Spínola defendeu que a guerra na Guiné era eminentemente psicológica; 

segundo TOMÁS, o general buscou estratégias para impedir que a população apoiasse o 

movimento de libertação, assim como tornar a guerrilha insustentável até que perca a vontade 

de combater223 (2007, p.220). Uma das principais estratégias de Spínola foi a criação do 

‘Congresso dos Povos da Guiné’, na base estava a ideia de que os africanos nunca haveriam 

de adotar 'formas de vida europeia' (idem, p.224). Esse congresso buscou cooptar os líderes 

dos povos verticalizados, como mandingas e fulas, oferecendo-lhes vantagens pessoais, bolsas 

de estudo, etc. Assim, a estratégia era cooptar os líderes e provocar o divisionismo entre os 

diferentes povos. Para Cabral, 

o objetivo do Congresso é conquistar alguns dos nossos irmãos com postos de 

chefia e honrarias, mas é sobretudo destruir a consciência da unidade nacional 

que o partido e a luta criaram. Ao prometerem que cada etnia tenha seu chefe, 

os colonialistas pretendem ativar de novo os sentimentos tribais que nós já 

tínhamos extinguido (Apud TOMÁS, 2007, p.224). 

 

Para este general, a guerra na Guiné não era militar, o combate teria de ser repensado. 

Foram várias as estratégias que Portugal buscou quando as suas ações coloniais 'clássicas' já 

não surtiam os mesmos efeitos, como depois da luta de libertação. Assim, para seguir com a 

dominação colonial, o general Spínola é o primeiro a declarar que o problema colonial era 

político e não militar. Nesse sentido, diz SOUSA, Spínola compreendeu que a solução para o 

conflito não radicava no uso da força, mas sim no exercício da melhor política social (2012, 

p.317). Spínola realmente conseguiu verbas para obras e projetos, como também o reforço de 

 
223 Desesperado por manter a dominação na Guiné, Portugal, sob o comando de Spínola, tentou provocar 

rivalidades étnicas, como com os fulas e mandingas; campanhas anti-caboverdianas foram patrocinadas por 

Spínola, dizia que os guinéus representavam a massa guerrilheira dos combatentes da frente, e os 

caboverdianos os quadros da retaguarda (TOMÁS, 2007, p.227). Foram muitos que abandonaram o partido 

para serem perdoados por Spínola, tendo voltado e merecido perdão (Idem, p.230). 
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meios humanos (mais 10 mil efetivos militares) para a execução dos projetos delineados, e 

meios materiais (armamento e helicópteros) para conter a progressão da guerrilha (Idem, 

p.271)224. Mesmo realizando algumas mudanças com o programa ‘Para uma Guiné melhor’, não 

foram muito significativas e o seu motivo maior era conter a luta do PAIGC. 

No entanto, mesmo com o cerco e as ações constantes com vistas a desestruturar o 

PAIGC, a guerrilha continuou com vitórias que iam muito além do campo militar225. Além disso, 

o exercício da militância diplomática de Cabral já vinha surtindo grandes efeitos no quadro da 

luta por independência. No final dos anos 1960, Cabral já tinha um trabalho consolidado no 

exterior, sendo este trabalho de muita importância para a conquista da independência. A 

diplomacia atuante de Cabral, de acordo com Paulette Pierson-Mathy, foi fundada numa análise 

aprofundada do direito internacional contemporâneo, a inserção desses povos na ordem 

jurídica internacional (1983, p.506). De acordo com Lucio LUZZATO, 

224 Entre as estratégias, com intuito de destruir todas as formas de resistências à presença colonial, seguiram a 

políticas de aliciamento das populações locais no tocante à denominada compra das consciências africanas 

(SOUSA, 2012, p.98). De acordo com SOUSA, outra estratégia articulada por Spínola foi enfatizada nos 

depoimentos concedidos a esse trabalho pelos combatentes da liberdade da Pátria, que recai sobre a libertação 

dos prisioneiros políticos do PAIGC. Este ato aconteceu nas circunstâncias das manifestações organizadas nas 

diferentes capitais no tocante ao 10º aniversário do Massacre de Pindjiguiti, no comício de 03 de agosto de 

1969, com intuito de reforçar a denúncia dos crimes e atrocidades coloniais. Foi nesse ensejo que os 

colonialistas aproveitaram a oportunidade e os prisioneiros políticos do PAIGC foram apresentados. Segundo 

os depoimentos dos combatentes da liberdade da pátria, 99 dentre os prisioneiros, o escolhido para falar em 

nome dos colegas foi Rafael Barbosa, antigo presidente do comitê central do partido. Em tom de 

agradecimento pela sua liberdade e dos seus colegas, Rafael sentiu-se obrigado a proferir elogios ao governo 

coloni0al, afirmando que o governo militar não era mais português do que ele próprio. Foi nesse contexto 

que o principal articulador do movimento clandestino se “opôs” aos companheiros da luta, servindo de elo do 

colonialismo, denunciando as ações do partido. Esse fato pesou muito sobre Rafael Barbosa, o que resultou 

mais tarde no seu afastamento definitivo do partido. Daí que a imagem de Barbosa, marcada pela brilhante 

atividade política clandestina no protagonismo de movimento de contestação de cunho nacionalista, foi 

manchada pela forçosa atitude de “colaborar” com o colonialista para concessão de sua liberdade. Desta forma, 

mesmo depois da independência, Barbosa não foi compreendido pelos compatriotas, e assim ficou por fora do 

PAIGC como membro (Idem, p.101). 

225 Apesar de todos os avanços registrados no tocante ao desenvolvimento da luta, o PAIGC sofreu perdas 

significativas dos seus principais combatentes na guerra contra o colonialismo português, como é o caso de 

Domingos Ramos (membro de bureau político), Pansau Na Isna (membro do comitê central do partido), Chico 

Mendes (membro do bureau político), Vitorino Costa, Titina Silá, Canha Nan Tunguê, Quinta Kinté, só para 

citar alguns nomes, que são mártires e heróis nacionais da luta de libertação nacional (MONTEIRO, 2013, 

p.188-189). Francisco Mendes, vulgo Chico Mendes, aqui citado, era combatente da liberdade da pátria na 

Guiné Bissau, membro de bureau político do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde 

(PAIGC) durante a luta de libertação nacional, veio a morrer depois da independência. Francisco Alves 

Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi seringueiro, sindicalista, ativista ambiental e 

ultrarrevolucionário brasileiro. Sua atividade política visava à preservação da Floresta Amazônica e lhe deu 

projeção mundial. Em 2012, foi eleito o 28º maior brasileiro de todos os tempos, no concurso ‘O Maior 

Brasileiro de Todos os Tempos’, realizado pelo SBT com a BBC de Londres. Em 22 de dezembro de 1988, 

Chico Mendes foi assassinado com tiros de escopeta no peito na porta dos fundos de sua casa. Chico anunciou 

que seria morto em função de sua intensa luta pela preservação da Amazônia, e buscou proteção, mas as 

autoridades e a imprensa não deram atenção (Idem). 
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O partido é com certeza mais do que um movimento, é representante do povo, 

reconhecido como tal pelo direito internacional. O movimento de libertação é 

muito mais do que um comitê de insurretos, tem caráter permanente. Nesse 

ponto há uma mudança no direito internacional, há um sujeito de direito antes 

do estado (1983, p.532). 

 

Dessa maneira, o PAIGC adquiriu o valor de sujeito de direito internacional com o seu 

movimento de libertação (Idem, p.533). Amílcar Cabral compôs uma série de conferências e 

reuniões das Nações Unidas, considerando que uma colaboração estreita e eficaz com a ONU 

é indispensável226 (PIERSON-MATHY, 1983, p.518). Mas Cabral sabia que a ONU não 

garantiria a pressão necessária para que Portugal abrisse mão das suas colônias; pois, apesar 

das resoluções favoráveis que a solidariedade dos povos africanos e asiáticos e das forças 

progressistas do mundo fizeram adoptar em relação à nossa luta, revelou-se incapaz de 

resolver os litígios entre os povos colonizados e as potências colonialistas227. 

A libertação, para Cabral, só pode ser realizada pelos próprios povos, mas que a ajuda 

concreta da ONU, permitiria aceitá-la e diminuir as perdas humanas e materiais que uma luta 

prolongada acarreta. A nossa luta se projetou no plano internacional, diz Cabral (Idem, 

p.519). De toda maneira, as relações diplomáticas do líder do PAIGC foram cada vez mais 

divulgando ao mundo como se dava a luta de libertação da Guiné e de Cabo-Verde; 

Se ele encontrou respostas adequadas aos imperativos da luta de libertação 

nacional, a partir de uma situação singular da Guiné e de Cabo Verde porque 

ele localizou o mundial e mundializou o local. Soube valorizar as novas 

possibilidades históricas, entendendo as ressonâncias do mundial no local para 

que luta do PAIGC pudesse encontrar uma ressonância mundial (MARTON, 

1983, p.542). 

 
Cabral entendia que a realidade política envolvia outras realidades, econômica, 

histórica, social e cultural; como diz BÉNOT, 

E foi mesmo por ter partido dessa concepção totalizante que o mesmo Cabral 

pôde trazer tantos ensinamentos novos sobre certas sociedades africanas. O 

particular só adquire seu sentido completo a partir dessa visão de conjunto, 

 

 
226 É nesse ensejo que a ONU decidiu, através da Resolução 2395(XXIII), parágrafo 12 da Assembleia Geral de 

29 de Novembro de 1967, usar medidas restritivas a Portugal quanto ao uso de alguns métodos na repressão 

dos movimentos independentistas nas colônias africanas, neste caso particular da Guiné “portuguesa”. As 

restrições gravitavam ao redor dos ataques aos civis, aos territórios controlados pelo PAIGC, a aplicação de 

armas criminosas (napalm), por fim, ao aliciamento forçado das populações para aderirem ao sistema colonial, 

ou seja, a constituição do comando africano dentro da tropa colonial (MONTEIRO, 2013, p.180). 
227 CABRAL, III. O nosso inimigo - isolamento e contradições. A luta do povo de angola e das outras colónias 

– documento Fundação Mário Soares, p.6. Acessado em outubro de 2017. 
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graças a qual, ele não se transforma em folclore ou excepcionalismo (1983, 

p.490). 

 

Por esse viés, um dos traços fundamentais do pensamento de Cabral foi o de ter 

constantemente pensado a partir da situação do mundo, da totalidade, das relações mundiais 

e não dos aspectos particulares com que ele se confrontava directamente (Idem). O sucesso da 

luta de libertação nacional não se limitava apenas ao projeto visionário de unidade étnica e 

unidade binacional preconizada por Amílcar Cabral, mas também pelas alianças estratégicas 

estabelecidas com diversos países que apoiaram e financiaram a luta contra a colonização 

portuguesa228 (MONTEIRO, 2013, p.180). 

Cabral foi sagaz no lançamento e na participação da luta no plano internacional. Um dos 

métodos utilizados pelo movimento foi levar materiais audiovisuais para a sensibilização das 

Assembleias, Conferências e encontros com outros países, em busca de divulgar a resistência 

dos povos guineenses, assim como buscar ajuda financeira e apoio político. O reconhecimento 

das regiões libertadas da Guiné-Bissau por parte das delegações estrangeiras constitui uma 

das maiores derrotas do colonialismo português, diz MONTEIRO (2013, p.188); foi nas 

regiões libertadas que se registrou a visita de vários jornalistas, fotógrafos, cineastas, 

parlamentares e militares provenientes de países africanos, de países socialistas da Europa, 

Ásia e América, dentre eles, a delegação militar da OUA e uma delegação parlamentar sueca, 

que ansiavam por documentar a experiência inédita de luta de libertação nacional num país 

africano que conseguiu estruturar uma nação no interior do estado colonial (PAIGC, 1974, 

p.153-154; Apud MONTEIRO, 2013, p.188 ). 

Ainda no âmbito da conjuntura internacional, além da ONU e a OUA, o PAIGC recebeu 

apoio de vários países, em particular os países socialistas, a exemplo da então URSS e Cuba, 

que foram significativos no desenvolvimento da luta contra o colonialismo. Com relação ao 

continente africano, segundo Cabral, o PAIGC buscou manter relações de amizade e 

colaboração com todos os países africanos, porém, uns têm apoiado a nossa política 

abertamente, outros não229 (CABRAL, 2014, p.294). O que não foi um obstáculo para Cabral, 

228 Havia também uma forte articulação com outros países, como Checoslováquia, China, Bulgária, Hungria, 

Alemanha Oriental, Noruega, da Suécia, etc., no sentido de formação política, treinamento militar e de suporte 

do abastecimento material para o desenvolvimento da luta armada (MONTEIRO, 2013, p.180). 

229 Amílcar Cabral vai dar o exemplo da Tunísia, que, nessa altura, estava apoiando os oportunistas de Angola, 

contra o MPLA (…) eles apoiam os oportunistas da nossa terra e a Tunísia, talvez influenciada por eles, dá- 

lhes uma certa atenção, cometendo um erro grave na política africana. Mas nós desejamos ter relações 

estreitas com a Tunísia (MONTEIRO, 2013, p.281). Importante destacar, neste cenário de apoios, a 

significativa contribuição dos países africanos independentes, tais como Líbia (1952), Marrocos (1956), Gana 

(1957), Guiné- Conacri (1958), Senegal (1960), Congo (1960) e Argélia (1962), dentre outros, que 
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que continuou prezando pela 'neutralidade positiva', defendendo que não se pode interferir no 

regime político dos outros países; para ele, independente do regime político vigente, toda a 

ajuda era bem vinda, contando que não pusesse em causa os princípios políticos do PAIGC; 

havia uma grande preocupação com a independência de pensamento, não fazer concessões aos 

nossos princípios. Não damos nenhum passo atrás por ninguém (Idem, p.209). 

Em relação aos países ocidentais, diz Cabral, temos de distinguir aqueles que ajudam 

Portugal e aqueles que não ajudam; capitalismo significa a exploração, é contrário à nossa 

opinião. Mas, também desenvolvemos relações com os países capitalistas, como a Suécia230. 

Amílcar Cabral foi o modelo do nacionalista que percebeu que, se não fosse desafiada, injustiça, 

em qualquer parte, seria injustiça em toda a parte (MONTEIRO, 2013, p.175). 

Cumpria a sua perspectiva pan-africanista e internacionalista, Cabral considera a união 

de todos os povos africanos e afrodescendentes com todos os povos do mundo. Sabia da 

importância da solidariedade dos povos que lutam contra o colonialismo e, nesse sentido, foi 

fundamental o movimento de libertação “romper os muros do silêncio” e buscar a solidariedade 

internacional. Segundo BÉNOT, 

a guerra de libertação da Guiné-Bissau e dos outros povos sob a dominação 

portuguesa suscitou com efeito, a criação de Comitês de apoio, de acções de 

ajuda financeira, de campanhas de propaganda, de publicação de reportagem 

(Chaliand na França, Basil Davidson na Inglaterra, Romano Ledda na Itália), 

de intervenções de vária ordem que resultaram em dois acontecimentos 

espetaculares: a recepção dos dirigentes nacionalistas pelo Papa Paulo VI no 

dia 1° de julho de 1970 e a missão da ONU na Guiné libertada, em Abril de 

1972, para reter apenas os mais salientes (1983, p.477). 

 

Numa Europa maioritariamente católica, afirma BORGES, o contacto estabelecido com 

o Vaticano foi um facto de grande importância para o movimento anti-colonial (2008, p.112). 

Como se sabe, o catolicismo foi uma das principais pilastras de apoio para a manutenção do 

sistema colonial português. Nesse sentido, o encontro de Cabral e seus 

constituíram-se em importantes eixos para o desenvolvimento das estratégias de lutas e na preparação de 

militantes políticos na luta pela independência da Guiné Bissau. 

230 De acordo com Artemisa MONTEIRO (2013, p.181), “A Suécia através do seu primeiro ministro Olof Palme 

tinha uma particularidade que se distingue em relação aos outros países no tocante a ajuda, pois forneceu um 

apoio incomensurável para PAIGC no desenvolvimento da luta nas zonas libertadas e na melhoria de condições 

de vida das populações destas zonas. Assim testemunha Luís Cabral (1984, p.181) [...] em menos de dois anos 

era visível em todas as nossas atividades sociais, a presença inconfundível da ajuda da Suécia. Material escolar 

diverso e de primeira qualidade foi posto à disposição dos nossos alunos quando tínhamos falta de artigos 

escolares, medicamentos e material sanitário, tecidos, sabão, fósforos e outros artigos de primeira necessidade 

foram levados para os depósitos dos Armazéns do povo e contribuíram significativamente para melhorar a 

vida das populações. (...) o grande valor da ajuda da Suécia consiste no fato de que ele veio preencher um 

vazio que começava a ser explorado pelo inimigo. E é por isso que a ajuda sueca veio permitir um gigantesco 

passo na construção de uma vida melhor para o povo das áreas libertadas (1983, p.334). 
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companheiros, Marcelino dos Santos e Agostinho Neto, com o Papa Paulo VI, em Junho de 

1970, teve como objetivo alertar o mundo católico para o que realmente se passava nos 

territórios colonizados, acontecimentos que, em tese, chocavam-se com os ideais católicos231; 

nas palavras de Cabral, 

a verdade é que até agora a hierarquia católica portuguesa tem-se mostrado, 

quer através dos órgãos de informação, quer através de todas as manifestações 

religiosas, favorável à guerra colonialista, a que chama na sua linguagem 

«defesa da civilização cristã». Admiramo-nos muito que se possa defender a 

civilização cristã massacrando os povos, queimando com napalm as crianças, 

as mulheres, aldeias inteiras. E desejamos verdadeiramente um gesto que 

possa convencer a opinião pública portuguesa de que não é essa a posição da 

Igreja Católica Romana (Cabral 1974, p.106; Apud BORGES, 2008, p.113). 

 

Após serem recebidos pelo Papa232, alguns países passaram a olhar para a Guiné e para 

Amílcar Cabral; na Bélgica, por exemplo, diz PIERSON-MATHY, A rádio e a televisão belgas 

nunca lhe tinham consagrado, nem à luta do PAIGC, sequer uma hora de antena. A imprensa 

escrita tinha o ignorado, excepto em Julho de 1970, quando foi recebido pelo Papa Paulo VI, 

em Roma (1983, p.504). 

Sietse Bosgra relembra a primeira vez que Cabral esteve na Holanda, em Abril de 1965; 

segundo o autor, nessa época, Cabral era pouco conhecido e visitava um país que 

 
231 Com esta declaração, Cabral atacava não só o colonialismo português, como também defendia a própria luta 

de libertação, e colocava o mundo católico entre a espada e a parede: a Igreja está ao lado daqueles que sofrem 

e sempre lutou a favor da liberdade, da paz e da independência dos povos. Cremos que os católicos, 

especialmente os Portugueses, têm agora uma base muito concreta, (...), para julgarem, por um lado, aqueles 

que nos apoiam e, por outro, aqueles que até agora apoiaram a guerra colonialista. Porque estes estão contra 

os princípios daquele que é a máxima autoridade da Igreja (VAZ, 2008, p.177). 

232 De acordo com SANTOS, o encontro com o Papa Paulo VI foi o mais mediático sucesso diplomático do 

PAIGC, no plano internacional (2014, p.515). Cabral já tinha realizado outras tentativas de marcar um 

encontro com o Papa, tendo em Marcella Glisenti, da seção italiana da Presénce Africaine, uma interlocutora 

do movimento junto ao Vaticano. Porém, seus pedidos junto ao Papa não obtiveram resposta. Amílcar Cabral 

Agostinho Neto e Marcelino dos Santos já estavam em Roma para assistir, de 27 a 29 de Junho de 1970, à 

Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos das Colónias Portuguesas (…) Então, diz SANTOS, 

“mal terminou a conferência internacional, gizaram um plano genial para contornar os sucessivos 

indeferimentos de audiências que solicitavam ao Santo Padre, em cujo staff se achava um arcebispo português 

que os impendia de o ver. Como era tradição, Paulo VI recebia os fiéis no Vaticano para a já conhecida 

“audiência de beija-mão” na sala dos Paramentos. Sabendo disso, Amílcar Cabral e os seus pares, 

acompanhados de um fotógrafo, puseram-se na fila, que tinha cerca de 60 pessoas. O fundador do PAIGC foi 

à frente da equipa e, quando se abeirou do Papa, que não os esperava, agarrou-lhe as mãos e entregou-lhe um 

dossier sobre a luta nas colônias. A conversa foi breve, de oito minutos aproximadamente. Enquanto porta- 

voz do grupo, Amílcar Cabral, expressando-se em francês, instou Paulo VI a interceder junto do Governo de 

Portugal para que respeitasse as leis internacionais e a posição da Igreja Católia definida na encíclica 

Populorum Progressio. A resposta do Santo Padre foi curta: A Igreja e nós mesmos estamos do lado daqueles 

que sofrem. Somos pela paz, pela liberdade e pela independência nacional de todos os povos, particularmente 

dos povos africanos. (…) Mal saíram do Vaticano, os três dirigentes convocaram uma conferência de imprensa 

para tornar público o feito. Dessa maneira, um simples acto pastoral foi traduzido em acto político (idem, 

pp.516-518). 
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pertencia ao bloco das nações que apoiavam Portugal; a Holanda não era um país favorável aos 

movimentos de libertação o que demonstrava não só a posição desse país, mas a atitude oficial 

do mundo ocidental naquela época (BOSGRA, 1983, p.576). Alguns anos depois, a Holanda 

tornar-se-ia um dos países mais contestadores da OTAN, recebendo milhares de jovens 

portugueses que se tinham recusado a participar da guerra colonial233 (idem). 

A conduta do movimento de libertação liderado por Amílcar Cabral esteve sempre 

vinculada à colaboração dos povos, e mesmo que a distância, apresentou uma ação de 

solidariedade com outros povos da África do Sul e os palestinos por exemplo (1983, p.478). 

Como já abordamos, Cabral buscou sempre a unidade entre os povos africanos, assim como 

buscou relações com diversos países, inclusive com Portugal. Mesmo diante a recusa de 

Portugal em negociar uma saída para a guerra colonial, o PAIGC nunca desistiu do diálogo para 

o fim da guerra. Aliás, Cabral não colocava os portugueses como inimigos; Cabral sabia que, 

embora a luta antifascista não fosse uma luta dos povos africanos colonizados por Portugal, o 

fim do colonialismo acarretaria também o fim do fascismo português. Como diz ALEGRE, 

Cabral Nunca considerou o povo português inimigo, mas um aliado natural. Ajudou também a 

mudar nossa própria história e a redimir nossa pátria (1983, p.234). 

A falsa portugalidade do fascismo e do colonialismo, Amílcar Cabral 

contrapõe a portugalidade autêntica. Essa é a contribuição que Cabral ofereceu 

aos portugueses, que voltassem a sua origem, história e identidade. E aqui ele 

diz que foi Cabral que ofereceu armas pra ele, armas portuguesas recuperadas 

pelos guerrilheiros do PAIGC, que ele queria que fosse usadas pra libertação 

em Portugal. Cabral entendia o movimento de libertação como ato de cultura, 

num duplo sentido em relação ao seu povo e em relação ao povo do país 

opressor. O povo oprimido ajuda o ocupante a libertar-se da alienação 

colonialista e a reencontrar sua própria verdadeira identidade cultural. 

Redescobrindo as suas raízes culturais o povo oprimido leva o ocupante a 

questionar-se primeiro e depois a redescobrir suas próprias raízes. 

 
233 Outro episódio que vale a pena considerar, rememorado por Sietse BOSGRA, diz respeito à primeira vez que 

Cabral esteve na Holanda, em abril de 1965, para uma palestra num encontro em Amsterdã. A Holanda, nessa 

época, apoiava a OTAN; no encontro, que por sinal, estava bastante cheio, os policiais não quiseram dar-lhe 

autorização para falar e a palestra de Cabral foi cancelada. Porém, o rebuliço que esse episódio gerou chamou 

a atenção da televisão holandesa, que, na mesma noite, exibiu o filme “Lala Quema” (sobre a luta na Guiné) 

e uma entrevista com Amílcar Cabral. Pouco tempo depois, afirma o autor, a mesma equipa de televisão pôde 

visitar as zonas libertadas da Guiné-Bissau para fazer um dos primeiros filmes para a televisão sobre a 

questão (1983, p.575). Ainda com relação ao apoio dos países ocidentais, BOSGRA afirma que, pelo menos 

na Holanda, a influência dos movimentos de libertação africanos foi real. A grande prova de força foi em 1972. 

Não foi uma luta contra as forças políticas, mas contra as grandes companhias. Em acordo com o MAPLA, 

nós demos início a um boicote do café de Angola na Holanda. (…) A única possibilidade que nós tínhamos de 

obrigar a indústira do café a deixar de usar o cadé de Angola era através do boicote ao consumidor (…) 

Durante semanas de campanha, conseguimos organizar em centenas de cidades e volas grupos de pessoas 

que faziam piquetes nas lojas. (…) As estatísticas das importações salientavam o sucesso do boicote; A quota 

do café de Angola caiu de 30% para 5%, a quota dos estados africnaos independentes aumentou, no mesmo 

período, de 5 para cerca de 30% (1983, p.579). 
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Por isso, dirigindo-se ao seu povo ele também dirigia-se ao povo português, 

dando a sua luta uma dimensão cultural duplamente libertadora e desalienante 

(ALEGRE, 1983, p.231). 

 

Nesse sentido, a luta de libertação elaborada por Amílcar Cabral significou um ato de 

desalienação cultural do próprio colonizador (...) continua o poeta português Manuel Alegre, 

Cabral tinha mais do que alguns dirigentes políticos portugueses uma visão histórica e cultural 

do meu país e soube compreender que o povo português tinha uma alma nacional que não 

podia confundir-se com a perversão colonialista (1983, p.225). Cabral não se referia aos 

portugueses como inimigos, via-os, inclusive, também como vítimas do imperialismo; 

considerava a possibilidade de manter relações amistosas com Portugal. 

Mas, infelizmente, Portugal manteve-se irredutível; é intransigente na defesa das 

colônias, mesmo sendo a guerra colonial um dos maiores gastos no orçamento do império 

português: no final dos anos 1960, mais de 40% do orçamento de Portugal eram voltados para 

a guerra colonial, a Guiné já tinha 30 mil soldados (Idem, p.213). A Guiné, dentre as colônias 

então portuguesas, não dispunha de nenhuma das potencialidades econômicas, como Angola 

ou Moçambique, nem uma grande população colonial. Porém, com essa pequena colônia, 

Portugal gastou mais – em termos militares e humanos – a partir do momento em que teve início 

a guerra, em 1963, do que em todas as outras colônias, afirma MACQUEEN (2004, p.270-71). 

Assim, apesar do ativo suporte financeiro e militar oferecido a Portugal por todas as 

grandes potências ocidentais e pelos outros estados membros da OTAN, em 1971, o PAIGC 

estimava em 800 mil o número de pessoas a viverem nas zonas libertadas234. Em 13 de abril de 

1972, o PAIGC foi reconhecido como único e legítimo representante do povo desses 

territórios235. Embora eles tenham posteriormente reforçado o seu exército, aos portugueses não 

foi factível derrotar os africanos e, inclusive, o cínico assassinato de Amílcar Cabral, em janeiro 

de 1973, não pôde derrubar o movimento de conquista da libertação. 

 

 

 
234 Certamente também este número, divulgado pelo PAIGC, não condiz necessariamente aos dados reais, assim 

como como outros , esses números aumentados tinham por finalidade propagandear a luta. 

235 A atitude diplomática de Cabral possibilitou que fosse o primeiro representante de um povo em luta que tomou 

a palavra na qualidade de observador das Nações Unidas. A sua posição permitiu também que, em 1971, o 

Comité de Descolonização da ONU apoiasse a independência da Guiné e Cabo Verde. O PAIGC foi 

reconhecido em 1972, pelo Conselho de Segurança da ONU, como o representante legítimo do povo guineense 

e caboverdeano, e a independência da Guiné proclamada a 24 de Setembro de 1973, tendo sido reconhecida 

pela Assembleia-Geral da ONU, antes mesmo de Portugal (BORGES, 2008, p.116). 
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5.1.1. O assassinato 

 

 

“Sou um simples africano fazendo o meu dever no meu país, 

no contexto do nosso tempo”. 

Amílcar Cabral 

 

Amílcar Cabral foi brutalmente assassinado no dia 20 de janeiro de 1973, sendo que os 

processos que envolvem o seu assassinato ainda hoje estão encobertos de dúvidas. Morre o 

Guevara de África foi o título do Financial Times no dia seguinte. Um dia após o seu 

assassinato, Sekou Touré, presidente da Guiné Conacri, anunciava a notícia ao mundo236. Nesse 

mesmo comunicado, foram alegados os nomes que teriam sido responsáveis pela morte de 

Cabral, eram eles: Inocêncio Cani, Momo Touré, Bacar Cani, Aristides Barbosa, João Tomás 

Cabral, Mamadú Indjai, Koda Nabonia, entre muitas outras dezenas de indivíduos. Desde então, 

circulam as mais diversas e contraditórias versões sobre o trágico acontecimento237 (SOUSA, 

2012, p.505). De acordo com Sônia BORGES, 

Os fatos evidenciam que o clima nos bastidores do quartel general de Conacri 

não era dos melhores; as desconfianças pairavam no ar, havia infiltração dos 

agentes africanos a mando da PIDE (…). Some-se a isso outro aspecto, a 

existência de combatentes dissidentes, descontentes com a liderança 

majoritária de caboverdianos na administração do partido. Tudo isso deixava 

tenso o próprio Amílcar Cabral, que havia recebido inúmeras vezes alertas de 

planos e conspirações do seu assassinato (2008, p.191). 

 

De acordo com o relato do jornalista Aquino Bragança, e, no discurso oficial, Cabral 

regressava de uma recepção na Embaixada da Polónia quando foi surpreendido pelos seus 

próprios homens (Idem, p.506). Consciente do ambiente de divergências dentro do partido, o 

próprio Cabral afirmou: Se um dia for assassinado, sê-lo-ei, provavelmente, por um homem do 

meu povo, do partido e talvez mesmo da primeira hora (CASTANHEIRA, 1995, p.81, 

 

236 Sekou Touré foi acusado de envolvimento no assassinato de Cabral. De acordo com TOMÁS, Touré e mais 

outros 40 guineenses tinham sido presos acusados de tentar formar um PAIGC sem os caboverdianos. Sekou 

Touré conseguiu, por meio de várias torturas, achar culpados. Entregou-os ao PAIGC e saí de cena deixando 

aos homens de Amílcar Cabral a responsabilidade (…) Todos os culpados foram mortos (TOMÁS, 2007, 

p.283). 

237 Diante a estratégia de desestruturação do PAIGC por parte de Spínola, diz TOMÁS, Amílcar Cabral montou 

uma operação para prender Spínola – no dia combinado os majores compareceram sem Spínola e foram 

mortalmente alvejados (2007, p.230). Após esse acontecimento, Spínola decide matar Cabral – certamente, 

embora quem tenha executado o crime fossem os companheiros de Cabral,Sabemos que Amílcar Cabral é 

vigiado pela PIDE desde o início das suas movimentações políticas e que o seu assassinato, embora tenha 

envolvido pessoas do partido, foi um complot dos colonialistas contra Cabral; Amílcar Cabral, assim como 

Lumumba e outros dirigentes africanos executados, mesmo que fossem conseguidas as independências, não 

permitiriam governos africanos que não se submetesse à conduta do neoliberalismo. Nesse sentido, os líderes 

africanos que foram assassinados o foram pela sua perspectiva ideológica; no caso de Cabral, a sua orientação 

pan-africanista, internacionalista e anti-capitalista, certamente conduziria a uma unidade maior e um 

fortalecimentos do socialismo no continente africano. 
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Apud BORGES, 2008, p.192). Cabral pressentia que, diante dos problemas que se agravavam 

no interior do PAIGC, o seu assassinato não era coisa impossível e alheio aos companheiros 

de luta. Isso, por outro lado, nos retrata que o projeto visionário de Cabral estava no seu fim 

de linha, ou seja, não era comungado por todos (MONTEIRO, 2013, p.191). 

Não há confluência das informações sobre a execução de Cabral; no entanto, sabe-se 

que as divergências entre os guineenses e os caboverdianos constituía-se uma fissura que 

acabou por somar-se à conspiração que levou ao seu assassinato; no momento da sua morte ele 

estava nesse fogo cruzado entre os bissau-guineenses e os caboverdianos. De acordo com 

MONTEIRO, 

É importante assinalar que a maioria dos membros do partido aliciados pela 

PIDE era de membros descontentes do partido, ou seja, eram dissidentes que 

contestavam a unidade Guiné-Bissau e Cabo Verde e também a liderança de 

Amílcar Cabral, a exemplo de Aristides Barbosa e “Inocêncio Kani, ex- 

comandante de Marinha do PAIGC, que teve um comportamento bastante 

equívoco pelas intrigas fomentadas contra o PAIGC e o excesso de ingestão 

de bebidas alcoólicas, depois castigado recebeu nova oportunidade de 

continuar a luta dentro do partido” (ORAMAS, p.155); não obstante continua 

a alimentar problemas entre os bissau-guineenses e os caboverdianos atraindo 

descontentes para a fileira do partido. Foram estes que serviram de recursos 

para instrumentalizar o plano de desestabilizar o partido com a morte de 

Amílcar Cabral238. 

 

Sem dúvidas, o descontentamento dos guineenses origina-se do processo e dinâmica 

do próprio movimento da libertação nacional, nesse caso, diz MONTEIRO, o suposto 

 
238 Eis a lista descrita por Aquino de Bragança (In. FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES, 1965: 61); “os principais 

suspeitos envolvidos diretamente com a execução de Cabral são: Rafael Barbosa - antigo presidente de PAIGC; 

[...] Mamadú Turé (Momo Turé) - antigo membro de comitê central do PAIGC, antes do início da luta armada 

[...] Aristides Barbosa - Agente português de PIDE, que infiltraram no campo de concentração de Tarrafal, a 

fim de conquistar a confiança dos nacionalistas; [...] João Tomás - Membro de PAIGC desde a sua criação e 

membro de comitê central e sindicalista até a sua adesão a kundara; […] Soares da Gama - membro do PAIGC 

desde a sua fundação. Foi comandante da operação na frente sul e comissário político de marinha até outubro 

de 1971; [...] Mamadú Ndiaye - antigo comandante de PAIGC nas diferentes vários anos; [...] Koda Nabonia 

(Batia) - Membro de guarda pessoal de Amílcar Cabral. Depois de assassinato de Cabral se suicidou; [...] 

Valentino Mangana - agente de serviços português, depois da deserção da força armada portuguesa, recebido 

por Soares da Gama que lhe nomeou comandante adjunto da vedeta no 05; [...] Nene - um dos responsáveis 

de telecomunicação de PAIGC colaborava estreitamente com os conspiradores, durante os seus contactos 

regulares com Bissau; [...] Inocência Kanni - membro de PAIGC desde a sua criação e membro de comitê 

executivo de luta. Ele foi excluído em outubro de 1971 por voto unânime do partido, e depois autorizado a 

assumir posto de comandante de uma das vedetas. É ele que vai matar Cabral depois de ter dado a chance de 

retornar o partido . Vale ressaltar que, “Aristides Barbosa tinha estado preso no Tarrafal, em Cabo Verde, junto 

com Momo Turé e depois tinham sido amnistiados por um gesto do General Spínola e regressado a Conacri 

via Bissau” (ORAMAS, 1998, p.157; Apud MONTEIRO, 2008, p.196). É importante que fique claro que as 

circunstâncias da morte de Amílcar Cabral desenharam várias acusações a que muitos até hoje se reservaram 

no campo de suspeitos, não comprovando a veracidade do envolvimento direto destes – como é o caso de 

Rafael Barbosa e Osvaldo Vieira, que, por coincidência ou não, eram as pessoas que faziam críticas 

sistemáticas à Cabral em relação a sua política de libertação (CABRAL, 1994, CASTANHEIRA, 1995, 

PEREIRA, 2003). 



246 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

“privilégio” dos caboverdianos nos destacados postos de administração de luta; some-se, a 

esse, outro aspecto, o da prolongada ausência dos dirigentes máximos do partido, na sua 

maioria os caboverdianos na frente de combate (2013, p.192). Aí reside a grande contradição 

do PAIGC durante todo o processo da luta de libertação na Guiné-Bissau e que gerou a crise 

do projeto de unidade binacional. 

Aproveitando-se dos conflitos internos do PAIGC e da fragilidade na unidade, o governo 

militar colonial de Bissau trabalhou para suscitar a cumplicidade dos dissidentes do partido239, 

ao prometer-lhes a independência da Guiné-Bissau, mas sob condição de excluir os 

caboverdianos do movimento nacionalista, já que Portugal intencionava conservar a Ilha de 

Cabo-Verde como parte de uma base estratégica de importante capital portuguesa 

(BRAGANÇA, 1965, Apud MONTEIRO, 2013, p.196). De acordo com SOUSA, o governo 

português vinha equacionando o assassinato de Cabral desde meados dos anos 1960; como 

questiona o autor: 

É inegável, porém, que o regime colonial português esteve muito interessado 

no desaparecimento físico de Amílcar Cabral, Em finais de 1972, havia 

mesmo sinais de que estava determinado em não permitir que a independência 

da Guiné arrastasse consigo a de Cabo-Verde. Visaria o assassinato impedir a 

concretização dos planos de Amílcar Cabral? (2012, p.515). 

 

Embora fossem amplamente conhecidos os membros do PAIGC que executaram 

Cabral, não há como não considerar o envolvimento do governo de Portugal na articulação 

desse crime. Como diz, Basil DAVIDSON, Cabral foi assassinado por agentes da ditadura 

portuguesa, em Janeiro de 1973, um dos últimos e mais sinistros actos de barbaridade desse 

já agonizante regime. Tinha somente quarenta e nove anos e estava no auge da sua energia e 

capacidade intelectual (1983, p.86). 

Como era de se esperar, em Portugal houve uma unanimidade em afastar a PIDE e o 

general Spínola do assassinato, o que quer dizer retirar a culpa de Portugal. Tudo aponta para 

que a morte de Amílcar Cabral se tenha ficado a dever sobretudo ao desentendimento entre 

guineenses e caboverdianos na luta pelo controlo do PAIGC. Em particular, Lilica Boal 

responsabiliza-os (guineenses e caboverdianos) moralmente. Não é por acaso que garante 

239 Sem dúvida, o governo militar colonial ciente das rivalidades e diferenças existentes entre caboverdianos e 

bissau-guineenses – por sinal resultado da política colonial que dava mais privilégios aos caboverdianos 

considerando-os portugueses de segunda classe- direciona sua promessa a um grupo de dissidentes bissau- 

guineense, e rapidamente consegue estabelecer acordo com os ex-prisioneiros políticos dissidentes do PAIGC. 

Vale ressaltar que, “Aristides Barbosa tinha estado preso no Tarrafal, em Cabo Verde, junto com Momo Turé 

e depois tinham sido amnistiados por um gesto do General Spínola e regressado a Conacri via Bissau” 

(ORAMAS, 1998, p. 157). 
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que estão por oficializar os verdadeiros autores morais do assassinato de Amílcar Cabral 

(SANTOS, 2014, p.526). 

O assassinato de um líder africano como Amílcar Cabral tem desdobramentos 

irreparáveis, no entanto, diante do movimento que Cabral ajudou a construir, ele próprio sabia 

que um bom trabalho de base garante mesmo sem líderes (2013, p.245). O povo é o seu próprio 

líder. Cabral tinha certeza que, diante de todo o trabalho realizado ao longo dos anos da 

guerrilha, independente ou não da sua presença, essa luta já era vitoriosa; a sua morte não 

impediria a revolução. Como diz no Seminário de Quadros do PAIGC, de 1969240, A 

independência vai acontecer independente se estivesse vivo ou não; 

Estou seguro de que, mesmo que eu enfraqueça, saia daqui e me vá entregar 

aos colonialistas portugueses com uma corda no pescoço, querendo ser mais 

portugueses do que eles, vocês que estão aqui na minha frente e todos os 

outros camaradas que estão no mato ou em missão em qualquer parte do 

mundo serão capazes de continuar a luta para libertarem totalmente a Guiné- 

Bissau e Cabo-Verde (CABRAL, 2014, p.245). 

 

E assim foi. O partido que Cabral ajudou a fundar e manter a unidade e a luta com Cabo- 

Verde, ao longo de 11 anos, em alguns meses após sua morte, no dia 24 de setembro de 1973, 

proclamou a independência unilateral pelo PAIGC. O assassinato de Cabral não intimidou o 

movimento; e acordo com Mário de Cabral, 

Quando o primeiro Secretário Geral do Partido foi morto, helicópteros tugas 

sobrevoavam as zonas onde estavam os nossos acampamentos. Diziam, com 

autofalantes, para os combatentes desistirem porque Cabral estava morto. E 

nós soubemos responder. Fizemos uma ofensiva geral em todo o país. 

Ninguém abandonou as armas (AZEVEDO; RODRIGUES, 1977, p.65). 

 
Cabral dedicou toda sua vida e coragem em prol da libertação dos povos africanos. 

Realizou, como disse MENDY, o Sacrifício de vida por uma causa (2005, p.775); nesse 

sentido, a morte de Cabral intensificou a luta de libertação, que culminou não apenas na 

proclamação do novo Estado da Guiné-Bissau, a 24 de setembro de 1973, mas também 

contribuiu de forma significativa para a queda de quarenta e oito anos do Estado Novo 

 

 

 
240 Depois do assassinato de Amílcar Cabral, o partido convocou, em julho do mesmo ano, o II Congresso em 

Boé (frente leste) com objetivo de reestruturar o partido, designando assim um membro (Aristides Pereira) 

para ocupar a função de secretário geral do partido que era função desempenhada por Amílcar Cabral, e Luís 

Cabral para o cargo de secretário adjunto. Não obstante, os erros apontados que estiveram na base da morte 

de Cabral foram repetidos depois da independência, ao se colocar um caboverdiano como presidente do Estado 

(MONTEIRO, 2009, p.198). 
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fascista (Idem). Com efeito, a vitória do PAIGC apressaria o desmantelamento do império 

português em África241. 

Sem dúvida, Amílcar Cabral contribuiu para a saída do anonimato dos povos 

colonizados, tendo ele mesmo consciência da importância da sua militância, tanto no interior 

quanto no exterior; no entanto, Cabral não vangloriava-se como o grande líder, E é importante 

também que Cabral recusava qualquer mérito pessoal, qualquer conceito de líder, pra ele o 

líder é o povo, enfatizava a liderança coletiva, recusava esse título (MENDY, 2005, p.769). Ao 

contrário, Amílcar Cabral se autodenominava um simples africano cuja missão, integridade e 

liderança eficaz asseguraram a liberdade política do povo da Guiné e Cabo Verde do domínio 

colonial (Idem, p.756). 

De acordo com REIS, Cabral foi sempre contra a canonização da sua pessoa, da 

interpretação dogmática, estática do seu pensamento e a negação da sua historicidade (2005, 

p.11). Ao contrário de outros líderes, Cabral nunca apostou em reforçar a sua auto-imagem pois 

sabia que haviam problemas com a fetichização dos líderes; Cabral é importante porque ele 

mesmo combateu, essa tendência de mistificar o herói para muitas vezes melhor o esquecer, 

senão o enterrar242. Quanto mais mitificado, mais esquecido, é a tese de alguns autores sobre a 

figura póstuma de Cabral. 

Amílcar Cabral teve uma conduta internacionalista, ao mesmo tempo que sua militância 

pan-africana o fez recusar o único título de cidadania que recebeu em vida, o de cidadão 

português. Ironicamente, Cabral lutou pela independência nacional e acabou sem 

nacionalidade. O único poder que lhe concedeu nacionalidade foi o de Portugal, mas Cabral 

recusou, e morreu antes da independência oficial da Guiné. 

Mesmo considerando o que diz Abebe Zegeye e Maurice Vambe, que A guerra de 

libertação nunca pode ser a história de uma pessoa (LOPES, 2011, p.51); entretanto, 

 

241 No dia 27 de setembro de 1973, o PAIGC proclamou a independência de Guiné Bissau. A guerra de libertação 

forçara os portugueses a voltarem-se criticamente sobre si mesmos, em relação ao seu próprio 

subdesenvolvimento, à sua própria dependência econômica e à ditadura política de Salazar e do seu sucessor 

Marcello Caetano. Assim, os anos da guerra colonial, afirma FERREIRA (1997, p.160), ao mesmo tempo que 

provocaram a deserção e a fuga de cerca de 110.000 indivíduos, do serviço militar, e milhares de feridos e 

mortos, produziram também fissuras e antinomias no seio da hierarquia militar. Desse processo, em 25 de 

Abril de 1974 o regime fascista de Portugal foi desarticulado através do golpe protagonizado pelo Movimento 

das Forças Armadas. O novo regime não somente confirmou a independência da Guiné Bissau, mas, também 

foi ele quem reconheceu a independência a Angola e ao Moçambique, em 1975. Porém, o 25 de Abril não 

significou uma orientação clara para a descolonização. O próprio programa do MFA não continha em nenhum 

dos seus pontos qualquer referência à descolonização. 

242 Carlos Lopes, In. http://pro-africa.org/amilcar-cabral-como-promotor-do-pan-africanismo-por-carlos-lopes/ 

p.1. Acessado em setembro de 2017. 

http://pro-africa.org/amilcar-cabral-como-promotor-do-pan-africanismo-por-carlos-lopes/
http://pro-africa.org/amilcar-cabral-como-promotor-do-pan-africanismo-por-carlos-lopes/
http://pro-africa.org/amilcar-cabral-como-promotor-do-pan-africanismo-por-carlos-lopes/
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sabemos da enorme importância da personalidade de Amílcar Cabral para o desdobramento da 

independência tanto da Guiné como de Cabo-Verde. Nesse sentido disse SOUSA, 

Muito embora se saiba (…) o quão perigoso é atribuir o sucesso de uma 

revolução, de uma batalha, acção particular e filosofia a um indivíduo, no que 

diz respeito à luta de libertação nacional na Guiné, não hesitamos em atribuir 

o seu êxito, à força e personalidade de um homem – Amílcar Cabral. A ele se 

deveu, sem dúvida alguma, grande parte das conquistas do PAIGC no período 

pré-revolucionário e revolucionário (2012, p.31). 

 

Depois do assassinato de Amílcar Cabral, o partido convocou, em julho do mesmo ano, 

o II Congresso em Boé (frente leste) com objetivo de reestruturar o partido, designando assim 

um membro (Aristides Pereira) para ocupar a função de secretário geral do partido que era 

função desempenhada por Amílcar Cabral, e Luís Cabral para o cargo de secretário adjunto. 

Não obstante, os erros apontados que estiveram na base da morte de Cabral foram repetidos 

depois da independência, ao se colocar um caboverdiano como presidente do Estado 

(MONTEIRO, 2013, p.201). 

 
5.2. “Antepassado do futuro243” 

 
 

De acordo com TOMÁS, quanto mais revolucionário, menos engenheiro, Cabral se 

tornava. No entanto, a agronomia marcou profundamente o pensamento de Cabral, de um 

agrônomo que peregrina o país profundo, do prático da revolução direta e quotidianamente 

implicado no combate. Nisso reside o carácter inovador e fecundo da perspectiva histórica de 

Cabral, cuja análise mais rigorosa parte, não de cima para baixo, mais sim do degrau mais 

baixo (2007,p.109). De dentro do mato o PAIGC ergueu um exército popular anticolonial e a 

prática guerrilheira levou o PAIGC, como vimos, a priorizar os camponeses; segundo Thierno 

BAH, 

Cabral projecta a historicidade do mundo rural, no universo da aldeia, os quais 

ocupam um lugar apreciável na sua obra. Ele mostra-se atento à história 

“tradicional”, verdadeira correia de transmissão que mantém o vínculo entre 

as gerações passadas e presentes. Ele convida a colectar as obras de arte, a 

recolher os textos da lenda e da história, validando assim a oralidade como 

fonte de saber histórico (CABRAL, 2014, p.214; Apud BAH, 2005, p.110). 

 

 

243 A expressão foi tomada de empréstimo de Jean Davignaud - “ancêtres de l'avenir” - dedicada aos heróis da 

“Comuna”, e que Ziegler aplicou a “três homens (que) operaram uma ruptura epistemológica decisiva com o 

universo colonial: Nasser, N'krumah e Lumumba (RIBEIRO, 1983, p.367). 
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Cabral destinava um profundo respeito pela cultura e pelas tradições africanas, pela 

sabedoria e pelos ensinamentos que se podia aprender da experiência dos mais velhos: Os mais 

velhos são os nossos museus, as nossas bibliotecas, os nossos livros de história – o presente e 

o passado (CABRAL, p.12, Apud MENDY, 1983, p.771). Contudo, o seu respeito não era o de 

uma reverência cega244. Cabral via a importância de se manter a base ancestral de cultivo da 

terra e ao mesmo tempo combater as transformações que inevitavelmente impactaram a 

estrutura agrária dos povos africanos. 

Cabral buscou conciliar a tradição com as aspirações modernas de uma nação; 

considerava ser possível uma articulação entre a modernidade sem deixar desaparecer as 

culturas ancestrais, mas respeitando-as; aliás, na sua visão, é a partir da localidade que 

chegamos ao universal, o que significava viver de acordo com os preceitos das culturas 

autóctones, mas com acesso a educação, tecnologia e ciência. Amílcar Cabral foi um 

engenheiro altamente competente e um cientista promissor (AZEVEDO, 1983, p.132). 

De acordo com Peter MENDY, Ao contrário de outros nacionalistas que se 

distanciavam do ambiente rural, Cabral identificava-se plenamente com a Guiné-Bissau do 

mato (MENDY, 1983, p.771). O líder do PAIGC defendeu que os dirigentes deveriam estar em 

constante contato com os camponeses para não esquecerem de que a luta é pelo povo, e não por 

privilégios ou usos de poder decorrente da posição na luta. Antecipando o debate sobre os 

perigos do neocolonialismo, Cabral entendia que era preciso combater o 'inimigo interno'; era 

de responsabilidade da ideologia política e da conduta dos militantes do movimento, por isso, 

defendia a importância de que cada quadro do partido não se desvincule do povo; Cabral, 

preocupado com a burocratização dos dirigentes, dizia que não se pode 'virar a cabeça'; vai falar 

sobre a questão dos responsáveis que começam a se destacar e ficam comendo o que o povo 

não come, diferente da comida do povo (2014, p.421). Ou então, diz Cabral, A desgraça hoje 

de África é que os jovens não querem mais lavrar a terra... os jovens 

 

 

244 Segundo relata Luís Cabral, num episódio suficientemente ilustrativo, descreve a fronteira que o partido 

impusera a si mesmo entre o velho e o novo, entre o tradicional e o moderno, entre a superstição e a ciência. 

Amílcar Cabral, numa discussão pública com os anciãos, ou homens grandes, de Morés, em que procurava 

convencê-los a deixarem os filhos, principalmente as raparigas, frequentar a escola, recorreu ao seguinte 

artifício: meio da sua argumentação, como um advogado em barra de tribunal, acendeu seu isqueiro e 

aproximou a chama da cara de um dos homens grandes, perguntando-lhe se conseguia explicar tal fenómeno. 

Perante a incapacidade do pobre homem, que como escolaridade tinha apenas o “Coorão da tabanka”, Amílcar 

Cabral esperava demonstrar a importância da educação para a explicação de tais fenômenos. Era contra aquilo 

que se considerava ignorância ancestral que Amílcar Cabral procurava construir na Guiné (TOMÁS, 2012, 

p.211). 
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tem de pegar na enxada. Uma das desgraças de hoje na África é a seguinte, quem faz o 

segundo grau já não quer pegar no arado nem na enxada para pegar na terra (2013, p.221). 

Cabral defendia ainda que deveria existir uma atmosfera de trabalho e produção dentro 

do movimento, que era preciso estimular o trabalho coletivo, como na base da sociedade 

Balanta. Segundo SENGHOR, (…) o trabalho não é corveia, mas fonte de alegria. Pois permite 

a realização e o desabrochar do ser. É de salientar que, na sociedade negra, o trabalho da 

terra é o mais nobre (1983, p.83). 

A destruição dos solos pela monocultura da mancarra, nas palavras de Cabral, virava 

mensagem política, vinculando o conhecimento prático do cultivo ancestral com as 

consequências da exploração colonial. Dessa maneira, Cabral chegava com uma mensagem 

simples e direta, em que a presença da sabedoria popular, dos provérbios, ditos, adágios, 

enriquecia o seu método político de mobilização, a sua pedagogia militante. Apresentava uma 

visão totalizante da realidade, considerando que não se pode falar do que não se sabe, não 

podemos utilizar fórmulas prontas de outras regiões, pautadas por outros paradigmas morais, 

culturais e epistemológico. Na perspectiva de Amílcar Cabral, o PAIGC precisa 

(…) desenvolver, pouco e pouco e de acordo com nossas possibilidades reais, 

sem prejudicar a assistência aos combatentes, a assistência sanitária às 

populações das regiões libertadas. Não criar ilusões ao povo, que deve 

compreender que só seremos capazes de dar assistência válida depois da 

libertação da nossa terra e com base no nosso próprio trabalho e em impostos, 

que todos terão de pagar, para construirmos o nosso país em todos os planos 

(2014, p.385). 

Segundo Aristides PEREIRA, Cabral, mestre da palavra, pôs um particular empenho 

em clarificar, junto dos militantes e do povo em geral, o conteúdo da mensagem política, numa 

forma acessível a compreensão dos seus destinatários (1983, p.40). As formulações políticas e 

pedagógicas de Cabral sempre tiveram uma base fincada na cultura popular; segundo a 

perspectiva de José Carlos Gomes dos ANJOS, Cabral, sobretudo em seus discursos dirigidos 

às tropas em guerrilha, recorre a ditados, máximas e adágios populares buscando expôr um 

apriori histórico de um popular discurso insurgente (ANJOS, 2000, p.230). 

Amílcar Cabral compreendia que a chave da mobilização popular estava em não fazer 

apelos a grandes teorias, mas sim em falar dos problemas do dia-a-dia (TOMÁS,2007, p.146). 

Como Cabral dizia aos seus quadros: 
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Lembrai-vos sempre que as pessoas não combatem por ideias, para que 

germinem no espírito de seja lá quem for. Eles combatem por vantagens 

materiais, para melhor e em paz viverem, para sentirem evoluir as suas 

condições de vida, para assegurar o porvir das suas crianças e aqui reside a 

razão pela qual era imprescindível que estes quadros praticassem a 

democracia revolucionária [...] mantivessem frequentes reuniões [...] nada 

escondessem das massas populares [...] jamais mentissem [...] e não se 

gabassem  de  vitórias  fáceis  (1980,  pp.10‐11;  Apud  DAVIDSON,  2010,  p. 

220). 

A mensagem política de Cabral estava fincada na sabedoria e na cultura popular, sendo 

fundamental para a mobilização dos camponeses, como afirma ANJOS, Em lugar das chaves 

marxistas da história, Cabral tateia o futuro próximo encaixando eventos nas malhas étnicas 

fornecidas pelas máximas populares (2016, p.253). Além da metodologia de mobilização dos 

provérbios, Cabral foi um grande agitador. De acordo com TOMÁS, 

Cabral usava técnicas de teatro para preparar seus homens. Segundo António 

Bana, um dos alunos nesta formação, Cabral chamava um por um para 

ensaiarem as diversas situações que poderiam ocorrer no processo de 

mobilização. As cenas tinham início com à chegada à tabanka e com as 

saudações aos mais velhos. E, mais tarde, por exemplo, no momento de 

partilhar a refeição, que não raras vezes era apenas composta de arroz com 

óleo de palma, devia o jovem mobilizador perguntar porque é que lhes 

ofereciam apenas uma refeição de arroz com óleo de palma. E como era 

possível que um ancião que passara grande parte da vida a trabalhar não 

tivesse dinheiro para oferecer uma galinha às visitas. Este era o mote para se 

iniciar, então, uma conversa em que era mencionada a existência de um 

partido que pretendia expulsar os portugueses da Guiné, constituindo a única 

forma de melhorar a vida dos camponeses (2007, p.147). 

Cabral defendeu sobretudo a coletividade como a base cultural da resistência ao 

imperialismo; sempre falava com cautela sobre a importância de que todos tenham despertado 

o espírito de luta e de unidade, que todos e todas peguem a luta pra si, que façam um bom 

trabalho, pois nada é mais louvável do que a força de um povo que consagra a sua própria 

vida numa guerra de libertação (CABRAL, 2014, p.422). Da mesma forma, continua: É 

importante estar em comunhão todo dia, entre nós camaradas, enfrentando as dificuldades e 

quando as coisas estão mal também ficar junto (Idem). Assim, partia da ontologia africana da 

comunhão, 

uma finalidade da ação política que era tornar os homens melhores e mais 

justos. Daí a atenção que prestava ao relacionamento fraternal com os seus 

companheiros, procurando sempre formas de convívio que lhe permitiam 

conhecer individualmente o militante (1983, p.40). 
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Cabral foi um defensor da forma participativa de poder; era importante que as pessoas 

se sentissem pertencentes à luta; Cabral criou um espirito coletivo de participação, nas 

orientações gerais do processo libertador, na construção da teoria e na sua prática 

revolucionária. Aí se situa a base da realização de Cabral como pensador (PEREIRA, 1983, 

p.43). Desde sempre, Amílcar partilhou a ideia da possibilidade concreta, aberta aos guineenses 

e cabo-verdianos de negarem a negação de serem sujeitos do processo histórico. Teremos que 

ser cada vez mais capazes de pensar muito os nossos problemas para podermos agir bem e 

agir muito para podermos pensar cada vez melhor. Pensamento e ação, ação e pensamento 

(Idem). 

 
5.2.1. A Arma da teoria: a luta de classes e a filosofia política de Amílcar Cabral 

 
 

“As definições cabem aos definidores, não aos definidos” 

Toni Morrisson 

 
 

Consideramos filosofia política toda a obra produzida por Amílcar Cabral, desde os 

poemas e contos da adolescência e juventude, até os seus escritos de ciências sociais, análise 

política, filosófica e cultural dos povos africanos, mais especificamente, dos guineenses e 

caboverdianos. Para Cabral, havia uma crise que sufocava os movimentos de libertação, crise 

resultante de um processo de assimilação e da retirada dos povos africanos da história: 'a crise 

do conhecimento'; diz Cabral, 

Só poderemos transformar verdadeiramente nossa própria realidade com base 

no seu conhecimento concreto e nos nossos esforços e sacrifícios próprios, e 

que a libertação nacional e a revolução social não são mercadorias de 

exportação, a deficiência ideológica por parte dos movimentos de libertação 

nacional constitui uma das maiores, se não a maior fraqueza da nossa luta 

contra o imperialismo. (2013, p.72). 

 
 

Amílcar Cabral foi, sobretudo, um grande teórico da revolução africana. Segundo 

Léopold SENGHOR, (…) certos europeus e até africanos quiseram ver um 'marxista- leninista' 

no pensador que foi Amílcar Cabral (1983, p.62). Na verdade, o contato de Cabral com o 

marxismo, para alguns autores, como Julião Sousa, teria se iniciado ainda em Cabo- Verde. 

Para este autor, provavelmente Amílcar Cabral já sai de Cabo Verde (em 1945) com algumas 

leituras marxistas, muito em voga no período. Cabral se insere no quadro dos 
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dirigentes do movimento nacionalista intelectualmente formados no ocidente, com a forte 

influência do marxismo245. Em Lisboa, Cabral teve ainda maior proximidade com o 

materialismo histórico, dedicou-se ao estudo da literatura marxista, e envolveu-se com 

organizações marxistas da esquerda portuguesa246. 

Certamente, o pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels causaram impactos 

duradouros em todo o ativismo político de esquerda no mundo, e, de acordo com Marcio 

SANTOS, 

o marxismo foi influente inclusive no campo do antirracismo, mesclando-se 

com tendências políticas existentes em variados contextos nacionais, como no 

movimento da Négritude, em países como Caribe e França; no Civil Rights e 

Black Power Movement, nos Estados Unidos, nos movimentos de libertação 

de países africanos e nos movimentos negros brasileiros do final dos anos 

1970 (2010, p. 8). 

 

Entretanto, Cabral configurou-se como um pensador que não se prendeu a dogmas; 

recusava que lhe enquadrassem em rótulos ideológicos, não aceitou princípios dogmáticos 

importados da luta revolucionária, assim como realizou uma adaptação e uma reconfiguração 

das influências ideológicas que foi tendo ao longo da vida. 

 
245 O período em que Cabral luta é conflituoso, também, dentro do bloco socialista. A partir de 1962, a cisão sino- 

soviética, conflito entre a União Soviética e a China, passa a produzir os seus efeitos nas relações 

internacionais. É um período de disputa de modelos e rumos nos países socialistas, e isso também terá impacto 

na luta do PAIGC, como mostra o professor Julião Sousa na sua biografia de Cabral. Regionalmente, a Guiné- 

Conacry e o Senegal, vizinhos da Guiné, têm regimes rivais, com concepções políticas diferentes. Essa 

conjuntura torna inconveniente a assunção de posições políticas quanto a capitalismo ou socialismo, 

principalmente para um movimento de libertação, que precisa de apoios externos para a sua luta. Declarar-se 

capitalista (ou liberal) geraria antipatia do bloco comunista, assim como declarar-se comunista atrairia a 

antipatia do mundo capitalista. E estamos falando de “antipatias” fortemente armadas. 

246 Nas cartas de Cabral a sua primeira esposa, alerta-nos Luciana Bastos Dias, já está presente a influência da 

linguagem marxista: a leitura das cartas enviadas à Maria Helena Rodrigues, encontramos elementos de que 

Cabral já tinha interiorizado elementos da filosofia marxista no período analisado. Em cartas de 29/8/1948 e 

28/8/1950, falando sobre o racismo – dos temas mais presentes nas cartas publicadas –, afirma que a base 

econômica é a raiz dos preconceitos e dos conflitos humanos. Isso, ao nosso ver, estaria de acordo com uma 

visão materialista dos problemas sociais. Em carta de 6/4/1950, disserta sobre a função do indivíduo na 

sociedade, discutindo conceitos como determinismo, condições do meio e características individuais. Dentro 

dos estudos sobre Cabral, não é nenhuma novidade que ele tenha estudado marxismo em Lisboa. O que nos 

chama atenção, com a publicação das cartas em 2016, é como ele leva esses conceitos para os seus 

pensamentos mais íntimos. Numa carta de 1950 ou 1951, falando sobre passar a viver com Maria Helena, 

expõe o seu plano num esquema de tese, antítese e síntese, o qual pressupõe, no dizer de Cabral, “condições 

materiais mínimas”, a “não subestimação das necessidades”, a “identidade de princípios”, entre outras coisas 

que apenas Amílcar Cabral escreveria numa carta para a noiva. Na tese de licenciatura em agronomia 

apresentada em 1951, também está clara a influência do marxismo, como o reconhecem António Tomás e 

Patrick Chabal, autores que em suas biografias defenderam que Cabral não era marxista. Nos escritos de 1954, 

sobre agricultura africana, utilizará um linguajar mais explicitamente identificável com a tradição marxista 

(Luciana Bastos, entrevista por email em 05 de Abril de 2018). Por outro lado, defenderemos adiante que, a 

medida que a luta de libertação se estabelecia, Cabral foi desenvolvendo a sua perspectiva teórica e ampliando 

as análises do próprio marxismo. 
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Cabral nunca se declarou marxista. O realismo, a ponderação rigorosa da 

situação concreta no país e no mundo é um outro elemento do legado teórico 

de Cabral. Daí a negação do dogmatismo, da aceitação subserviente de 

fórmulas dos esquemas feitos. De solução muitas vezes resumidas em slogans 

e por vezes apresentada como científicas, mas que não conseguem resistir ao 

embate das realidades. Embora utilizando um dermaxe marxista de análise, 

Cabral nunca se atribuiu tal qualitativo, deixando aos outros a faculdade de o 

fazer. Inteligência livre, as suas reflexões conduziam necessariamente e de 

forma pragmática, as soluções que correspondiam ao local e ao momento, e 

as exigências do desenvolvimento da luta, servindo os interesses em causa 

(PEREIRA, 1983, p.47). 

Para SOUSA, o processo de desenvolvimento do projeto nacionalista de Cabral não foi 

espontâneo, tampouco rápido ou fácil247. Nesse processo, não se pode omitir as influências de 

Marx, Lenin, Trótski, Ho Chi Minh, Che Guevara e de outros, pois, ainda que Cabral tenha 

certamente lido as suas obras e tenha sido influenciado por elas, diz SENGHOR, 

(…) raras vezes se referiu as mesmas e nunca as citou nos seus próprios 

escritos (…) Amílcar Cabral assimilou o materialismo histórico, mas 

compreendia que este é apenas um método que só conduz a soluções 

verdadeiramente científicas se for completado com o conhecimento perfeito 

dos problemas e condições reais (1983, p.63). 

 

Mesmo influenciado pelo marxismo, as suas próprias ideias eram, em larga medida, 

baseadas nas suas experiências específicas. Muito de suas considerações foram se 

desenvolvendo no contato com o povo em combate. Cabral, não se prendeu às amarras 

ideológicas248, segundo DAVIDSON, demonstrava uma certa aversão pelas etiquetas, As 

pessoas aqui (em Londres neste caso) estão muito preocupadas com esta questão: são 

 
247 Deve-se observar também que Amílcar Cabral teve outros interlocutores (diretos e indiretos), que 

influenciaram de forma significativa no ideário de formação, organização política, ideológica e militar do 

PAIGC. Foi possível identificar as contribuições das teorias marxistas de acentuado caráter socialista, 

adquiridas, sobretudo nas relações de proximidade com países tais como: União Soviética, Cuba, China, etc., 

e da corrente ideológica pan-africanista, além das personalidades que lhes inspiravam, como o martiniquense 

Frantz Fanon, os africanos Patrice Lumumba, Kwame N’Krumah, Gamal Abdel Nasser, Agostinho Neto, 

Julius Nyereré, o presidente cubano Fidel Castro, Mao Tsé-Tsung, o general vietnamita Vo Nguyen Giap, para 

citar alguns, que contribuíram e inspiraram o trabalho político e a prática revolucionária da luta de libertação 

nacional na Guiné-Bissau. O reconhecimento da transversalidade teórica de Amílcar Cabral entre seus pares 

e a nível internacional, e os contributos para a teoria e a prática revolucionária no desenvolvimento da luta de 

libertação nacional na Guiné-Bissau granjeou-lhe os títulos de “Honoris Causa em Ciências Sociais da 

Academia das Ciências Sociais da União Soviética e Doutor Honoris Causa da Universidade de Lincoln dos 

Estados Unidos e das condecorações Gamal Abdel Nasser”, etc., atributos que consolidam o reconhecimento 

da sua personalidade intelectual de leader revolucionário merecendo destaque entre outros líderes de libertação 

nacional em África (ORAMAS, 1998, p.139, Apud MONTEIRO, 2009, p.183). 

248 Em todo caso, a defesa da especificidade do processo histórico local como guia da revolução (e a consequente 

recusa em enunciar a filiação a um modelo) apontam na direção da busca de uma margem de manobra mais 

ampla que aquela que a União Soviética concedia aos países da Europa oriental, por exemplo. Não se declarou 

marxista nem comunista, assim como também o PAIGC. Cabral sabia que a opção pela neutralidade era uma 

forma de não impedir as relações com alguns países. 
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marxistas ou não? São marxistas-leninistas? Perguntem-me, simplesmente, por favor, que 

estamos a fazer no campo de combate? (Apud DAVIDSON, 1983, p.106). 

Cabral trouxe ferramentas interpretativas novas da realidade local, pois, por mais bonita 

que seja a realidade dos outros, ela não serve para nós; não é uma receita que se aplica. 

A referência que ele faz ao “homem grande” mostra bastante que Cabral 

integra na sua reflexão a figura tutelar do antepassado, garante de uma 

memória digna de crédito. Os provérbios e adágios que ele extrai do saber 

local, formulado com singular simplicidade, são erigidos em princípio 

fundamental ao serviço da actividade política e/ou da estratégia militar. “Por 

mais quente que seja a água da nascente, ela não cozerá o teu arroz”, que põe 

em evidência, na transformação da realidade, o princípio interno, o esforço 

próprio (BAH, 2005, p.110). 

 

Era imprescindível evitar aplicar cegamente as experiências dos outros, em vez disso, 

Cabral realçava a necessidade de sempre ter em conta as condições geográficas, históricas, 

culturais e econômicas dos diferentes povos249; sendo, portanto, importante ter uma postura 

crítica de outros processos, pois, A realidade dos outros, interpretada pelas teorias dos outros 

é fogo que queima apenas o lado de fora. Cá dentro, o real impõe testes próprios, o arroz que 

coze é a realidade que precisa ser testada com os instrumentos cognitivos intrínseco à luta 

local (NEVES, 2016, p.249). A sua análise original preconizava que devemos 'pensar pelas 

nossas próprias cabeças'; como exemplifica Cabral, os camponeses na China não eram os 

camponeses da Guiné (…): 

(...) decidimos mobilizar a população do campo. Muita gente pensa que para 

decidir fazer isso aplicamos a teoria de Mao Tse Tung ou de não sei quem, 

mas nessa altura ainda nem se quer conhecíamos Mao Tse Tung. As 

necessidades da nossa terra é que nos levaram a isso e os próprios erros que 

cometemos é que nos mostraram o caminho (2014, p.229). 

Para Cabral, a realidade difere sempre da abstração, é sempre mais rica e plena. Como 

diz SENGHOR, A metodologia científica perde a sua força vivificante quando separada da 

realidade. Os princípios do socialismo científico não podem ser transferidos para o meio 

africano como algo dado duma vez para sempre (Idem, p.69). Dessa forma, Cabral era um 

pensador pragmático que buscou a ruptura epistemológica com os moldes ocidentais, apesar do 

suporte teórico do marxismo. Para Manuel ALEGRE, 

Discute-se muito o problema da sua filiação ideológica, já que ele próprio 

nunca se adjectivou nem confessou (…) um dia lhe perguntei se era ou não 

marxista, ao que ele me respondeu com um sorriso: - Sabes, o próprio Marx 

 
249 O PAIGC realizou um recenseamento das populações das zonas libertadas e este documento encontra-se 

disponível nos arquivos da fundação Mário Soares, http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_2617#!e_2705 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_2617&amp;amp%3B!e_2705
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não gostava que lhe chamassem marxista, dizia que a palavra lhe cheirava a 

sacristia (…) Amílcar Cabral não tinha uma visão confessional ou religiosa 

da ideologia. E acima de tudo ele foi ele próprio. Isso é que é importante. Pra 

ele o povo e o homem era o principio e o fim da ação, o primado da política e 

a luta de libertação concedida como ato de cultura. De dentro pra fora, da 

África para o Mundo (1983, p.226). 

Não há dúvida que, muito mais que Fanon, Cabral faz referências diretas da análise 

materialista e apresentou discussões alargadas sobre a estrutura de classes, o modo de 

produção e outros elementos do discurso marxista (TAIWÓ, 2005, p.716). Todavia, nem 

Cabral e nem Fanon compreenderam a luta de classes como força motriz da História; a visão 

materialista tem de ser contextualizada, pois, a noção de luta de classes exclui da História a 

maioria dos povos do planeta, tendo em conta que as classes (tais como estão definidas nas 

obras de Marx e Engels) são emanações directas da História europeia (Apud WICK, 2005, 

p.379). Em Os Condenados da Terra, FANON afirma que nas colônias, a infraestrutura é 

igualmente uma superestrutura. A causa é consequência: se es rico é porque se é branco, se é 

branco é porque é rico. Por isso, as análises marxistas devem modificar-se sempre que se 

aborda o sistema colonial (1968, p.34). 

Em Cabral, continua WICK, a História precede e ultrapassa o aparecimento das classes 

nas sociedades humanas. A análise da História que se centra na luta de classes não é assim, 

falaciosa, mas também ela não é universal. Ela é fruto de uma experiência europeia (Idem). 

Assim, Cabral consegue ver a determinação do marxismo válida para o seu contexto de origem, 

pois o racismo qualifica a opressão além do capital. No entanto, Cabral não discorda do 

marxismo, mas da sua aplicação às realidades africanas; como diz Sônia BORGES, Cabral 

Discorda, primeiro no que respeita à aplicação da «ditadura do proletariado», 

uma vez que ela não se coaduna connosco; nós não temos proletariado. As 

estruturas dos partidos marxistas não podem aplicar-se entre nós. O 

marxismo visava as sociedades industriais do passado do ocidente 

(CABRAL, Apud VAZ, 2008, p.197). 

 
 

Nesse viés, Cabral desenvolve uma concepção descontinuista do desenvolvimento das 

forças produtivas (NEVES, 2016, p.251). A seguinte afirmação de Engels e Marx no Manifesto 

Comunista: A história de toda a sociedade até aqui é a história (escrita) da luta de classes250, 

na visão de Cabral, demonstrava que a análise marxista excluía os povos onde a 

 
250 Marx, Karl; Engels, Fredrich – Manifesto do Partido Comunista. Lisboa: EdiçõesAvante, 2004, p. 36. 
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escrita não era utilizada. Contrário a essa perspectiva, Cabral redefiniu alguns conceitos 

marxistas, insistiu na reinserção do contributo de todos na forja da História através de uma 

ampliação do quadro analítico marxista, no qual o nível das forças produtivas e o modo de 

produção formam o motor da História e está fora da questão a consciência de classe251 (WICK, 

2005, p.379). 

A força que move a história, da sua perspectiva, se refere à maneira de produzir de cada 

povo, tendo a cultura papel primordial na resistência à exploração; desse modo, não se podia 

considerar a realidade social africana em comparação com a realidade das sociedades europeias, 

onde se desenvolve a luta de classes. A unidade é fundamental no pensamento de Cabral e 

permeia toda a sua práxis; na verdade, a convivência de Cabral com os camponeses e os diversos 

povos guineenses o fez compreender a continuidade da sociedade no cotidiano desses povos, 

compreendendo que o colonialismo é um processo do capitalismo que prescinde subjugar povos 

inteiros, e que a principal contradição não era entre a classe burguesa e o operariado, mas entre 

os colonizadores e os colonizados. 

Por outro lado, considerando a análise da sociedade guineense, Cabral argumenta que 

as contradições entre os povos da Guiné (...) 

Tudo por causa de ideias antigas que ainda existem na cabeça das pessoas, ou 

de interesses práticos, concretos: porque roubaram as vacas, porque levaram 

as “badjudas”, ou porque lavraram a terra que não lhes pertencia, etc., ideias 

que os tugas podem explorar e exploram para provocar conflitos entre a nossa 

gente. Estas são algumas das contradições que queríamos explicar aos 

camaradas. Tanto na Guiné como em Cabo-Verde, o nosso objectivo foi 

eliminar as contradições (2014, p. 77). 

 
De acordo com a perspectiva de Cabral, a imensa parcela da população oprimida 

constituía um só grupo, e, no lugar de proletariado, nomeou-os 'Nação-classe'; como define 

Cabral, a nossa luta é, fundamentalmente, baseada não na luta de classes mas na luta da nossa 

Nação-classe contra a classe dirigente colonialista portuguesa (Apud VAZ, p.125). Por outro 

lado, Cabral não conseguia ver uma solução nacionalista possível sem a destruição da estrutura 

capitalista imposta à nação dependente. O objetivo do PAIGC, de acordo com 

251 O conceito de modo de produção é discutível porque privilegia as forças produtivas. E essa concepção tem 

como consequência o desenvolvimento do economicismo no interior do marxismo e a eliminação das relações 

de produção. E assim, os estudos científicos dessas relações é simplesmente substituído pela referência as 

formas jurídicas de apropriação dos meios de produção (DIENG, 2005, p.727). Então, esse é um problema na 

concepção de Cabral, que conduz ao economicismo. O nível das forças produtivas não é a verdadeira força 

motora e permanente da história. É anular as relações de produção e privar-se do estatuto da natureza dos 

modos de produção. Assim, as relações sociais existentes nos modos de produção aonde não há luta de classes, 

ficarão fora de todo o estudo, se se adotar o ponto de vista de Cabral (Idem). 
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Cabral, é destruir o estado colonial para criar um novo estado, diferente, destruir as relações 

capitalistas (2013, p.154). 

Cabral defendeu que em África, a passagem do colonialismo para o socialismo era 

possível, até porque o socialismo já fazia parte dos povos. Corroborando com Cabral, Nah 

DOVE nos diz que, 

Curiosamente, o conceito de e as filosofias subjacentes socialismo ou o 

comunismo ou comunitarismo como uma estrutura social igualitária coletiva 

é inerentemente Africana na origem. Organização coletiva e sociedade 

igualitária são inerentemente culturalmente específicas para as pessoas 

Africanas e das Primeiras Nações. É por isso que muitos líderes Africanos se 

voltaram para a ideia de socialismo. Eles acreditavam que ele estava de acordo 

com filosofias, valores e crenças Africanas existentes252. 

Amílcar Cabral foi um pan-africanista que também defendeu o socialismo como 

objetivo a se atingir, pois, um dos objetivos da independência é destruir o capitalismo; para 

NAVARRO, a relação entre os conceitos Socialismo e Pan-Africanismo é muito antiga (…) 

George Padmore toma um maior partido pelo Pan-africanismo, mas 

reconfigura seus elementos ao propor uma “terceira via”, ou seja, um Pan- 

africanismo cruzado pelos elementos teoréticos marxistas e por uma 

 

252 Kwame Nkrumah reconhecendo as distinções entre cultura europeia e Africana, diz do socialismo: “O 

socialismo não contêm o ingrediente fundamental do capitalismo, o princípio da exploração. O socialismo 

significa a negação do próprio princípio em que o capitalismo tem seu ser, vive e prospera, esse princípio que 

liga o capitalismo com a escravidão e o feudalismo....Se alguém busca o ancestral político-social do 

socialismo, é preciso ir ao comunitarismo....o socialismo, portanto, pode ser e é a defesa dos princípios do 

comunitarismo em um ambiente moderno....Porque o espírito de comunitarismo ainda existe até certo ponto, 

em sociedades com um passado comunitarista, o socialismo e o comunismo não estão no estrito sentido da 

palavra credos "revolucionários". Eles podem ser descritos como atualizações em linguagem contemporânea 

dos princípios básicos de comunitarismo (Nkrumah, 1970, pp.73- 74, Apud DOVE, 1995, p.10). Para Julius 

Nyerere, “O Socialismo Africano [...] não teve o “benefício” da Revolução Agrária ou da Revolução Industrial. 

Não partiu da existência de “classes” conflitantes na sociedade. Na verdade, duvido que o equivalente da 

palavra “classe” exista em qualquer língua africana indígena; pois o idioma descreve as ideias daqueles que o 

falam e a ideia de “classe” ou “casta” era inexistente na sociedade africana (NYERERE, 1968, p.11, tradução 

nossa). Vejamos o que também diz Léopold Senghor, “No entanto, não sendo as situações idênticas, se bem 

que semelhantes, os objetivos da revolução –a revolta é somente o primeiro tempo, o aspecto negativo –não 

serão os mesmos. O problema na Europa é o da supressão das desigualdades resultantes da formação de 

classes. Na África consiste na supressão das desigualdades pela dominação” (SENGHOR, 1965, p.1) Ao lado 
de Kwame Nkrumah em Gana, afirma NAVARRO, “Léopold Sédar Senghor e Alioune Diop em 
Senegal, Julius Nyerere na Tanzânia,Tom Mboya no Quenia e Sékou Touré na Guiné•Conacri, defenderam 
esta matriz socialista, com uma certa homogeneidade e pequenas variações, com princípios sociais básicos 
comuns aos projetos políticos que promoviam um chamado programa socialista, articulado a uma política 
autoproclamada de Pan•africanista, em uma tensão conceitual dialética que desenvolvia uma progressão 
teórico•conceitual, da consciência à organização social continental unificada Seja como Ujamaa, 
Négritude, Personalidade Africana ou na defendida ausência das classes sociais na África, o princípio é o 
mesmo, uma com unidade social, tradicional e harmônica, onde os vícios do mundo Ocidental, seu 
individualismo e egoísmo, não estão presentes. Uma cultura estendida e compartilhada que antecede ao 
período colonial e que sobreviveu a seu avanço. O Socialismo Africano é pensado como intrínseco à 

sociedade e ao Ser Africano, antecede ao próprio capitalismo” (NAVARRO, 2018, p.281). 
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necessidade de articular os princípios socialistas a sua teorização (2018, 

p.282). 

Entretanto, mesmo assumindo o socialismo como a saída para os povos colonizados, 

Cabral não ficava a divulgar o socialismo como ideologia central da luta; socialismo é a saída. 

Mas não tarefa imediata. Preferia falar da sociedade livre da exploração (MARTICHYNE, 

1983, p.72); da perspectiva de Cabral, o que determina a ideologia é a prática cotidiana, no 

caso, uma prática que é baseada na organização popular. Assim, de acordo com WICK, Cabral 

tem uma visão mais ampla, bem mais dinâmica, complexa e “inclusiva” dos processos 

históricos no mundo não-ocidental (2005, p.379). 

Nesse sentido, autonomia intelectual, autogestão da produção, saúde, justiça, educação 

e segurança, assim como a defesa do cultivo ancestral da terra, constituíam o arcabouço da 

teoria e práxis do movimento encabeçado por Cabral; de acordo com os princípios ancestrais 

das comunidades africanas, Cabral realiza (…) um exercício epistêmico que leva ao limite, 

quando se apropria e deforma o conceito de centralismo democrático para chegar à noção de 

democracia cooperativa (ANJOS, 2016, p.246). Foi assim que a luta armada de libertação 

constituiu-se numa escola permanente pra todos e todas os e as envolvidos/as, e esse processo 

foi solidificando o pensamento de Cabral. 

Entendendo a centralidade da teoria, ao lado da ação revolucionária, Cabral realizou 

uma espécie de adaptação do marxismo às condições africanas, ampliou e produziu uma teoria 

que transcende o espaço e o tempo, que vê no respeito às diferenças, sejam étnicas, culturais, 

religiosas ou de gênero, a possibilidade de conviverem em harmonia e preservando- se as 

especificidades. Então, diz Aly DIENG, Coube a Cabral o mérito de analisar a estrutura social 

da Guiné sob o ângulo da pertença étnica das suas componentes. Esta abordagem chocou os 

marxistas africanos dogmáticos, que querem reduzir toda a realidade social num fenómeno de 

classes (2005, p.730). Vimos que a análise de classes na Guiné e em Cabo-Verde, muda de 

orientação com o massacre de Pidjiguiti em 1959; Até então, era influenciado mais pelo 

marxismo clássico e dogmático. (…) Cabral atribui mais importância aos assalariados e 

particularmente a pequena burguesia que tem um papel considerável na luta (DIENG, 2005, 

p.732). No entanto, 

Sabemos que Cabral e seus companheiros tinham procurado encontrar um 

proletariado no início da luta, por mimetismo com as ideologias 

contemporâneas da revolução, dominados por uma visão da história fundada 

na noção de “classes sociais”. Por ocasião das campanhas de mobilização 
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para a luta armada, Cabral é surpreendido pela motivação das populações 

Balantas no engajamento anticolonialista. As estruturas sócio-económicas dos 

Balantas são, segundo os critérios modernistas, os mais atrasados (a 

estigmatizar a sociedade sem “estado” ou “horizontal”). São portanto, os 

primeiros a se mobilizarem massivamente contra o colonialismo (WICK, 

2005, p.380). 

 

No caso dos Balantas, a propriedade da terra era coletiva, então o capitalismo tinha 

outras formas de exercer a sua exploração, de impôr a monocultura. Já com relação as ilhas de 

Cabo-Verde, havia a concentração fundiária e formas de arrendamento que deixava os 

camponeses sem terra à mercê dos grandes proprietários. Levando em consideração a estrutura 

social dos diferentes povos guineenses, Cabral deu grande relevância a resistência cultural e a 

identidade étnica; na sua análise da sociedade, diz CHILCOTE (1983, p.156), 

Cabral procurava divisões e contradições, por toda parte: raças, religiões, 

grupos étnicos e classes sociais eram tomadas em consideração. Os 

colonialistas europeus brancos aprovavam uma continuada presença e 

domínio portugueses nas colónias, enquanto que os africanos negros tendiam 

a apoiar a luta de libertação. 

 

Cabral valorizou mais do que muitos dos seus contemporâneos a necessidade imperiosa 

da independência de pensamento. Talvez a primeira e a origem de todas as demais 

independências. Então os seus conceitos também são operativos, criam sentido para nossa 

própria história, para a própria história africana (REIS, 2005, p.16). Cabral defendia que nem 

tudo é culpa do colonialismo e não se vale a pena fazer qualquer coisa para se alcançar a vitória, 

pois para ele, ‘os fins não justificam os meios’. Pressupunha o não enquadramento ideológico 

ao defender a independência de pensamento e a ruptura com a razão colonizadora. Ele 

permaneceu fiel a unidade de dialética da teoria e da prática (NTALAJA, 1983, p.196). E, 

mesmo que a teoria não fosse o viés mobilizador da luta, Cabral sabia que a luta antimperialista 

era inviável sem uma teoria revolucionária. Cabral vai compondo a realidade a partir da 

interação das realidades diversas, sendo a teoria revolucionária resultado da própria experiência 

da luta. 
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5.3. Identidade, Estado e Nação em Amílcar Cabral 

 

 
O movimento anticolonial na Guiné-Bissau desmistifica a ideia de passividade que se 

atribui aos povos africanos colonizados. Como pudemos ver nos capítulos anteriores, durante a 

colonização os guineenses mobilizaram incessantes combates contra os colonialistas, o que 

acabou por gerar uma tradição de resistência à cobrança de impostos, à monocultura de 

exportação, ao trabalho forçado, à submissão às autoridades portuguesas, quero dizer, o 

processo de resistência ao colonialismo desembocou na formação do PAIGC e na permanência 

da luta de libertação por mais de uma década. 

Nessa sequência, a constituição da identidade africana anticolonial foi subestimada 

pelos colonizadores, que foram surpresos pela organização da luta armada, como afirmou 

Cabral: um dos erros mais graves cometidos pelas potências coloniais terá sido ignorar ou 

subestimar a força cultural dos povos africanos (VILLEN, 2013, p.184). Amílcar Cabral via a 

identidade numa dinâmica da cultura e da história partilhada por um povo em comum; 

repudiava qualquer noção de identidade baseada nas distinções biológicas ou fenotípicas, como 

diz em Arma da Teoria, 

A identidade de um indivíduo ou de um determinado grupo humano é uma 

qualidade bio-sociológica, independente da vontade desse indivíduo ou desse 

grupo, mas que só tem significado ao ser expressa em relação a outros 

indivíduos ou a outros grupos humanos. A natureza dialética da identidade 

reside no fato que ela identifica e distingue, porque um indivíduo (ou um 

grupo humano) não é idêntico a determinados indivíduos (ou grupos) senão 

se for distinto de outros indivíduos (ou grupos humanos). A definição de uma 

identidade, individual ou colectiva, é portanto, simultaneamente, a afirmação 

e a negação de um determinado número de características que definem 

indivíduos ou colectividades em função de coordenadas históricas (biológicas 

e sociológicas), em dado momento da sua evolução (2013, p.290). 

Intrinsecamente ligada à forma de viver de um povo, a identidade simboliza a 

humanização e a criação, num processo de comunhão do povo, da sua memória e da suas raízes 

culturais. Nessa sequência, a constituição da identidade nacional africana se dá também em 

contraposição à cultura europeia; como diz VILLEN, a identidade da nacionalidade africana 

é contraposta aos valores de dominação da identidade imperialista portuguesa, colocando-se 

como uma identidade essencialmente revolucionária (2012, p.167). Isso significou a “re- 

africanização dos espíritos” dos 'intelectuais colonizados', como se posicionou Cabral, Esse 

governo sabe muito bem que os povos da Guiné e de Cabo Verde não 
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querem tornar-se portugueses, lutamos para conquistar a independência nacional (Apud 

PIERSON-MATHY,1983, p.516). 

Da perspectiva colonizadora, só há validade para o 'nós ocidental', 'o resto', 'o outro', 

não. Por isso, o imperialismo consiste na negação das identidades autóctones; o PAIGC, por 

outro lado, reforçou-as e consolidou a sua estratégia de unidade em meio à diversidade cultural 

da Guiné e da sua relação com os povos caboverdianos. Assim, Cabral buscou ver a unidade 

entre os povos, opôs-se à exploração dos sentimentos identitários por indivíduos ou grupos. 

Cabral, segundo NEVES, por conviver com essa diversidade toda étnica, com vários povos 

diferentes da Guiné, camponeses, ele abriu-se a uma diversidade social e étnica da realidade, 

que não poderia ser definida simplesmente em uma nação (2005, p.6). De acordo com Helmy 

SHARAWY, 

Cabral tinha atribuído ao movimento de libertação nacional e à cultura de 

libertação o papel de juntar a diversidade social a totalidade de uma nova 

sociedade. Identidades nacionais e culturais fazem parte da lógica do conflito 

de civilizações. E esses conflitos sempre surgirão a menos que dermos a 

vitória ao modernismo ocidental (2005, p.238). 

Esse processo gerou uma identidade política anticolonial, e, na Guiné, a luta de 

libertação nacional desenvolveu-se, mesmo sem a existência de uma nação, mas de várias 

nacionalidades. Nesse viés, de acordo com MAGUBANE, 

Uma das principais realizações de Cabral foi compreender que o 

nacionalismo, essencialmente foi uma ideologia política do século XIX e que 

para os povos sujeitos ao imperialismo e o capitalismo, o nacionalismo 

burguês como ideologia podia tornar-se reacionário no processo de 

colonização (1983, p.333). 

 

O PAIGC estabeleceu um caminho de unidade bi-nacional entre povos que fazem parte 

do mesmo tronco ancestral e que se encontram submetidos ao mesmo poder colonizador. Para 

Diana Handem, 

O apelo à insurreição de todos os filhos da Guiné-Bissau lançado pelo PAIGC 

e a vontade de se libertar da dominação colonial, por parte dos indivíduos ou 

de grupos oriundos de diversas comunidades étnicas e de várias categorias 

sociais no campo e nas zonas urbanas, constituíram, a partir do fim dos anos 

50, os primeiros alicerces reais do edifício nacional (1986, p.2; Apud 

MONTEIRO, 2013, p.212). 

 

 

O nacionalismo guineense teve na cultura o seu espaço de organização social; como 

vimos, nesse país a nação se desenvolveu antes do estado, e, nessas condições, o PAIGC 
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representou e cumpriu a função e gestão do estado. Para Cabral, essa nação se organizou, numa 

'nação-classe' e a luta de libertação constituiu um ‘ato de fecundação da história’; como diz 

VILLEN, Essa cultura de revolta contra o sistema de opressão foi o fundamento das lutas de 

libertação em seu propósito de afirmação da identidade cultural dos povos dominados (2012, 

p.186). 

(…) o nacionalismo é a ideologia da nação, não do Estado. Assim sendo, o 

nacionalismo é uma doutrina cultural, ou mais precisamente uma ideologia 

política que tem como centro uma doutrina cultural, ou seja, é a cultura que 

vai desempenhar o papel de motor ou acelerador do processo de organização 

dos homens em nações (ANDRADE, 1986. Apud MONTEIRO, 2013, p.212). 

Amílcar Cabral tentou flexibilizar os valores recebidos tornando-os compatíveis com 

outras realidades, como vimos na sua leitura do marxismo. No entanto, A Guiné-Bissau e Cabo 

Verde não constituem com toda evidência essa entidade nacional homogênea, que pressupõe a 

criação de um estado nação, segundo o modelo teórico europeu253 (WICK, 2005, p.362). Assim, 

a constituição da nação guineense e caboverdeana, da perspectiva de Cabral, relaciona-se à 

identidade e à diversidade dos diferentes povos e de como a nação foi sendo formada a partir 

da multiplicidade cultural. 

Porém, em que medida a Nação, nos moldes europeus, poderia contemplar os povos 

guineenses? A Nação é uma comunidade cultural que compartilha valores, padrões éticos e 

morais, sistemas de saberes, ou como diz Manuel CASTELLS, as nações são comunidades 

culturais construídas nas mentes e na memória coletiva das pessoas por meio de uma história 

e de projetos políticos compartilhados (Apud AUGEL, 2007, p.270). No caso que nos 

referimos, construir a nação e a identidade nacional, foi um dos projetos políticos do PAIGC. 

Vejamos o que diz Amílcar Cabral, 

(…) temos de dar atenção à propaganda que fazem para nos desmobilizar, pois 

temos algumas fragilidades. Por exemplo, é através da nossa luta que estamos 

a construir uma nação. Ainda somos frágeis nesse aspecto e alguns dos que cá 

estão sentados, mesmo alguns responsáveis do Partido, não atingiram a 

consciência exacta do que é a nossa Nação. Alguns continuam a sentir-se 

macanhas, papéis, mandingas ou balantas mais do que propriamente 

guineenses. Não nos iludamos pois, não somos o povo do Vietname. O 

Vietname, que lutou pela sua independência contra a China, nos tempos 

antigos em que a China o conquistou, já era uma nação, uma só. Essa é uma 

grande fraqueza, camaradas, uma fraqueza em que os tugas podem meter o 

seu dedo e rebentar com tudo (2014, p.46). 

 
253 E a gente sabe aqui na nota de rodapé, que os mais antigos estados nação europeus estão bem longe de serem 

homogêneos e sua unificação só foi possível através da repressão de vários povos (WICK, 2005, p.362). 
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Nesse sentido, diz WICK, Cabral sublinha o facto de que a discriminação colonial com 

o seu racismo fundamental transcende as divisões internas da sociedade autóctone. Face a uma 

dominação comum, a luta de libertação anticolonial mobiliza toda a sociedade (2005, p.365). 

A luta de libertação conseguiu organizar a 'nação-classe' em meio às diversas estratégias 

coloniais que consistiam em criar diferentes níveis de opressão a fim de dividir os governados 

e diluir a rejeição da essência da dominação (Idem). 

No entanto, a identidade nacional proposta pelo líder nacionalista bissau-guineense foi 

modelada com base nas diversidades étnicas rubricadas em unidades, a fim de vencer as 

distinções dos costumes, tradições, e impor uma unidade cultural, forjando a consciência 

nacional que visava superar a dominação cultural e colonial (MONTEIRO, 2013, p.210). 

Assim, a transformação das identidades étnicas em uma consciência nacional, precisava ser 

politicamente produzida; como explica Cabral durante o Seminário de Quadros em 1969: 

A primeira condição para a resistência política, camaradas, é unir as pessoas. 

Já falámos sobre isso na questão dos princípios do Partido, foi já definido em 

grande parte qual é a nossa resistência política. Unir, criar a pouco e pouco a 

consciência nacional, porque nós partimos de um ponto em que não tínhamos 

uma consciência nacional, em que tanto pela nossa história como pelo trabalho 

dos tugas, estávamos divididos em grupos. Civilizados e indígenas, gentes do 

mato, balantas, papéis, manjacos, mandingas, etc., etc. O nosso primeiro 

trabalho é criar num certo número da nossa gente a consciência nacional, a 

ideia da unidade nacional, tanto na Guiné como em Cabo Verde (2014, 

p.156). 

Na perspectiva de Carlos Lopes, é através da cultura que podemos explicar toda a base 

do nascimento do nacionalismo bissau-guineense, é o ponto de partida para analisar como se 

engendrou a unificação entre a cultura, o Estado e a luta de libertação nacional, que desdobrou 

na formatação da ideia da nação com os contornos étnicos na Guiné-Bissau. Assim sendo, os 

atributos étnicos estão comungados no sentimento nacional, através da partilha do mesmo 

território histórico, tradições culturais, mitos, memórias e histórias comuns (1987, p.71). Como 

afirmou Odete SEMEDO, 

Assim, a oralidade, que caracteriza a tradição africana pela marca da palavra 

e da voz, é o lugar onde a ancestralidade cultural se manifesta e quando a 

ficção em prosa a recupera faz dela um modo de resistência aos padrões 

estéticos e ideológicos do ocidente branco-europeu. Cartografam-se, desse 

modo, as identidades em diferença que a colonialidade do poder e do saber 

tentou, em vão, esfacelar (2010, p.53). 
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Além da identidade cultural, do compartilhamento ancestral do mesmo grupo, há a 

identidade social, pois, de acordo com Cabral, a estrutura social compõe a cultura254. Cabral 

compreendeu que o racismo é eixo do colonialismo, mas não deixou de identificar ‘os inimigos 

do povo’, mesmo sendo africanos(…) e que também havia gente do mato que se beneficiava 

com o colonialismo. Vejamos o que diz Cabral, 

(…) Se vocês repararem bem, isso revela-nos até uma verdade simples: não 

basta ter nascido na terra, com antepassados todos nascidos na terra, para ser 

amigo da sua terra, amigo da sua família e do seu povo (…). Temos de prestar 

muita atenção a isso camaradas. Havia muita gente a pensar que lá, porque 

alguém frequentou a escola e aprendeu as coisas dos portugueses já não era 

amigo da África, não era amigo do seu povo, dos africanos. Isso é falso. 

Reparem bem e vejam quem está mais do lado dos colonialistas. São os da 

cidade? São os que foram à escola? Não, são também aqueles que eram 

indígenas, mas que tinham regalias e viviam explorando o nosso povo (2014, 

p.49). 

Importante dizer que a contínua resistência dos diferentes povos ao sistema colonial 

garantiu a preservação das suas tradições culturais, como demonstra MONTEIRO, mesmo não 

tendo a consciência de que essas reivindicações individuais em defesa das identidades 

culturais seriam a posteriori traduzidas como pertencentes a uma identidade coletiva atrelada 

à nação bissau-guineense (2010, p.211). De acordo com WICK, Cabral 

(…) considera a identidade étnica como uma realidade no seu pleno direito, 

que é tão importante como a realidade econômica ou social. Isto é crucial por 

que os analistas e os dirigentes revolucionários marxistas ou não, africanos ou 

não, tem tendência a negar o fator étnico, ou pelo menos a subordiná-lo a 

outros fatores (2005, p.367). 

Dessa maneira, a construção da identidade nacional é transcendente, na medida em 

que não resulta do somatório ou da substituição das identidades subnacionais existentes, mas 

conduz a algo novo enquanto a projeção de significados universais e renováveis 

(TOLENTINO, 2005, p.223). Portanto, Cabral faz a defesa do 'homem novo255', que vai além 

dos critérios étnicos locais, resgata a identidade anticolonial. Jean Ziegler fala dessa Morte e 

ressurreição, 

254 Paralela situação foi pensada por Frantz FANON - Na Martinica, o problema racial está coberto por uma 

discriminação econômica. As relações não se alteram com as acentuações epidérmicas. Apesar da maior ou 

menor carga de melanina, existe uma cor do tasto que permite a uns e outros reconhecerem-se como médicos, 

comerciantes, operários; um negro operário estará do lado do mulato operário quanto o negro burguês; temos 

aqui a prova de que as histórias raciais são apenas uma superestrutura, um manto, uma surda emanação 

ideológica que se despe de uma realidade econômica (1969, p.22). 

255 Para Julião SOUSA, o discurso do “homem novo” também era patente no discurso teórico de outros teóricos 

como Frantz Fanon. Na linha de Senghor, Cabral defendia também que o Estado sempre antecederia a nação 

(2012, p.300). Para Cabral, a revolução não era apenas a luta pela independência: O significado da nossa luta, 

não é só em relação ao colonialismo, é também em relação a nós mesmos (2013, p.69). 
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(...) essa dupla experiência marca a existência do combatente. Transforma-a. 

Faz do resistente o homem de uma raça nova e que anuncia a humanidade 

libertada vindoura. Todo o movimento colectivo de reivindicação social – 

aliás, como toda a vida individual - conhece momentos de graça, um período, 

instantes em que o seu ser profundo se desvenda (...). Ele exprime a 

identidade, o desejo profundo, a liberdade exigida, o seu ser singular do povo 

que representa. Deste modo, põe em cheque, contesta, destrói legitimidade 

dos dominadores. Mostra a possibilidade concreta de uma existência diferente, 

liberta, feliz. Destrói um mundo e aumenta o advento de uma humanidade 

nova (2005, p.591). 

A condição de colonizados já era um traço de definição de uma identidade racializada, 

implicada na colonialidade; assim como a negação dessa condição fez parte da construção da 

identidade nacional e anticolonial. Para FIGUEIREDO, o nacionalismo de Cabral buscava 

resolver, no nível do discurso, a contradição, compartilhada pelos nacionalismos africanos de 

modo geral, implicada na necessidade de ancorar uma reivindicação política unitária em uma 

multiplicidade de fontes culturais de legitimidade, continua o autor, 

(...) Cabral consegue afirmar uma certa legitimidade para as culturas “étnicas” 

da Guiné, e ao mesmo tempo reivindicar um único estado nacional, por 

conceber as diferentes etnias (entendidas como uma composição de 

sociedades e culturas) como operandos algébricos em uma equação que tem 

como resultado a consciência nacional. Dessa operação se exige que se 

equipare ao processo de modernização — essa operação ideal da filosofia da 

história e da teoria política ocidentais. Cabral define o lugar de seu PAIGC 

nesse processo como a força política a qual, continuamente emergindo da 

cultura, tem como objetivo, através de um trabalho seletivo executado sobre a 

própria cultura, dar à luz o moderno Estado-nação numa condição colonial e 

africana (FIGUEIREDO, 2012, pp.173-174). 

A presença da interculturalidade significa ainda, no pensamento de Cabral, que os 

africanos colocaram pedras nos alicerces do mundo, e devem se integrar na sua aldeia, no seu 

país e no mundo; nas suas palavras Não queremos encerrar-nos num esquema individual, numa 

cultura específica, num mito tradicional; queremos viver como os outros, medir-nos com todo 

o mundo, com brancos, negros e amarelos (Apud VEIGA, 1983, p.269). A visão de Amílcar 

Cabral situa a cultura como síntese do local e do universal; para ele, um povo colonizado que 

se liberta, só estará realmente livre se retomar os caminhos ascendentes da sua cultura, ao 

mesmo tempo que não subestime os contributos positivos da cultura do opressor e de outras 

culturas. 

Abusca por fazer emergir uma consciência nacional envolve, segundo Amílcar Cabral, 

um trabalho rigoroso relativamente as culturas existentes no território, que serão tidas como 
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matérias-primas; dessa maneira, é necessário privilegiar os conteúdos “positivos”, como diz 

Cabral: 

Na apreciação do papel da cultura no movimento de libertação, é conveniente 

não esquecer que a cultura, como resultante e determinante da história, 

comporta elementos essenciais e secundários, forças e fraquezas, aspectos 

positivos e negativos, factores de progresso ou mesmo de regressão 

— em suma, contradições e mesmo conflitos. Seja qual for a complexidade 

desse panorama cultural, o movimento de libertação tem necessidade de nele 

localizar e definir os dados contraditórios para preservar os valores positivos, 

efectuar a confluência desses valores no sentido da luta e no âmbito de uma 

nova dimensão — a dimensão nacional (Apud FIGUEIREDO, 2012, p.171). 

Por esse viés, Cabral acreditava que a exaltação das virtudes da cultura africana, sem 

considerar os defeitos ou os aspectos ‘negativos, reacionários ou de regressão’, podia ter o 

mesmo efeito que a política colonial de subestimação do valor da cultura. Apesar de ter traços 

comuns e específicos, Cabral sustentava que não existia uma única cultura continental 

africana, o que poderia ser interpretado como uma crítica aos representantes do movimento 

da Negritude (SOUSA, 2012, p.304). Como materialista consequente, diz SOLODÓVNIKOV, 

Cabral era inimigo intransigente da sobrestimação das particularidades da 

cultura africana e da história dos povos africanos, baseada nas peculiaridades 

do homem africano. Era também inimigo das teorias idealistas que 

preconizam a excepcionalidade africana e o caráter singular africano como 

fator básico e fundamental, do qual dependia a organização social da 

sociedade (1983, p.420). 

 
 

Há, no pensamento de Cabral, a busca por conciliar o anticolonialismo com a construção 

do Estado-Nação. Nesse sentido, Cabral acreditou na modernização como parte da construção 

nacional da cultura; nas palavras de Cabral, 

(...) a luta exige a mobilização e a organização de uma maioria significativa 

da população, a unidade política e moral das categorias sociais, a liquidação 

progressiva dos vestígios da mentalidade tribal e feudal, a recusa das regras e 

dos tabus sociais e religiosos incompatíveis com o carácter racional e nacional 

da luta de libertação (Apud FIGUEIREDO, 2012, p.160). 

Então, para Cabral, o combate às práticas reacionárias presentes na cultura tradicional é 

invocado de forma a impulsionar o progresso; contudo, diz FIGUEIREDO, Cabral não 

apresenta esse caminho de uma etnicidade atrasada em direção a uma nação progressiva como 

um processo de mão única. Ao contrário, ele envolve uma dialética muito específica; continua 

o autor, 
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Desenvolve-se assim uma acção recíproca entre a cultura e a luta. A cultura, 

base e fonte de inspiração da luta, começa a ser influenciada por esta, 

influência que se reflete de forma mais ou menos evidente, quer na evolução 

do comportamento das categorias sociais e dos indivíduos quer no desenrolar 

da própria luta (2012, p.161). 

Como vimos, Cabral defendeu a perspectiva científica aos africanos, o emprego do 

conhecimento ao serviço do bem estar geral; acreditava que a soberania dos povos tem a ver 

com a pesquisa, educação, e todos esses aspectos estão em processo criativo, transformam a 

cultura. Por isso, sua perspectiva contrapõe a inferiorização da cultura que existe no projeto 

modernista, pois, uma vez que a cultura é o domínio do irracional, ocupa um estatuto inferior 

à racionalidade do projeto modernista que considera o progresso, a ciência a custa do 

irracional (O’BRIEN, 2005, p.132). Segundo o modernismo, continua O’BRIEN, 

o progresso reduz o domínio da cultura para a diminuição do irracional, do 

estético, a medida que a ciência e a racionalidade se expandem. A sociedade 

civil substituiu a sociedade tribal, a cultura reduz-se a comida, música, 

folclore, apelidos étnicos e a antropologia vem como uma disciplina para 

estudar as diferenças culturais, tribais (Idem, p.133). 

Não são dicotômicos, para Cabral, a preservação dos modos tradicionais e o 

desenvolvimento da ciência. Desenvolve-se assim uma ação recíproca entre a cultura e a luta. 

Modificam-se os comportamentos, diminuem-se distâncias, quebram-se preconceitos; 

(…) Tanto os dirigentes do movimento de libertação, na sua maior parte 

originários dos centros urbanos (pequena burguesia e trabalhadores 

assalariados), como as massas populares (cuja esmagadora maioria é 

composta por camponeses), melhoram o seu nível cultural: maior 

conhecimento das realidades do país, libertação de complexos e preconceitos 

de classe, alargamento do universo no qual evoluem, destruição das barreiras 

étnicas, reforço da consciência política, integração no país e no mundo, etc. 

(CABRAL, Apud FIGUEIREDO, 2012, p.172). 

Cabral foi desenvolvendo a sua perspectiva de nação à medida que foi convivendo com 

os povos guineenses e cabo-verdianos; nesse viés, Cabral buscou uma organização que tivesse 

como base a dinâmica social dos camponeses, defendeu a descentralização do poder nas 

cidades, que é onde havia a maior influência colonial, sendo portanto recomendado que os 

intelectuais se mantivessem em constante contato com as populações rurais; diz Cabral: 

É fundamental que não baseemos só no trabalho político nos centros urbanos 

(…) Os nossos centros urbanos não são cidades, a nossa cidade é apenas 

Bissau (...) Na verdade, cidade de verdade nem Bissau. É que na nossa terra, 

a cidade não tem a importância econômica decisiva na vida política que tem 

noutras terras (2014, p.350). 
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Após a independência, Cabral recusava a necessidade de um retorno à cidade; para ele, 

(…) a nova administração será totalmente desprovida daquelas cadeias de comando familiares 

na época colonial – governadores de província, etc. (...) Cabral defendeu a descentralização 

dos órgãos de poder, não via necessidade alguma de ter uma capital na cidade, num país como 

a Guiné; afirma Cabral, somos contra a ideia de uma capital (...) Para que é que nos havemos 

de sobrecarregar com todo esse peso morto de palácios presidenciais, grande concentração de 

ministérios, tudo sinais evidentes de uma elite emergente que em breve se pode tornar um grupo 

privilegiado? (DAVIDSON, 1975, p.168, Apud NEVES, s/d, p.9)256
 

Um dos planos de ação da luta, segundo Cabral, é incorporar dimensões de autonomia 

e afirmação completamente novas: assim, Amílcar Cabral entendeu que algumas mudanças são 

imprescindíveis para a concretização e continuidade da revolução, e, dessa perspectiva, defende 

que nem tudo é culpa do colonialismo, tem coisas que estão 'nas nossas mãos'; devemos cuidar 

da nossa casa, plantar jardins, cuidar da saúde e higiene, são questões que fazem parte da 

concepção de que a prática da luta traz novos valores e novos comportamentos. Como afirma 

Cabral, Temos de eliminar a ignorância, a falta de saúde, toda espécie de medo, aprender a 

ler, a escrever, combater o medo, descolonizar, não bater mais nas crianças, não tratar bandidos 

como cães257. Havia a defesa da conduta moral dos revolucionários, como diz Cabral, 

Quando um homem e uma mulher querem dar a sua vida por uma causa, tem 

que estar limpos, num ambiente limpo e fazer com que todos aqueles que os 

rodeiam sejam asseados. Também devemos evitar os atrasos e a mania de 

começar e não acabar as coisas. Procurar a perfeição, aproveitar bem o tempo, 

ter um sentido prático nas realizações e executar até o fim cada trabalho (2014, 

p.197). 

Dessa forma, ‘pôr em movimento uma nova cultura era prioridade do PAIGC’; assim, a 

transformação social é libertadora e gera uma nova sociedade; como diz Cabral, 

a emergência de um “homem novo”, não apenas africano: um homem que 

esteja para além da dicotomia dominador/dominado, colonizador/colonizado. 

 
256 NEVES, José. Marxismo, Anticolonialismo e Nacionalismo: Amílcar Cabral, A Imaginação ‘A Partir de 

Baixo’. Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa/ ISCTE (Lisboa) s.d.p. 

257 Além dos Tribunais Populares, o PAIGC tinha prisões, mas os criminosos não eram condenados ao isolamento 

total nas celas escuras de uma penitenciária. Em uma dessas ‘prisões’, em Bijagós, os presos construíram suas 

próprias casas, preparam o terreno para as plantações. Os presos deverão formar uma comunidade. 

Relacionar-se como se estivesses em liberdade, sem romper a participação plena na vida social. Por isso, 

andam pela ilha, uniformes de várias cores, fazendo trabalhos diversificados, organizando sessões culturais, 

danças, folclore (AZEVEDO; RODRIGUES, 1977, p.44). 
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Nesta transformação, a cultura mormente a do colonizado, desempenha um 

importante papel. Ao valorizar-se e ser reconhecida como tal pelo 

colonizador, acaba por libertar este de um elemento negativo de sua própria 

cultura: o preconceito da supremacia da nação colonizadora sobre a nação 

colonizada (Cabral, 1974, p.138, Apud VENÂNCIO, 2005, P.248). 

 

 

Por esse caminho, Cabral buscou mobilizar o potencial de libertação da cultura para 

levar adiante a luta de libertação nacional. Não haveria que se libertar só do domínio 

estrangeiro, mas das relações internas de domínio. Era preciso criar uma cultura nacional, 

que seria a soma das suas várias culturas. Uma cultura local e global ao mesmo tempo 

(O’BRIEN, 2005, p.137). Com relação ao estado, para Cabral, cabe a este um papel histórico 

decisivo, mas esse papel só terá concretização se entre o estado e as massas populares houver 

uma estreita interpenetração. Se o estado se abrir à intervenção cotidiana do povo como única 

garantia da finalidade aos interesses das massas (Apud PEREIRA, 1983, p.48). 

O pensamento de Cabral buscou a afirmação da democracia participativa; defendia um 

estado unitário, com uma assembleia suprema do povo da Guiné e de Cabo Verde258. Cabral 

dedicou-se à compreensão do papel do Estado após a conquista da independência. Para Carlos 

VEIGA, Foi a experiência da administração das zonas libertadas pelo PAIGC que lhe serviu 

de fio condutor para lançar os pilares de um modelo de Estado a implantar nos nossos países 

independentes (1983, p.444). Cabral pretendia criar um novo Estado na Guiné e em Cabo- 

Verde a partir da destruição do Estado colonial. Nesse novo 'Estado', a participação popular é 

uma exigência do verdadeiro desenvolvimento; Então, afirma PEREIRA, 

Cabral defende um caráter popular do estado. Através da criação e 

consolidação de instituições participativas e de massas. Traz o cunho do 

pensamento político do grande dirigente do PAIGC na prática da reconstrução 

nacional (…) A reconstrução não seria no quadro de uma democracia apenas 

formal, meramente representativa, mas sim no quadro mais autêntico de uma 

democracia participativa, em que a intervenção do cidadão e das massas é 

assegurada nos vários níveis, por estruturas que lhe pertencem totalmente259 

(1983, p.49). 

258 FIGUEIREDO, (…) Mas, muitas vezes, “nossos povos” — ou, alternativamente, “nossas populações” — será 

também utilizado preferencialmente na maior parte das referências de Cabral à totalidade dos habitantes da 

Guiné em particular”. Por um lado, o termo afirma a multiplicidade das sociedades contidas no território 

colonial e acena com uma solução nacional que preserve, em alguma medida, as identidades particulares. Por 

outro, é também uma fórmula genérica e abstrata no interior da qual as especificidades reais, as tensões e as 

oposições internas pudessem ser diluídas. Daí, apesar de reconhecida como uma composição de identidades 

particulares condensadas na fórmula “nossos povos”, a totalidade da população guineense dever reivindicar 

não múltiplos, mas apenas um único direito nacional à independência e à autodeterminação. (2012, p.158). 

259 As Comissões de Tabanca, Tribunais Populares e a Assembleia Nacional Popular, são todas estruturas políticas 

que Cabral ajudou a pensar. Cabral também defendeu formas de descentralização administrativa e 



272 

272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todo esse processo, Cabo-Verde260 e Guiné-Bissau emergem como nações da luta 

anticolonial. A unidade binacional foi estruturada a partir de um estado multicultural, como a 

síntese das contradições entre a etnicidade e a luta de libertação (CARDOSO, 2005, p.553). 

Além da unidade binacional, para Amílcar Cabral, as relações entre os países africanos 

prescindem a interação com o global, inserem os povos numa coletividade africana em busca 

da autodeterminação e mostram ao mundo a necessidade da libertação, do combate a ideologia 

racial e do fim das relações capitalistas261. Porém, as mudanças vão ocorrendo em diversas 

instâncias da realidade material e subjetiva dos povos em luta. Cabral entendeu que algumas 

mudanças são imprescindíveis para concretização e continuidade da revolução: se recusava a 

desqualificar as lutas relacionadas com a etnicidade e o gênero como irrelevantes para moldar 

os contornos da cultura nacional (VAMBE; ZEGEYE, 2012, p.38). Cabral sabia que a luta de 

libertação nacional estaria condenada ao fracasso, caso não se promovesse também a libertação 

das mulheres; buscou ampliar e diversificar a participação das pessoas nas decisões políticas e 

jurídicas, assim como superar os paradigmas da razão colonizadora. 

 
 

5.4. A ruptura epistemológica 

 
 

Antecipando um dos postulados dos estudos ou teoria pós-colonial, Cabral apresenta o 

colonialismo como uma teia de interdependências, como um círculo vicioso de que se sai 

apenas a partir do momento em que se aceita o outro (VENÂNCIO, 2005, p.248). A partir 

dessa filosofia, na luta de libertação do PAIGC, cabe um papel significativo aos intelectuais. 

 

Compete a estes a tarefa de fazer o discurso sobre a cultura. Não houve 

movimento nacionalista que não tivesse sido precedido por uma fase no 

decurso da qual uma fração do povo colonizado não tivesse suscitado, 

estruturado uma ação cultural com o objetivo de exaltar a originalidade da 

civilização negro africana (ANDRADE, 1983, p.272). 

 

outros projetos amplos que envolvem a Constituição da República, do Código da família e da Reforma 

agrária (PEREIRA, 1983, p.50). 

260 Cabo-Verde, como vimos, tem um processo de formação de identidade diferenciado da Guiné, pela sua própria 

trajetória histórica e cultural. No entanto, a luta de libertação construiu uma identidade africana que foi 

fundamental para a inserção de Cabo-Verde na luta e na conquista de independência. A declaração de 

independência da República de Cabo-Verde declara-o como um Estado não só anti-colonialista, mas também 

“anti-imperialista” (VEIGA, 2005, p.442). 

261 A verdade é que os líderes dos movimentos de libertação tiveram dificuldades de lidar com a esquerda 

europeia, assim como a esquerda portuguesa, que demorou muito a admitir o anticolonialismo. 
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Torna-se fundamental a construção de um si mesmo – um povo, sua terra, sua cultura 

– a urgência é participar da história como protagonista ativo (ANJOS, 2016, p.247). Para 

Cabral, diz ANJOS, ‘sujeito dotado de uma vontade intempestiva’, o protagonismo significa 

‘pensar pela própria cabeça, assumir o controle da sua própria história’ (Idem). 

A sociedade africana, como já destacamos, está em profundo antagonismo com a 

sociedade colonial europeia; havia um choque que ressaltava o antagonismo entre duas 

epistemes, O conflito entre os africanos e o colonialismo gira em torno de quem deve controlar 

a terra. O que gera um choque entre os valores comunitários e o egocentrismo colonial 

(VAMBE; ZEGEYE, 2016, p.46). De acordo com SENGHOR, 

Entre os negros, o homem está ligado ao objecto de propriedade colectiva 

através do laço jurídico do costume e da tradição e, ainda – e sobretudo - , por 

um laço místico.. (…) O homem sente-se assim uma pessoa – comunitária, o 

Antepassado, ao ocupar o solo, ligou-se a ele em nome da família. E a Terra 

é um génio feminino; e celebra-se “solenemente” o matrimônio místico do 

grupo com a Terra-Mãe (1983, p.83). 

Assim, ‘partir da realidade da nossa terra’, da cultura e dos valores ancestrais, era um 

fundamento que expressava a importância também da independência ideológica, a defesa dos 

saberes africanos, dos modos de ser e de conceber o mundo e da ruptura com a exploração e a 

alienação, impostos ao longo do tempo colonial. Para VILLEN, o processo de transformação 

cultural foi sempre obstinado à libertação das mentes, seja moral ou intelectual (…) antes que 

uma libertação física da opressão colonial (2013, p.185). 

O imperialismo consiste na rejeição do processo histórico dos povos colonizados, 

assim, a ruptura com a perspectiva teórica e a ação revolucionária caminhavam para a defesa 

de Cabral da autogestão e da democracia revolucionária, pois todas as sociedades 

desenvolveram historicamente maneiras de saber e fazer. Então, a velha visão colonizadora da 

história de que a ciência e a tecnologia eram ocidentais é uma visão não humanista, um 

paradigma ocidental (2005, p.182). O local europeu globalizador, espalha-se pela violência em 

deslegitimar os saberes tradicionais; na perspectiva de Vandana SHIVA, O desaparecimento 

do saber local por meio de sua interação com o saber ocidental dominante acontece em muitos 

planos, por meio de muitos processos. Primeiro fazem o saber local desaparecer simplesmente 

não o vendo, negando a sua existência (2002, p.21). 

Tomando a monocultura como uma metáfora da ditadura em Portugal, Cabral 

argumenta que à semelhança do amendoim, o regime colonial não permite a cultura de outras 
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culturas, ao enfatizar que o amendoim não é fascista, mas quem determina a sua cultura talvez 

o seja; consequentemente, preconiza a melhoria das condições de vida das populações através 

da melhoria consensual da agricultura, na base da diversificação das culturas e aumento do 

rendimento. 

Entretanto, a insurgência da luta anticolonial colocou em cheque a pretensa 

universalidade do sistema dominante; a ‘descolonização das mentes e dos corações’, como disse 

Cabral, faz parte de uma retomada da diversidade, da liberdade; por esse caminho, o movimento 

de libertação punha-se a romper com as reivindicações dentro do colonialismo; a estratégia de 

libertação construída a partir da luta revolucionária e não em 'mendicância' ao poder colonial. 

Para WICK, Amílcar Cabral Apela à criação de mecanismos de controle popular dos órgãos 

de decisão; apoiava a autogestão; insistia na presença de mulheres nos órgãos de poder do 

Estado; bem-estar de pequenos produtores e a expansão autônoma de cada grupo (2011, 

p.103). 

Como sabemos, os desafios eram muitos e não deviam ser subestimados; nos diz 

Mário Cabral, ex-ministro da educação da Guiné, chegamos à independência com 93,7% de 

analfabetos, o que significava que o país, para se desenvolver, não poderia fazê-lo sem fazer 

um recurso enorme à alfabetização (2003, p.164). Nesse sentido, a estratégia de alfabetização 

de adultos, concebida por Cabral, deveria ser implementada mediante a criação de uma ampla 

rede colaborativa, tal como se pode extrair da ‘palavra de ordem’ de que ‘todos os que sabem 

devem ensinar aos que não sabem’ (VARELA, 2012, p.8). Com isso, Cabral alerta-nos de que 

a ação educativa, em particular, a atividade do ensino, não constitui tarefa ou obrigação 

exclusiva do professor; nas palavras de Cabral, 

Temos que excluir tudo quanto traduza a mentalidade colonialista, editando 

novos livros. Para nós pedagogia é a que ensina as crianças a nossa luta, os 

direitos do nosso povo, o valor do nosso partido. Cada conversa é uma lição, 

fazer de cada militante um professor (2014, pp.198-199). 

Ao longo de seus textos, Cabral insiste que a luta pela independência e o progresso 

perpassam necessariamente na aposta na educação e na aprendizagem, como se evidencia uma 

práxis consequente. Dessa maneira, era fundamental criar condições para que a cultura e o saber 

fossem acessíveis a todos, por isso defende a importância do cultivo da leitura, em que era 

preciso Criar, a pouco e pouco, bibliotecas simples nas zonas e regiões libertadas, emprestar 

aos outros os livros de que dispomos, ajudar os outros a aprender a ler um livro, o 
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jornal e a compreender aquilo que se lê (...) Levar os que leem a discutir e a dar opinião 

(CABRAL, 1974b, p.53, Apud VARELA, 2012, p.6). 

 

Nessa circunstância, Cabral acredita que a formação política ideológica e a 

desalienação colonial são condições para que as pessoas assumam a reinvenção da sociedade. 

Por isso, é urgente uma educação política que conscientize e desfetichize a cultura do 

colonizador. Tal processo impõe a ruptura com a ordem colonial. Assim, nas palavras de 

ROMÃO, 

a revolução tem de estar presente na própria elaboração da “ontologia” (teoria 

do ser), da “gnosiologia” (produção de conhecimento) e da “epistemologia” 

(teoria do conhecimento), ou seja, nas elaborações e representações humanas 

a respeito dos seres, dos fenômenos e dos processos (2010, p.15). 

 

 

5.4.1. Pedagogia da Revolução 

 
Após a independência da Guiné, o reconhecido educador brasileiro Paulo Freire262 foi 

convidado pelo Ministério da Educação para participar da organização educacional de Guiné- 

Bissau pós-colonial. Paulo Freire não conheceu Amílcar Cabral pessoalmente, mas dialogou 

expressivamente com seu pensamento, tendo a oportunidade de aprofundar e radicalizar sua 

visão de mundo a partir das experiências nas ex-colônias africanas e em contato com a produção 

teórica dos intelectuais e líderes africanos. Segundo Moacir Romão, a experiência de Paulo 

Freire na África contribuiu para que sua pedagogia ganhasse uma forte conotação política, 

onde mais se radicaliza e se aproxima do materialismo histórico (2012, p.10). Sobre esse 

percurso, Paulo Freire publicou um livro com o título Cartas à Guiné-Bissau, em 1977, onde 

relata sua vivência nas zonas libertadas, afirmando que (…) o PAIGC realizara experiências de 

alta importância na educação, saúde, justiça, produção e distribuição, com 

262 Assim como Cabral, Paulo Freire, que sai do exílio no Chile e vai para a Universidade de Harvard nos EUA, 

insatisfeito com a ideia de uma carreira meramente acadêmica, recusou o cargo de professor universitário em 

Lisboa em 1952 para seguir para a Guiné-Bissau e atuar junto à população camponesa no processo de 

alfabetização e contribui também para a remodelação da educação na Guiné “libertada”. Em Genebra, 

enquanto trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas, Freire fundou o IDAC (Instituto de Ação Cultural), 

grupo que desenvolvia projetos relacionados à marginalização, à questão de gênero, à condição da classe 

operária e à escola pública. Foi através do IDAC e do Conselho Mundial que desenvolveu projetos em países 

da África ocidental que estavam a caminho da libertação da colonização portuguesa, entre eles Guiné-Bissau 

e Cabo Verde, depois de ter já passado pela Zâmbia e pela Tanzânia, onde se articulou com vários grupos 

engajados em movimentos de libertação. Na Guiné, a presença de Freire foi de profunda importância para ele, 

pela oportunidade de conviver e trocar ideias com um movimento de libertação do colonialismo português que 

apresentava elementos de forte consonância com seu pensamento e sua prática político- educativa. 
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os ‘armazéns do povo’ (1977, p.35). O educador brasileiro compartilha um processo de 

reconstrução pós-colonial onde a guerra de libertação foi a grande parteira da consciência 

popular, onde os processos de luta anticolonial são vistos como o despertar de uma nova 

mentalidade, num país que, segundo ele, fala da luta enquanto o que ela ensinou, exigiu e assim 

continua num processo permanente; da luta como fator de cultura (idem, p.37). 

As convergências entre Freire e Cabral dizem respeito aos seus conceitos de revolução, 

não apenas no sentido da luta armada anticolonial, mas pela ideia de que nenhum povo, mesmo 

no período pós-colonial, consegue se livrar de seu colonizador enquanto não se liberta também 

dos seus referenciais teóricos, de suas premissas, de seus fundamentos e dos seus paradigmas, 

enfim, de sua “Razão”. Ambos conseguiram enxergar a necessidade da libertação cognitiva, da 

superação da racionalidade imbricada pela colonialidade; ambos perceberam que não existe 

libertação sem a ‘descolonização das mentes’, como dizia Amílcar Cabral. 

Pela própria reinterpretação da teoria marxista feita por Amílcar Cabral, assumindo com 

o seu povo o processo de “reafricanização dos espíritos”, foi ele mesmo uma antítese do 

processo de assimilação cultural empreendido pelo regime colonial. Na luta travada pelo 

PAIGC, sob sua liderança, era fundamental que o povo e os combatentes fossem politizados. 

Cabral insistia na importância de todo revolucionário estudar. Dizia ele: devemos, portanto, 

diante das perspectivas favoráveis da nossa luta, estudar cada problema em profundidade e 

encontrar para ele a melhor solução. Pensar para agir e agir para pensar melhor (Cabral, 

1974a, p.15, Apud, VARELA, 2012, p.6). Era o político motivando o pedagógico263. 

Paulo Freire chamava atenção para a ‘clareza política’ de Amílcar Cabral, para a 

‘coerência entre sua opção e sua prática’ e sua consciência crítica, assim como dos sujeitos que 

buscam reinventar a sociedade, sendo condição necessária da revolução. Dessa forma 

acreditava que há que se libertar dos referencias teóricos de seu colonizador para emergir a 

263 A pedagogia militante de Cabral estendia-se ao trabalho que precisou fazer na mobilização das aldeias, o que 

lhe valeu aprender e ensinar ao povo o valor que temos como pessoas e o nosso papel na mudança das coisas. 

Amílcar defendia que a cultura mudaria se mudassem também as condições histórica, material e espiritual de 

um determinado povo, por isso buscou desmistificar e combater posições tradicionais e mágicas de 

interpretação da realidade, assim como motivar no povo a vontade de “querer ser mais”, a curiosidade e o 

comprometimento com o aprendizado, que só teriam valor se fossem conectados à realidade material das 

pessoas envolvidas. António Tomás cita um momento em que Cabral, realizando um trabalho de convencer 

um chefe de uma aldeia a liberar os jovens sair para estudar, mostra-lhe um isqueiro e o acende, dizendo que, 

se lhes for permitido, poderão aprender a fazer coisas como um isqueiro. Defendeu a guerra para combater a 

mentalidade tribal onde os guerrilheiros, mais cedo ou mais tarde seriam colocados em situação de confronto 

entre as suas crenças e a razão. 
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sua razão oprimida. Freire e Cabral viam a educação e a cultura como fundamentos do processo 

revolucionário, onde a luta é pedagógica, e as pessoas podem transformar sua prática 

revolucionária em categoria cognitiva. Como diz Lilica Boal, Sim, a preocupação de Cabral 

era essa. Ele dizia-me mesmo: ‘Se eu pudesse, fazia uma luta só com livros, sem armas’. Era a 

melhor maneira de preparar os quadros para o futuro264. 

Conhecendo a obra deixada por Cabral, Paulo Freire, que o considerou ‘pedagogo da 

revolução’, contribuiu enormemente com o processo de alfabetização na Guiné e em outras ex- 

colônias africanas; entendeu que a consolidação da revolução depende necessariamente da 

transformação do sistema educacional herdado do colonizador, que deve perpassar por uma 

clareza política na determinação do que produzir, do como, do para quê, do para quem 

produzir. Essa transformação deve superar a dicotomia, por exemplo, do trabalho manual e 

do trabalho intelectual, o que provoca imensamente aos defensores do sistema colonial 

(ROMÃO, 2012, p.21). Nas palavras de Mário Cabral, (...) a experiência que tivemos com 

Paulo Freire e sua equipe ajudou não só a alfabetização, mas todo o processo de instauração 

do sistema educativo no país (Apud GUIMARÃES & FREIRE, 2003, p.170). 

Numa perspectiva descolonizadora, a educação na Guiné-Bissau, segundo Freire, ia no 

sentido de reconstrução nacional, em que a educação ia aliada à prática realizada ou 

realizando-se, quer dizer, o estudo estava combinado com a atividade produtiva (1977, p.25). 

Esse vínculo entre educação e a atividade produtiva causa um forte impacto em Paulo Freire, 

que vê junto com a herança do sistema colonial, a herança da guerra de libertação, nas suas 

palavras: o novo sistema a surgir não poderá ser uma síntese feliz das duas heranças, mas o 

aprofundamento em todos os aspectos melhorado do que se fez nas zonas libertadas, em que 

uma educação eminentemente popular e não elitista se desenvolveu (idem, p.22). 

A Guiné caminhava para o início de um novo momento histórico, resultante das 

aprendizagens feitas durante o processo histórico de libertação nacional, onde é crucial a 

reorganização do modo de produção e o envolvimento crítico dos trabalhadores, embasados 

numa forma distinta de educação onde não são mais “adestrados” para produzir; ao contrário, 

nas sociedades capitalistas, diz Paulo Freire, 

a educação do trabalhador visa à sua reprodução enquanto classe assalariada, 

obrigada a vender sua força de trabalho à classe capitalista. Nesse sentido, 

quanto menos consciência política, melhor para as classes dominantes (…) 

264 Entrevista de Lilica Boal, ex-diretora da Escola-Piloto ao site DW África, Disponível em 

https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843 Acessado em 

22 de Setembro de 2015. 

https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
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Numa sociedade revolucionária, pelo contrário, quanto mais consciência 

política tenham os indivíduos, tanto mais criticamente se engajam no esforço 

produtivo. Nesse sentido, sua consciência política é fator também de produção 

(1977, p.129). 

Então, ao superar a educação colonial que trabalha para o sistema capitalista, há que se 

ter em foco a formação do 'novo' tipo de intelectual gerado na guerra anticolonial, que não se 

distingue da fábrica ou da atividade produtiva nos campos, que sirva como educando e educador 

da revolução num modelo de escola que comunguem a prática e a teoria, e não uma instituição 

burocraticamente responsável pela transferência de um saber selecionado. O que se passava na 

Guiné, segundo Paulo Freire, era um trabalho baseado na ajuda mútua, no tratamento da terra, 

na semeadura, na colheita (...) discutindo-se as vantagens do mesmo sobre as atividades de 

caráter individualista (1977, p.159). Era fundamental romper com a estrutura colonial dos 

conteúdos e da escola em geral, pois, nas palavras de Cabral, 

A educação portuguesa deprecia a cultura e a civilização do africano. As 

línguas africanas estão proibidas nas escolas. O homem branco é sempre 

apresentado como um ser superior, e o africano como um ser inferior. Os 

conquistadores coloniais são descritos como santos e heróis. As crianças 

africanas adquirem um complexo de inferioridade ao entrarem na escola 

primária. Aprendem a temer o homem branco e a ter vergonha de serem 

africanas. A geografia, a história e a cultura da África não são mencionadas, 

ou são adulteradas, e a criança é obrigada a estudar a geografia e a história 

portuguesas265. 

A escola colonial deformava os estudantes, distanciando-os do ato produtivo e uma das 

soluções buscadas pelo PAIGC, segundo Freire, se achava no equilíbrio entre a impaciência e 

a paciência ou em formas de ação impacientemente pacientes (…) se impunha a adesão da 

juventude ao esforço de reinvenção de sua sociedade para o que a unidade entre trabalho e 

estudo se fazia indispensável (1977, p.152). Se realizavam ainda inter-relações entre a 

alfabetização, produção e a saúde, privilegiando a medicina preventiva, com papel destacado 

para a educação sanitária; o estímulo à formação de cooperativas agrícolas com trabalho 

comunitário e com diversificação das culturas (idem, p.34). 

O processo de mobilização e de organização das ‘zonas libertadas’ já demonstravam na 

prática a ruptura com o colonialismo, mesmo antes da independência. O PAIGC realizou 

significativos investimentos na educação e as escolas criadas nas zonas libertadas respondiam 

mais à necessidade de fornecer quadros às várias estruturas do partido, desde o recrutamento 

265 CABRAL, Amílcar. A verdade sobre as colónias africanas em Portugal, in: A arma da Teoria: unidade e luta, 

v. I, p.64. Apud VILLEN, Patrícia. Amílcar Cabral e a crítica ao colonialismo: entre a harmônia e a 

contradição. Expressão popular, 2013. 
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das forças armadas, de enfermeiros, artilheiros, professores, etc, saíam das escolas para 

ocuparem seu lugar no processo revolucionário. Como diz Tomás, daí, talvez, a razão para a 

excessiva politização do ensino nas escolas do partido. Os alunos eram formados para serem 

militantes do partido em prol da luta de libertação nacional (2007, p.207). 

Entre 1971 e 1972, o PAIGC tinha, nas zonas libertadas, um total de 164 escolas, 258 

professores e 14.531 alunos, de tal maneira que durante os anos de luta um número muito maior 

de guineenses atingiu os cursos superiores em comparação com o período de ocupação 

portuguesa. Em 10 anos o PAIGC formou muito mais quadros que o colonialismo em 5 séculos 

(TOMÁS, 2007, p.23). Os estudantes, ao ter no seu trabalho a fonte de seu estudo, possibilitam 

o autofinanciamento gradativo da educação, como em Bafatá, onde de 106 escolas, 96 tinham 

seus próprios campos agrícolas e criadouros de animais; como também as escolas de Có, que 

alcançaram o máximo de ligação entre escola, trabalho e população local, com a integração 

também da comunidade às atividades culturais promovidas na escola. Por isso, na Guiné, a 

alfabetização de adultos, segundo Freire, vai como uma sistematização do conhecimento em 

que trabalhadores urbanos ou rurais alcançam em decorrência da sua atividade prática: 

o que se trata é valorar, não idealizar a sabedoria popular gerada pela ação 

criadora do povo e o que se impõe não é a transmissão ao povo de um 

conhecimento alheio, nem dizer o que o povo já sabe, mas a ele devolver, em 

forma organizada, o que ele nos oferece de forma desorganizada (idem, p.29). 

 
 

Sobre a experiência do Centro Universitário do Povo, em Có, Paulo Freire reflete sobre 

o nascimento do centro, em que foi idealizado não apenas pelo Comissariado de educação, 

mas também pela comunidade, que não apareceria de uma hora para outra, mas que o sonho 

devia ser assumido pela comunidade como algo seu (1977, p.55). 

Com efeito, assim pensava tanto Cabral quanto Freire, a libertação nacional e a 

revolução social são resultado duma elaboração local, nacional, mais ou menos influenciadas 

por factores externos favoráveis e desfavoráveis, mas essencialmente determinadas e 

condicionadas pela realidade histórica de cada povo. Fica evidente, para ambos, que a produção 

autóctone do conhecimento, através da investigação, era de grande relevância para o sucesso 

da luta libertadora. Tanto Freire quanto Cabral entendiam a pedagogia vinculada ao concreto e 

a um processo histórico. A intencionalidade presente em suas perspectivas 
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perpassava pela educação, o empoderamento, a mobilização e organização política, a 

construção popular de uma visão de mundo base para a revolução. 

As contribuições teóricas e a prática de Amílcar Cabral, no âmbito da revolução cultural, 

são grandes e suas implicações merecem ser discutidas amplamente; Cabral defendia o fator 

cultural como elemento fundamental para a construção do processo de libertação. Paulo Freire 

compara o pensamento de Cabral ao de António Gramsci, em suas palavras: 

Mas o que acho é o seguinte, um homem como esse [Amilcar Cabral] deveria 

ser estudado ao lado de um outro, para mim extraordinário, que é o Gramsci. 

Eu não tenho nenhuma notícia de que o Amilcar estudou Gramsci (...) Agora 

você veja como ambos se sensibilizam diante da cultura, sem contudo nem 

um nem outro hipertrofiarem a cultura (...) Eu tenho uma convicção de que o 

estudo, o estudo isolado ou simultâneo de textos deles dois, tem uma 

importância enorme, deve ser feito por educadores. Eu acho que uma das 

coisas que está fazendo falta aos educadores é exatamente essa compreensão 

da politicidade da educação e da pedagogia (Apud Freire, A. M., 2005, p.113). 

Por esse viés, lembramos que o PAIGC se destacou também pelas metodologias que 

foram utilizadas para a mobilização e manutenção da luta; para GOMES, O sistema implantado 

nas regiões libertadas contava com novos métodos pedagógicos baseados na visão de que as 

escolas não deviam ser instituições isoladas, no meio social, mas sim organismos “vivos”, 

autogeridos e ligados ao trabalho produtivo266 (...). Em Pensar para Agir Melhor, Cabral vai 

defender que a 'brigada política' foi uma das coisas mais importantes, uma das melhores coisas 

que o partido criou, nas suas palavras, As brigadas políticas tendem a estar em permanente 

movimento a trabalhar nessa política de choque, de esclarecer e conversar e conviver com o 

povo (…) os colonialistas tem armas de guerra, nós temos arma de guerra mas também temos 

a arma política (2014, p.415). 

Para Cabral, é necessário (...) excluir tudo quanto traduza a mentalidade colonialista, 

editando novos livros. Para nós pedagogia é a que ensina às crianças a nossa luta, os direitos 

do nosso povo, o valor do nosso partido (2014, pp.198-199). Nas escolas-piloto267 a 

266 In. GOMES, Patricia. O ESTADO DAARTE DOS ESTUDOS DE GÊNERO NA GUINÉ-BISSAU: uma 

abordagem preliminar. Revista Outros Tempos, vol. 12, n.19, 2015 p. 168-189. 

267 A Escola-Piloto, localizada em Conakry, foi criada na sequência do I Congresso do Partido Africano para a 

Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), realizado no interior da Guiné-Bissau, em Cassacá, de 13 a 

17 de Fevereiro de 1964. Os seus primeiros alunos foram, precisamente, muitas das crianças que aí tinham 

acorrido, acompanhando os dirigentes das diferentes regiões e que, de acordo com as orientações de Amílcar 

Cabral, foram levadas para Conakry, a fim de aí poderem receber instrução. A partir deste momento, começou 

a funcionar a Escola-Piloto, cujo ensino veio a estender-se até ao 6ª ano, quase sempre ministrado em 

português, por professores guineenses, cabo-verdeanos e, pelo menos, também um português. No início existiu 

um jardim para os mais pequeninos assim como uma escola que constituíam uma única unidade 
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prioridade era a 'formação de quadros', mas, fundamentalmente, o processo de aprendizagem 

para adquirir tais conhecimentos envolviam um domínio de elementos artísticos, técnicos, 

mágicos, científicos, ecológicos, espirituais (1983, p.184). Nesse sentido, além da ruptura com 

a metodologia, a estrutura e o conteúdo da escola colonial, nas escolas-piloto, a inspiração 

artística funcionou como conteúdo de estímulo à luta. Vejamos um trecho do jornal Blufo, 

Este ano o Centro de Aperfeiçoamento foi como os outros de muito trabalho 

para os professores. Eles, como disseram na festa de encerramento, estudaram 

novos métodos para melhor ensinar-nos. Mas uma coisa de que muito 

gostamos foi do "Teatro" que eles nos convidaram para ir assistir. Fomos 

quase todos. Na Escola-Piloto ficaram apenas um professor e alguns alunos 

(...) Os professores cantaram e dançaram. Algumas canções já conhecíamos, 

outras eram canções novas que ouvimos depois nos programas da nossa Rádio 

Libertação (...) Além do teatro gostamos também de ir ao cinema do Centro 

(...) Durante dois meses (...) vimos filmes do nosso Partido sobre a luta do 

nosso povo: "Lala Quema", "Labanta Negro" "Madina Boé" e um filme feito 

por cineastas. Vimos também filmes de outros países: Argelinos, Guineenses, 

Jugoslavos, Cubanos, Canadianos, Russos e Chineses (n.12 julho/dezembro 

de 68, p.6). 

 

 

Além do processo educativo e a formação de quadros, o audiovisual, os jornais, as 

rádios, os textos políticos tiveram grande contribuição, tanto no sentido de denúncia 

internacional ao sistema colonial, quanto na construção de uma rede de relações solidárias. 

Nesse contexto, 

a informação é uma arma importante para combater e derrotar as ideias 

imperialistas e quebrar o isolamento de tudo da nossa comunidade, frente as 

experiências e ideias progressistas, por causa do monopólio da informação, 

pelas instituições e meios de comunicação que operam no interesse das classes 

dirigentes (HILL, 1983, p.570). 

Amílcar Cabral considerava importante a construção de um modelo alternativo de 

comunicação. Afirma ISHEMO, Cabral teria abraçado as novas tecnologias de comunicação 

e informação como ferramentas em luta do progresso. O conhecimento acumulado e a 

escolar. Depois, [...] um jardim infantil em sistema de internato que teve como uma das directoras, a Professora 

Maria das Dores Pires (esposa do Olívio Pires). Em entrevista ao site DW de Cabo-Verde, Lilica Boal, que foi 

dirigente da Escola-Piloto em Conacri, afirma que, Ensinávamos o português e depois o francês e o inglês. 

Íamos até a sexta classe, mas os alunos mais avançados tiveram realmente muitas facilidades quando foram 

estudar para o estrangeiro. In. http://www.dw.com/pt/lilica-boal-a-eterna- diretora-da-escola-piloto; acessado 

em março de 2016). Devido às inúmeras carências de material didáctico, Cabral procurou apoio internacional 

em países amigos, como a Suécia e outros países socialistas (Cuba, Jugoslávia, etc) que apoiavam a luta pela 

liberdade e independência dos povos então colonizados. [...] Países como a Suécia foram parceirias 

importantes na garantia das escolas libertadas. Tá falando sobre o trabalho de forja na costa queniana e sobre 

a cultura e tecnologia na Serra Leoa. 

http://www.dw.com/pt/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto
http://www.dw.com/pt/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto
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cultura do povo fundiram-se com o novo conhecimento e a nova cultura (2005, p.202). O uso 

crítico da tecnologia, como o uso da linguagem cinematográfica, uma ferramenta de 

mobilização para outras nações, não só na Guiné mas em outros países africanos; consideramos 

então que o cinema e o audiovisual surgiram como metodologias de enfrentamento ao sistema 

colonial, nas palavras de Cabral, funcionaram como uma arma de divulgação das ações 

colonialistas de Portugal nos territórios africanos, sendo peça-chave na mobilização 

internacional (2014, p.295). 

Entretanto, o material audiovisual produzido sobre o processo de libertação foi muito 

importante nos cine-debates e como pedagogia das escolas, como está relatado no segundo 

número do Blufo, em que há uma coluna sobre o filme Labanta Negro!, realizado por dois 

italianos no norte da Guiné: (…) Pimro Nelli e Eugénio Bentivoglio passaram 13 dias no Norte. 

Visitaram muitas bases, e filmaram escolas, danças e um combate com as tropas portuguesas. 

Viram como o nosso povo é feliz sem os colonialistas portugueses (nº2, Fevereiro de 1966). 

Muitos outros cineastas e jornalistas268 contribuíram para a documentação audiovisual da 

guerrilha do PAIGC269. No entanto, de acordo com Shubi ISHEMO, 

Cabral teria criticamente adotado o uso das novas tecnologias da informação 

e comunicação, não dentro de um modelo prevalecente que é dominado pelas 

grandes organizações capitalistas, mas dentro de uma estrutura que teria 

abordado os problemas difíceis da pobreza, saúde, fome, educação. Ele teria 

adotado essas novas tecnologias ao serviço da humanidade, a rádio, o blufo. 

As sociedades africanas utilizaram o conhecimento e as capacidades 

tecnológicas para resolver problemas específicos relacionados com as suas 

necessidades materiais (2005, p.181) 

 

 

268 Dentre os nomes dos jornalistas que tiveram na Guiné, citamos a estudiosa sul-africana Stephanie Urdang, 

que, em 1979, publicou nos EUA o título “Fighting two colonialisms: women in Guinea-Bissau”. Para Patricia 

GOMES, “Nessa densa obra, a autora (que em 1972 tinha visitado as “zonas libertadas” da Guiné- Bissau, na 

qualidade de jornalista e, posteriormente, em 1974, já no quadro de Estado soberano), procura analisar as 

relações de gênero, durante a luta de libertação, numa dupla perspectiva: a luta contra o colonialismo português 

e a luta contra as práticas discriminatórias locais, em que as mulheres eram maioritariamente subordinadas a 

estruturas sociais patriarcais dominantes. Contextualmente, Urdang procura, na sua análise, um diálogo com 

as reivindicações feministas dos anos 1970, no âmbito do “Women’s Liberation Movement”, que 

contemporaneamente se desenvolviam na Europa e nos EUA” (GOMES, 2015 p. 168-189). 

269 O filme “O Regresso de Cabral” (1976) merece ser considerado por ter sido realizado por Sana N Hada, que 

“foi um dos jovens escolhidos por Amílcar Cabral para ir estudar cinema em Cuba, com o intuito de filmar a 

luta de libertação do povo da Guiné-Bissau” (LARANJEIRO, 2014, p.4). Anos mais tarde, graças a uma bolsa 

sueca, “Sana N’Hada decide registrar as cerimónias fúnebres em honra de Amílcar Cabral em Bissau, durante 

a transladação do corpo de Conacri, onde tinha sido assassinado a 20 de Janeiro de 1973, em “condições 

incompletamente esclarecidas” (Neves, 2005, p.2). “Fazer um filme sobre Cabral”, afirma o cineasta 

guineense, “era uma grande responsabilidade, mas tinha no meu espírito a vontade de o tornar imortal” (Apud 

LARANJEIRA, 2014, p.4). 
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Importante mencionarmos o Jornal “Blufo”, produzido pelos jovens da escola-piloto, 

fazem parte do setor de comunicação e produção jornalística do PAIGC. O Blufo270 tinha uma 

saída irregular e em pequenas tiragens, por isso era estimulada a leitura e o compartilhamento 

do jornal com a seguinte mensagem em destaque: Lê o BLUFO e passa-o ao teu companheiro. 

Embora de maneira irregular, o jornal prolongou-se por cinco anos (Janeiro de 1966 a 

Dezembro de 1970) e constituiu, sem dúvida, um marco assinalável na vida da Escola- Piloto, 

ao mesmo tempo que a sua influência se fazia sentir em muitas regiões do interior da Guiné 

onde chegava. Como está expresso no próprio jornal: “Blufo” é o jornal dos pioneiros do 

PAIGC. Será a voz da nossa Juventude que, guiada pelo nosso grande Partido, se lançou 

corajosamente na luta de libertação nacional do nosso povo, na Guiné e em Cabo-Verde (Blufo, 

nº 1. Janeiro de 1966; arquivos Dossiê Cabral, Fundação Mário Soares). Nos números que 

tivemos acesso a partir do site da Fundação Mário Soares, estão presentes temas em volta da 

propaganda do Partido, assim como notícias do desenvolvimento da luta armada, notícias de 

outros países africanos e acontecimentos internacionais; comunicados sobre conferências e a 

atuação das delegações do partido; envio de estudantes do partido para se graduarem em outros 

países; o estudo e o trabalho; as moções de apoio às lutas internacionais (Vietnã, Cuba, etc); 

poesias e pequenos contos, jogos de raciocínio e matemática; cruzadas e jogos de completar 

palavras; canções e narrativas tradicionais; sessões como “Vamos conhecer nossas terras” e 

“Nós e o mundo em que vivemos”, com informações sobre a astronomia, geografia, história e 

cultura da Guiné e de toda a África; também está presente as mulheres, os jovens e as crianças271. 

Soma-se a isso outro meio importante de divulgação mensal, o PAIGC L`Actualités, de 

circulação internacional, objetivando também difundir o desenvolvimento da luta, como 

também atraindo apoios dos organismos internacionais (MONTEIRO, 2009, p.185). Muito 

importante nesse processo foi também a Rádio Libertação272. Diante os problemas de 

270 A própria designação do pequeno jornal decorreu de uma escolha criteriosa: “Blufo” significa o jovem balanta 

ainda não circuncisado, a quem, no fundo, tudo é permitido e de quem se espera rebeldia e coragem. Fundação 

Mário Soares. Luís Cabral foi o principal impulsionador da criação do Blufo, orgão dos pioneiros do PAIGC 

– o que lhe advinha das suas responsabilidades no Secretariado Permanente do Conselho Executivo da Luta 

em matéria de informação e propaganda. 

271 Um outro traço marcante do Blufo é a presença nas suas páginas de fotografias de jovens guineenses, como 

sinal de esperança no futuro, quando o país vivia uma guerra difícil e mortífera. Ora, muitos desses jovens 

são hoje médicos, engenheiros, advogados, políticos – o que contrasta severamente com a herança colonial 

em matéria de educação. 

272 Afirma TOMÁS, O PAIGC adquirira, logo nos primeiros anos de guerra, um pequeno emissor (…) As 

emissões de caráter mais regular só teriam início em 1965, quando Amélia Araújo, alcunhada pelos 

portugueses como Maria Turra, se tornou sua voz principal (2007, p.199). Em 1967, continua TOMÁS, 
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comunicação que obstaculizavam o trabalho do PAIGC, era preciso vencer o isolamento e 

possibilitar o contato entre as diferentes frentes da guerrilha; de acordo com TOMÁS, 

O PAIGC tentou desde o princípio colmatar essa situação através de várias 

iniciativas, como o jornal A Libertação, cujo trabalho de dactilografia e 

reprodução era feito pelo próprio Amílcar Cabral. Foi todavia a rádio “o 

canhão de boca do PAIGC”, como repetidas vezes diria Amílcar Cabral, que 

acabou por dar a todos os membros do partido um sentido de interligação 

(2007, p.199). 

Os portugueses não deixaram de acompanhar a instalação da rádio273 que, nos diz 

TOMÁS, De acordo com uma circular do ministério dos Negócios Estrangeiros, o PAIGC, a 14 

de Agosto de 1967, colocava em funcionamento a sua emissora na frequência 5000 Kc/s. A 

escolha dessa frequência específica foi interpretada como uma provocação, uma vez que a 

emissora de Bissau emitia a 5040 Kc/s (2007, p.199). Dessa maneira, segundo o comando- 

chefe da Guiné, havia muitas possibilidades de que um indivíduo, ao procurar a rádio do 

estado, desse com a da guerrilha (...) (Apud TOMÁS, 2007, p.200). 

A Rádio permitiu o fortalecimento da campanha contra o colonialismo, como também 

conquistar os adeptos que ainda não haviam aderido à ideologia da luta, como afirmou Cabral, 

além de possibilitar o desenvolvimento da ação política por meio de uma ampla informação 

sobre a marcha da luta, os objetivos do partido, os crimes dos colonialistas portugueses e 

acontecimentos africanos mundiais (CABRAL, 1977, p.59). Por meio das transmissões, os 

guerrilheiros obtinham informações através dos frequentes comunicados de guerra; nas 

palavras de TOMÁS, No princípio, as emissões eram feitas em português e em crioulo, mas 

rapidamente se alargou o espectro de ouvintes, com programações em outras línguas 

 

 

graças a oferta pela Suécia de um emissor e um estúdio, a Rádio Libertação começou finalmente a ser emitida 

para toda a Guiné e Cabo-Verde (Idem). A rádio, diz Cabral, (…) é uma arma fundamental contra o 

colonialismo (2014, p.410). No entanto, alerta Cabral, não somos ricos e não fabricamos receptores (…) Mas 

o Partido, através do camarada Aristides Pereira, que é o responsável por essas questões, está a esforçar-se 

e já fez um contato com o Japão, para se encontrar a maneira de comprar uma grande quantidade de 

receptores (Idem, p.412). Cabral também chama a atenção para a importância do uso moderado da rádio, pois, 

diz ele Quanto mais se usa o receptor mais depressa se estraga, porque é um aparelho (…) também gasta 

pilhas. Vamos distribuir rádios, mas eu tenho ido às bases e, lá onde existem, tocam quase o dia inteiro o 

tchá-tchá-tchá (Idem). Em muitos outros momentos dos seus textos, Cabral alerta para a necessidade de se 

economizar, desde gêneros alimentícios a gasolina; sempre leva a mensagem de economia dos meios que a 

luta se dispõe. 

273 Cumprindo um papel crucial na guerrilha, a Rádio foi sempre um alvo do poder colonial. Além das campanhas 

contra a unidade dos caboverdianos e guineenses, vários outros meios seriam tentados para, se não calar, 

pelo menos dificultar a emissão da Rádio Libertação. A técnica mais básica era provocar interferências, 

emitindo um sinal do mesmo comprimento da onda de libertação. Mas outras formas mais sofisticadas foram 

igualmente tentadas (TOMÁS, 2007, p.201). 
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nacionais, como balanta, beafada, macanha e, numa fase posterior, fula e mandinga (2007, 

p.200). 

 

 
5.5. As mulheres africanas e a libertação 

 

“A mulher não precisa de favor de ninguém, 

o que ela realmente necessita é de justiça. 

Na base da justiça, pode conquistar o que realmente tem direito” 

Amílcar Cabral 

 

 
Não se pode fazer uma revolução sem levar em conta os processos de emancipação que 

lhe dizem respeito. No caso que analisamos, A luta de libertação nacional assume a forma de 

uma busca de liberdade mental (VAMBE; ZEGEYE, 2011, p.64). Assim, houveram muitas 

mulheres que combateram as injustiças coloniais e a arrogância patriarcal, que recusam a ser 

oprimidas pelo colonialismo externo e o patriarcado interno (Idem, p.61). Há, pois, de se 

acrescentar mais um tipo de resistência às outras resistências abordadas, a luta de gênero. 

Consideramos que, nessa questão, Amílcar Cabral mais uma vez antecipa a discussão, 

ampliando o debate de gênero desde suas primeiras intervenções políticas, como nos diz Vera 

DUARTE, Cabral começou a dar ênfase à participação da mulher africana, à necessidade da 

mulher estar ao lado do homem na luta pela independência da sua terra, criticando a situação 

de inferioridade que ela vivia e propugnando pela promoção da mulher, sua emancipação 

(2005, p.643). Para VAMBE e ZEGEYE, Cabral não via na luta de classe o único eixo; a 

etnicidade e o gênero não deveriam ser subestimados, pois dão forma e direção ao combate de 

libertação nacional (2011, p.58). 

Na produção poética de Amílcar Cabral, da qual nos referimos no 3º capítulo, apareceu 

bem cedo em sua poesia a valorização da mulher e da cultura africana. Neste contexto, Cabral 

apelava a todos os militantes do Partido a 

Defender os direitos da mulher, respeitar e fazer respeitar as mulheres 

(crianças, «bajudas» ou adultas), mas convencer as mulheres da nossa terra de 

que a sua libertação deve ser obra delas mesmas, pelo seu trabalho, dedicação 

ao Partido, respeito próprio, personalidade e firmeza diante de tudo quanto 

possa ser contra a sua dignidade (Apud BORGES, 2008, p.262). 
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A luta das mulheres não era apenas contra o colonialismo; eram muitos os obstáculos a 

serem superados para a sua efetiva emancipação; o inimigo combatido pelas mulheres não é só 

o colonialismo; o próprio Cabral anuncia que as mulheres têm dois colonialismos a vencer: o 

dos portugueses e o dos homens (Apud MONTEIRO, 2013, p.127). Portanto, patriarcado 

africano é o principal culpado subordinação das mulheres africanas (Idem). Da perspectiva de 

Sônia BORGES, 

A acção colonizadora produziu sérias alterações na organização familiar 

africana, assim como alterou profundamente as relações sociais, profissionais 

e económicas entre género. A hierarquia de género europeia, característica da 

sociedade burguesa, privilegiava os direitos do homem sobre direitos da 

mulher, onde esta era vista quase como uma «propriedade» do homem, 

encarregue de tratar da casa e dos filhos, proibida de trabalhar, de participar 

na vida política, também foi implementada em África. No entanto, a mulher 

negra-africana foi triplamente vítima deste modelo, primeiro por ser mulher, 

segundo por ser negra e terceiro por ser oprimida pelo sistema colonizador 

(2008, p.151). 

Diante essa conjuntura, o PAIGC voltou-se ao questionamento do papel da mulher 

africana na luta de libertação. Amílcar Cabral já estabelecia, em 1956, a igualdade dos cidadãos 

perante a lei, sem distinção de nacionalidade ou grupo étnico, de sexo, de origem social, de 

nível cultural, de profissão, e mais, defendia que os homens e as mulheres gozarão da mesma 

condição na família, no trabalho e nas actividades públicas (Apud BORGES, 2008, p.258). De 

acordo com Cabral, 

No começo os homens não queriam reuniões com as mulheres, passo a passo 

não forçamos, enquanto noutras áreas as mulheres entraram logo nas reuniões 

sem problemas, nós temos que ter consciência da realidade, não só da 

realidade geral da nossa terra mas das realidades particulares de cada coisa, 

para podermos orientar a luta corretamente (2013, p.23). 

No segundo capítulo, vimos como a mãe de Cabral, Iva Évora, o marca fortemente. Para 

Julião SOUSA, não é a figura de Juvenal Cabral, pai de Amílcar, a influenciá-lo diretamente: a 

formação do futuro líder revolucionário (pelo menos até a altura em que se mudou para 

Portugal), ficou marcada, indiscutivelmente, pela presença da mãe (2012, p.526). Assim, ao 

contrário de muitos, não sofreu influências de cariz paterno, mas sim, materno, daí ele ter 

valorizado muito a mãe que sempre esteve ao seu lado e, é por isso, que também ele defendeu, 

oportunidades iguais para ambos os sexos (BRITO, 2005, p.658). Como diz Sônia BORGES, 
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Este ambiente marcadamente feminino e a vida difícil e lutadora da mulher 

caboverdeana levaram-no a destacar, no seu processo de luta, a valorização e 

a importância da mulher em contexto de luta. A criação da União Democrática 

das Mulheres da Guiné e Cabo Verde (UDEMU), e o texto As mulheres na 

frente da nossa vida e da nossa luta, deixam perceber o impacto na sua 

personalidade, deste lado feminino de Iva, como uma das estratégias a 

desenvolver durante e pós independência (2008, p.258). 

 
 

O manuscrito de Cabral As mulheres na frente da nossa luta e da nossa vida, escrito, ao 

que tudo indica, durante a década de sessenta, aborda, com bastante rigor, a importância e a 

necessidade da mulher negra-africana no processo de libertação nacional. Para Cabral, a força 

e a união das mulheres africanas foram responsáveis pelo aumento da mobilização e 

conscientização de seus povos274; como podemos ver em alguns trechos de Amílcar Cabral, 

expressos na trilogia “Cabral – Mulher – Libertação Nacional”: 

Uma coisa muito importante para nós é que, na resistência contra o 

colonialismo – contra a dominação estrangeira - a mulher mostrou-se sempre 

bem mais dividida que o homem. Podemos mesmo dizer que, enquanto muitos 

homens se mostraram fracos diante dos dominadores e capatazes estrangeiros 

e vários deles chegaram a vender-se ao inimigo, raro é o caso em que a mulher 

africana se liga ao inimigo contra o seu povo, tendo menos contacto com os 

colonialistas, fechada sobre si mesma diante do estrangeiro, dedicadas à 

defesa da vida e da família contra a opressão colonialista, a mulher a africana 

é hoje o depósito fiel das tradições, do patriotismo, do amor à terra e ao povo, 

nos nossos países. Este facto é mais uma razão de força para a mulher, mais 

um aspecto do seu grande valor no presente e no futuro da nossa vida […]. 

Quem trata da vida de família, do sustento da casa, da economia, da saúde, da 

educação dos filhos e do próprio homem (...). Grandes seriam as dificuldades 

da nossa luta e da nossa vida, se a mulher não tomasse parte nas questões 

políticas. Por isso mesmo o nosso Partido, desde os primeiros tempos da sua 

vida, tem feito tudo para chamar as 

274 Apesar de abordarmos mais especificamente os processos guineenses e caboverdiano, precisamos considerar 

que a força do protagonismo feminino nos processos de luta anticolonial foi geral. Em Moçambique, da 

perspetiva de Geraldina Mwitu, combatente moçambicana da FRELIMO, “Não foi só o homem que libertou 

Moçambique”; professora das nas bases da FRELIMO, em entrevista ao site DW África, Mwitu fala sobre o 

massacre de Mueda e do refúgio dos moçambicanos na Tanzânia, na altura já independente. No seu relato, 

aborda o processo de vivência na luta anticolonial e de como a luta atravessa a sua vida desde o nascimento, 

sendo os seus pais deslocados na frente da luta. Numa pergunta voltada à importância da mulher no processo 

de libertação, diz Geraldina Mwitu, “O primeiro grupo de 25 meninas foi muito determinante: ‘nós, sendo 

moçambicanas, queremos ir lutar lado a lado [com os] homens’. E assim aconteceu. Essas 25 meninas 

treinaram, depois foram lançadas para o interior de Cabo Delgado. Elas, para além de fazer o carregamento 

do material, lutaram [ao lado] dos homens para poderem combater o inimigo comum. Para além do combate, 

a mulher mobilizava a população. A mulher estava à frente do ensino, a mulher estava na saúde, a mulher 

estava ao cuidado das crianças órfãs, ao cuidado das crianças [cujos] pais estavam na frente da luta de 

libertação”.Respondendo ao site se chegou a sofrer discriminação na luta por ser mulher, continua Geraldina, 

“Não; Porque nós considerávamos que [estávamos todos ali] pra um fim comum. Não podia haver 

discriminação. Como mulher desempenhei o papel que me cabia na altura, desempenhei o papel que era 

necessário: dar a minha contribuição para que Moçambique fosse independente. Disponível em 

https://www.dw.com/pt-002/n%C3%A3o-foi-s%C3%B3-o-homem-que-libertou-mo%C3%A7ambique-diz- 

geraldina-mwitu/a-17549887 

http://www.dw.com/pt-002/n%C3%A3o-foi-s%C3%B3-o-homem-que-libertou-mo%C3%A7ambique-diz-
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mulheres da nossa terra para as fileiras da luta armada (...) ela deve estar na 
frente, ao lado do homem e pôr o seu trabalho e a sua inteligência ao serviço 

da conquista da independência nacional do nosso povo275. 

 
Para Cabral, as mulheres são ainda a 'ponta de lança' das milícias populares; Cabral 

considerava-as como as grandes estrategistas do povo armado, como ele se expressa em A Arma 

da Teoria: As mulheres do povo, em particular, devem ser o elemento principal na formação e 

desenvolvimento da milícia (2013, p.165). 

Sem dúvida, a luta de libertação nacional engendrou transformações 

significativas nas relações entre homens e mulheres diante das tradições 

culturais, ao tempo que interferiu nas questões mais delicadas como no 

casamento arranjado, a ausência do direito de divórcio para as mulheres e a 

poligamia, ou seja, [...] muitas mulheres tinham que se casar por casamentos 

arranjados, este velho costume é combatido graças ao direito ao divórcio, em 

muitos casos, quando as mulheres são casadas contra a sua vontade, o Partido 

pronuncia o divórcio automaticamente (ORAMAS, 1998, p.137; Apud 

MONTEIRO, 2013, p.205 ). 

 
As mulheres foram aos poucos colocando-se nos espaços públicos como iguais, 

garantida pelas leis e pela orientação do projeto político do Partido. Considerando essas 

questões, Cabral vinculou as lutas de gênero às mais amplas demandas nacionais e sociais pela 

liberdade. As leis e normas sobre o casamento, o divórcio e filiação foram então elaboradas 

sobre a base da igualdade de gênero; numa intervenção realizada na Escola-Piloto de Conakry, 

no dia 08 de março, Cabral disse: 

Devemos honrar a mulher, respeitar a mulher, amar a mulher no sentido mais 

puro que possa haver. (…) Queremos que nossas mães sejam iguais aos nossos 

pais, queremos que as nossas irmãs sejam iguais a nós, queremos que as nossas 

filhas não sejam escravas de ninguém, que não sejam dominadas por ninguém. 

Para isso, é preciso lutar, nada cai do céu a não se a chuva. (…) É preciso que 

os homens lutem contra isso mas também é preciso que as mulheres lutem; 

não admitirem falta de respeito, falta de consideração, nem abusos, nenhuma 

discriminação (Apud DUARTE, 2005, pp.645-646). 

 

 

A integração das mulheres na luta de libertação nacional revela a emancipação política, 

presente no discurso de Amílcar Cabral, em que legitimou as mulheres guineenses, continua 

MONTEIRO, 

quebrando os muros de preconceitos materializados através do 

comportamento cultural, ao tempo que pregou a dignificação da mulher na 

sociedade patriarcal, abrindo novos caminhos que possibilitam contribuição 

 
 

275 Cabral – Mulher – Libertação Nacional, Documento do PAIGC, Fundação Mário Soares. 
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da mulher no desenvolvimento socioeconômico e político do seu país (2013, 

p.127). 

A sensibilidade de Amílcar Cabral e a experiência da luta contribuíram para a grande 

amplitude da sua crítica; Mais do que a participação da mulher na luta armada e na tomada 

de decisões políticas, Cabral defendia que a emancipação, a promoção e a dignificação da 

mulher deveria passar pela sua ida à escola, ao investimento na sua educação (BORGES, 

2008, p.261). Cabral compreendeu que a sobrecarga das mulheres afastava-as da alfabetização, 

sendo muito difícil a elas atingir o ensino básico ou superior. Para Cabral, a educação era 

fundamental no desenvolvimento das mulheres; o PAIGC deu ênfase a essa questão: A 

educação dos jovens e das meninas em particular deveria ser priorizada, mas com base no 

mérito e nas capacidades individuais. E era no contexto da libertação que essas capacidades 

deveriam ser criadas e as bases do Estado construídas e não a posteriori (GOMES, 2013, 

p.127). Cabral chegou a defender uma espécie de reserva de vagas destinas às mulheres, como 

nas ‘Comissões de Tabanca’, mas para que as mulheres tenham facilitado o ingresso nos 

estudos. Por uma questão de equidade, exigia-se menos escolaridade das mulheres, como uma 

forma também de incentivá-las. Cabral sabia dos séculos de colonização que impediram a 

mulher africana de alfabetizar-se. 

Na luta armada, afirma Beatriz MOREIRA, as mulheres cabo-verdianas e guineenses 

que nela participaram eram de origens sociais diferentes: as cabo-verdianas foram sobretudo 

oriundas da pequena burguesia e as guineenses do campesinato. Assim, elas participaram de 

forma diferente nessa luta (2006, p.32). Como vimos, Guiné-Bissau e Cabo-Verde tiveram 

participações bem diferentes na luta de libertação. A guerrilha não se enraizou em Cabo-Verde 

como na Guiné276; ainda de acordo com a autora, Tendo a guerra iniciado nas zonas rurais da 

276 Em Cabo Verde, não sendo possível realizar a luta armada como aconteceu na Guiné Bissau, optou-se pela 

luta clandestina ou política. Nessa vertente de luta, as mulheres mobilizavam as pessoas para a causa da 

independência. Segundo Filomena Chantre, numa entrevista, que lhe fizemos, ela fornecia, juntamente com 

outras mulheres, informações aos presos políticos no Tarrafal e trabalhou também com os doentes e os 

famintos, sensibilizando-os e dando-lhes os apoios necessários. Foi criada, em 1968, uma célula clandestina 

do PAIGC, na Praia segundo o testemunho de Marline. Nessa célula as mulheres desempenharam importantes 

funções, nomeadamente ela que foi a secretária da célula e tinha como função policopiar todos os documentos 

e panfletos do PAIGC. Faziam actividades como piqueniques, bailes, festas, com o objectivo de atrair um 

maior número possível de mulheres para a luta. Iam também ao Tarrafal fornecer informações aos presos 

políticos. Para isso utilizavam o pretexto de ser namorada de um outro preso. Algumas mulheres chegaram a 

ser presas por motivos políticos, como foi o caso da Marline que, segundo ela, passou momentos muito difíceis 

devido à discriminação que, depois disso, passou a sofrer na sociedade (MOREIRA, 2006, p.40). Já a Guiné 

responde a todas as características de uma situação bloqueada. Não tinha classes vanguardistas, o proletariado 

ou camponeses sem terra. Diferentemente de Cabo Verde. E ai, então, foi a luta armada o único meio para a 

libertação; o PAIGC construiu organismos de extrema importância como a escola de formação dos primeiros 

quadros políticos, no lar do combatente, em Conacri, onde Cabral se fez o pedagogo da mobilização. Em todas 

essas instituições as mulheres se fizerem presentes em todas as frentes 
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Guiné Bissau, no início da luta, a participação de mulheres guineenses foi mais importante do 

que a das cabo-verdianas, em número muito reduzido pois não ultrapassaram os quinze277 

(Idem). 

Entretanto, em Cabo-Verde, às mulheres pesava toda a desorganização familiar que 

também é resultado do processo de colonização e de crioulização; de acordo com BORGES, 

Esta aparente desorganização ou desestruturação familiar surge apenas quando analisada sob 

a perspectiva do modelo familiar europeu/ocidental, como o ideal correcto (2008, pp.15- 16), 

continua a autora, 

Tal como nas diversas sociedades africanas e Cabo Verde não foi excepção, a 

estrutura familiar difere, substancialmente, do conceito europeu urbano de 

família nuclear, de modo que é preferível falar da existência de um agregado 

familiar alargado, cujos laços entre indivíduos ultrapassam o carácter 

meramente consanguíneo (Idem). 

As mulheres africanas escravizadas em Cabo-Verde foram exploradas sexualmente 

pelos homens brancos; foram utilizadas pelos homens brancos para suprir a carência das 

mulheres brancas nas ilhas. Foi assim que começou o processo de mestiçagem, fruto do abuso 

sexual dos brancos em relação às negras (MOREIRA, 2006, p.18). As mulheres caboverdianas 

constituíam o eixo mais explorado da sociedade. De acordo com a autora citada acima, 

(…) Desde o início do povoamento e colonização de Cabo Verde, até à 

abolição da escravatura, tanto as mulheres como os homens tiveram situação 

idêntica: ambos eram colonizados e sobrexplorados; todos eram tidos como 

instrumento de trabalho que poderia ser vendido a qualquer momento e para 

qualquer destino. Entretanto a situação da mulher era pior. Ela era explorada 

tanto pelo colonizador como pelo companheiro (…) A mulher trabalhava, de 

um modo geral, em casa, na produção agrícola e no trabalho de artesanato 

ligado à agricultura, desempenhando, assim, um papel de destaque na 

economia cabo-verdiana, durante o período do tráfico negreiro, colhia, 

cardava e fiava o algodão para a obtenção de panos que eram mercadorias que 

serviam como moeda para a compra de produtos que não era possível serem 

produzidos nas ilhas (2006, p.18). 

 

 

 
 

(…). 

277 As mulheres desempenharam um papel muitíssimo importante que pode até ser considerado decisivo, desde 

o início da acção armada. No seu início, as tropas portuguesas tinham instalado barragens nas principais vias 

de comunicação da Guiné Bissau e procediam ao controlo de todos os homens do país que por aí passavam. 

Com efeito, os homens não podiam transportar materiais indispensáveis para a luta. Entretanto, as mulheres, 

as únicas que não se encontravam sujeitas ao controlo, podendo deslocar-se livremente, puderam assim 

transportar alimentos, água e armas indispensáveis aos primeiros guerrilheiros que se encontravam escondidos 

nas zonas das florestas (MOREIRA, 2006, p.32). 
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Não se pode esquecer que a fome foi um dos maiores paradigmas da sociedade 

caboverdiana e, como vimos, em decorrência do sistema colonial e dessas duras condições, a 

emigração também esteve sempre presente na história de Cabo-Verde. Esses fatores 

contribuíram decisivamente para o reforço na exploração das mulheres. 

Perante esse fenómeno, a mulher tinha que assegurar as funções que antes 

eram exercidas pelo marido: a chefia da família. Dispondo de uma parcela de 

terra cuja produção não dava para a satisfação das necessidades básicas da 

família, passaram a trabalhar na construção de estradas, onde sofriam 

discriminação salarial. Além disso, os filhos de mulheres solteiras não tinham 

o direito de serem reconhecidos e registados pelo pai (casado) nem receber o 

sustento deste. Quanto à educação das raparigas, estas frequentavam a escola 

em menor número em relação aos rapazes. Para comprovar isso basta saber 

que no ano lectivo 1899 -1900 o número de alunos era de 4527 dos quais 

apenas 663 eram do sexo feminino (correspondendo a 4.6%dos efectivos 

escolares). Às mulheres que não eram casadas, não era permitido exercer 

funções na administração pública, no período de gravidez. No entanto, elas 

não recebiam nenhuma remuneração nesse período (MOREIRA, 2006, p.19). 

 

Além dessas questões, muitas outras eram proibidas às mulheres, como exercer a 

Magistratura, a Diplomacia e outras funções ligadas aos Negócios Estrangeiros; não podiam 

ainda ser marinheiros, polícias nem soldados278. E no entanto, esse quadro foi transformado 

com a luta de consciencialização política do PAIGC em busca da nova sociedade, onde era 

imperiosa a libertação da mulher. 

Ao analisar as relações de gênero em Cabo-Verde, Vera Duarte concluiu que neste país, 

o discurso emancipador encontrou um terreno mais fácil de se enraizar do que em muitos países 

africanos279; por isso, a primeira lei promulgada em Cabo-Verde (Lei de Organização Política 

do Estado), de 5 de julho de 1975, já consagrou o princípio da igualdade do homem e da mulher 

(…) Esta é, sem dúvida, a consagração mais arrojada do princípio da igualdade homem- 

mulher que, na altura e por muitos anos, se pode obter na 

 

 
278 Instituto da Condição Feminina e Comissão Nacional Preparatória da IV Conferência Mundial das Mulheres 

(C.N.P.M.) – Situação da Mulher nas Ilhas de Cabo Verde: Igualdade, Desenvolvimento e Paz. Praia. 1994, 
pp. 24,25; Apud MOREIRA, 2006, p.21. 

279 De acordo com a autora, a própria especificidade de Cabo-Verde em relação à África explica esses fatores, 

dentre deles, ela aponta para três fatores: “1. ausência ou quase ausência de costumes tradicionais considerados 

atentatórios aos direitos das mulheres, como sejam as mutilações genitais femininas, a poligamia, os 

casamentos forçados, a herança das viúvas. 2. População essencialmente cristã (…) com a consequente 

divulgação dos valores da igualdade da pessoa humana. 3. Hábitos arreigados de trabalho na luta pela 

sobrevivência que uma natureza avara e uma administração colonial negligente tinham criado na generalidade 

da população caboverdiana, seja homem ou mulher, obrigando a estar a trabalhar fora de casa” (DUARTE, 

2005, p.644). 
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quase generalidade da cena africana, para não falarmos a nível mundial (DUARTE, 2005, 

p.644). Vejamos o que diz Beatriz MOREIRA: 

Quanto ao engajamento da mulher na luta, foi, segundo Marline e Isaura 

Gomes, numa entrevista que lhes fizemos, no início algo extremamente difícil 

devido à mentalidade da época. Os companheiros desconfiavam da sua 

capacidade e pensavam que as mulheres deviam ficar como a retaguarda dos 

homens. Contudo, estas decidiram lutar no sentido da sua participação activa 

na luta de libertação de Cabo Verde. Segundo Marline, no início da preparação 

para a luta armada, os dirigentes do PAIGC consideravam que as mulheres não 

podiam ir para a vanguarda mas ela disse ter argumentado que se fosse 

necessário carregar armas que também o faria (2006, p.26). 

 

Amílcar Cabral ressaltava continuamente a importância da mulher africana na vida dos 

povos africanos, entretanto, reconhece que, no que se refere à participação política, as suas 

atividades ainda eram limitadas. De acordo com Carmem PEREIRA, 

[…] A posição da mulher era muito atrasada. Para cumprimentar o marido, 

por exemplo, uma mulher teria de se ajoelhar e colocar a testa no chão. Ela foi 

trabalhar e o marido ficou em casa. Ela trabalhou até o pôr do sol, voltou para 

casa, cumprimentou seu marido, preparou a refeição, tendo um pouco de água 

para que ele lave o corpo, trouxe-lhe comida e ajoelhou-se antes de dar a ele. 

O partido tem lutado contra essas tradições negativas e acabar com mais do 

que isso. Agora, os homens trabalham com as mulheres nos campos. O homem 

muçulmano no passado nunca quis uma mulher para ir a uma reunião. Houve 

muitas reuniões durante a luta e as mulheres estavam muito interessadas em 

ouvir o que estava acontecendo. Os homens se recusavam a deixá-las ir por 

três ou quatro vezes, mas as mulheres continuavam insistindo. Finalmente, os 

homens eram obrigados a aceitar. Agora, as mulheres estão nas comissões de 

aldeia e são por vezes eleito presidente. Homens agora aceitam mulheres que 

conduzem reuniões, porque é uma diretiva do partido e por que é correto 

(ORAMAS, 1998, p.137, Apud BRITO, 2005, p.643). 

 

 

Lilica Boal e outras mulheres caboverdianas e guineenses se destacaram como 

personagens centrais da luta de libertação280. Abordar um pedaço de suas trajetórias contribuiu 

para que se mantenha viva a memória. Maria da Luz, “Lilica” Boal nasceu em 1934 no 

 
280 Algumas mulheres cabo-verdianas que já residiam no Senegal deram valiosos contributos para a luta de 

libertação nacional, visto que este país possuía boas condições geográficas para o apoio à luta. Foi o caso da 

Laurinda Andrade que juntamente com o seu marido transformou a sua casa num local de acolhimento dos 

combatentes do PAIGC que passavam por Dakar no momento de preparação para a luta armada. Esta ajudou, 

no decorrer da luta, com meios financeiros, no transporte de armas, além de acolher e dar assistência aos 

feridos de guerra” (Cf ACOLP (Associação dos Combatentes da Liberdade Da Pátria), pp. 85 e 86; Apud 

MOREIRA, 2006, p.34). No domínio da educação em Conacry trabalhou também Dulce Almada Duarte, 

“desempenhou importantes funções no secretariado do PAICV em Conacri, desde os inícios dos anos 1960. 

Depois da independência desempenhou importantes funções no aparelho do Estado de Cabo Verde. É autora 

e actualmente vive na cidade da Praia onde se encontra aposentada (Idem, p.37). 
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Tarrafal de Santiago281 e traçou uma trajetória semelhante a de muitos de seus contemporâneos: 

em Lisboa, Lilica Boal se envolveu com as atividades da Casa dos Estudantes do Império, um 

dos polos de congregação dos estudantes africanos naquele período. Em 1961, Lilica Boal fez 

parte do grupo de estudantes africanos das então colônias portuguesas que fugiu de Portugal 

rumo à luta pela independência282. Quando se encontra com Amílcar Cabral e dá início a sua 

integração ao PAIGC, Lilica vai trabalhar no “bureau” do partido283, instala-se em Conacri, onde 

ao mesmo tempo que se torna diretora da Escola- Piloto, continua fazendo trabalhos de 

mobilização política em Cabo-Verde. Sobre esse processo, vejamos o que diz Lilica Boal, 

[Cabral] perguntava a cada um o que queria fazer a partir daí. Eu estava casada 

com um estudante angolano de medicina, o Manuel Boal, que foi no grupo de 

angolanos que foram para a frente no Congo-Kinasha, para a criação de uma 

frente de saúde para apoiar os feridos de guerra de Angola. Eu tinha um bebé 

de 17 meses. Naquele contexto, não quisemos trazer a bebé. Não sabíamos 

para onde íamos, o que ia acontecer. Foi realmente o momento mais duro, ter 

que me separar-da bebé. Então mandei a minha filha para a minha mãe, que 

vivia no Tarrafal, e nós fomos284. 

Ao se referir às zonas libertadas da Guiné-Bissau, Lilica Boal se diz marcada pela 

experiência: 

Nas zonas libertadas, a comunidade era unida e recebia bem os visitantes. As 

pessoas eram de uma gentileza fora de série. Quando eu me levantava de 

manhã já havia um balde de água ao sol para aquecer para eu não tomar banho 

com água fria. Foram coisas que me marcaram (Idem). 

Ainda na entrevista mencionada, ao responder sobre algum episódio da luta que a tenha 

especialmente marcado, Lilica Boal cita a morte de Titina Sila: Outro momento que me marcou 

foi quando a Titina Sila [guerrilheira do PAIGC], que vinha de Ziguinchor para vir 

281 Como se sabe, em Tarrafal, dois anos após o nascimento de Liilca Boal, foi instalada uma colônia penal para 

encarcerar os presos políticos do regime fascista de Salazar. Muitos africanos insurgentes também foram 

presos no Tarrafal. 

282 “Várias foram as caboverdianas que abandonaram os estudos pela causa da independência. Umas trabalharam 

clandestinamente na diáspora e outras vieram para Cabo Verde, onde se juntaram às que aqui se encontravam 

desenvolvendo trabalho de informação e sensibilização política. As que aderiram à luta estavam tão convictas 

daquilo que estavam a fazer que mesmo sabendo do risco que corriam com a PIDE, não deixaram de fazer o 

seu trabalho político clandestino” (MOREIRA, 2006, p.37). 

283 Sobre esse processo, diz Lilica Boal, “Recordo-me muito bem. Nessa altura estava a preparar a minha tese 

para a licenciatura em História e Filosofia. Frequentava muito a Casa dos Estudantes do Império e a partir daí, 

organizou-se a saída de um grupo de estudantes dos diferentes países, mas mais de Angola, se queriam juntar 

aos movimentos de libertação”; impedidos de embarcar na fronteira da Espanha, contaram com a intervenção 

do presidente de Gana, Kwame Nkrumah, que mandou um avião buscá-los na Alemanha; entrevista ao site 

DW África; Disponível em https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da- escola-piloto-do- 

paigc/a-17678843 Acessado em 22 de Setembro de 2015. 

284 Entrevista de Lilica Boal ao site DW África; Disponível em https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna- 

diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843 Acessado em 22 de Setembro de 2015. 

https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
https://www.dw.com/pt-002/lilica-boal-a-eterna-diretora-da-escola-piloto-do-paigc/a-17678843
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assistir às cerimônias fúnebres de Amílcar Cabral, morreu ao atravessar o rio. Quando me 

contaram que a Titina tinha morrido eu não queria acreditar (Idem). Sobre a morte de Titina 

no rio Farim, vale a pena considerar o relato do jornalista russo Oleg IGNATIEV: 

Primeiro atravessaram o rio dois guerrilheiros levando consigo toda a 

bagagem. Em seguida, tomaram lugar nos barcos os três médicos, Titina, os 

quatro guerrilheiros restantes que os acompanhavam e os dois remadores. 

Quando já estava no meio do rio, apareceu uma vedeta portuguesa a abarrotar 

de soldados. Os remadores assustaram-se, começando a agir 

desconsertadamente e o barco em vez de avançar começou a andar à volta. Os 

guerrilheiros abriram foto e a vedeta mudando bruscamente de rumo, 

desapareceu numa das curvas do rio. Mas o barco de borracha afundava-se 

lentamente. Titina pediu que todos saltassem e atirou a um dos médicos, que 

não sabia nadar, um dos remos do barco (…) Titina nadava em último lugar, 

incitando os companheiros: “Depressa, mais depressa!”. Dum momento para 

o outro a vedete poderia voltar e encontrá-los dentro da água sem poder se 

defender (…) Dentro da água, só havia dois dos passageiros do barco 

pneumático. Um guerrilheiro, quase na margem, e Titina, ainda um pouco 

distante. Titina gritou ao guerrilheiro: “Continua. Eu vou bem”. O guerrilheiro 

conseguiu agarrar-se a um ramo e encobrir-se no mato. De repente, no 

vacarme dos tiros, ouviu-se um grito agudo, como gritam as pessoas feridas. 

O guerrilheiro voltando-se para trás, lançou-se à água para socorrer Titina, 

que desapareceu. Os médicos cubanos, os remadores e guerrilheiros 

revistaram toda a zona mas não encontraram Titina (1975, p.83). 

Titina Silá era uma guineense que ocupava uma importante função na guerrilha. 

Ernestina Sila, diz Oleg IGNATIEV, é uma camarada excelente e esperta. Em 1966 tirou um 

curso de enfermagem em Kiev, na U.R.S.S., onde foi a melhor aluna do grupo. Mais tarde, 

responsável pelas questões relacionadas com a cultura e ensino no norte do país (1975, p.80). 

Aos 18 anos, Titina aderiu à militância do Partido Africano da Independência 
da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Em 1963, foi fazer estágio político na então 
União Soviética. Quando retornou à Guiné–Bissau, treinou 95 mulheres 
detalhando quais eram as razões da luta e porque deveriam combater contra a 

dominação europeia (portuguesa) na ocasião de seu país285. 

 

Após sua morte, Titina entrou para o panteão da historiografia guineense, representando 

a memória das mulheres guerrilheiras. Para Amílcar Cabral, Titina era uma lutadora 

incansável, amável, simples, uma pessoa excepcional e uma grande patriota (Idem). Titina foi 

comissária política da Frente Norte e a sua heroicidade, como de tantas outras mulheres, não 

podem ficar de fora da história. Assim como Lilica Boal e Titina Sila, muitas 

 
285 Disponível emhttp://www.pordentrodaafrica.com/cultura/titina-sila-e-uma-homenagem-as-feministas- 

guineenses. Acessado em 14 de maio de 2018. 

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/titina-sila-e-uma-homenagem-as-feministas-guineensesa
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/titina-sila-e-uma-homenagem-as-feministas-guineensesa
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/titina-sila-e-uma-homenagem-as-feministas-guineensesa
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outras mulheres caboverdianas, algumas em Cabo Verde, outras em Portugal, longe ou 

desafiando os laços familiares, viriam a participar, em todas as suas vertentes ao lado dos 

homens e de acordo com as suas possibilidades286. 

Com relação às mulheres guineenses, muitas vezes elas foram mais a fundo no 

compromisso com a libertação que os homens287. 

Abordar o tema da participação feminina na construção da cidadania ativa na 

Guiné-Bissau é um exercício complexo. Nesse país, as mulheres insurgiram- 

se ao lado dos homens desde os tempos da resistência à conquista colonial e 

também durante a luta pela independência. Demonstraram uma reconhecida 

capacidade em se implicar em ações em prol da preservação e da restauração 

da liberdade confiscada durante a experiência colonial (GOMES, 2016, 

p.126). 

Entre as guineenses, encontraremos histórias como as de Nhima Muskuta Turé que, de 

acordo com Patricia GOMES, mostram a “outra face” da libertação na Guiné-Bissau, a das 

mulheres menos afortunadas cujas oportunidades se limitaram a pouco mais de uma instrução 

básica nas áreas libertadas (2016, p.130). Nascida no sul da Guiné-Bissau, Nhima cresceu na 

luta. Filha de combatentes, lembra-se de ter sido “recrutada” ainda criança, com apenas nove 

anos de idade (e contra a sua própria vontade), pelo seu tio Rui Djassi, um dos conhecidos 

combatentes guineenses. Ainda que não tenha usufruído de uma instrução adequada a que teria 

certamente aspirado e que lhe teria permitido ascender profissionalmente, e apesar da dureza 

da guerra colonial, Nhima relata o fato de as mulheres 

 
 

286 Djeny Vera Cruz, numa entrevista a Beatriz Landim MOREIRA, afirmou que tendo muitas delas ficado no 

exterior, passaram a trabalhar, clandestinamente, na diáspora, mobilizando os outros cabo-verdianos para a 

causa da independência, alfabetizando os emigrantes cabo-verdianos que trabalhavam nas minas e nas obras 

de construção civil e divulgando os motivos da luta armada. Faziam, igualmente, a divulgação dos princípios 

e do manual do PAIGC e prestavam esclarecimentos sobre a situação em Cabo Verde e a necessidade de 

desenvolver e reforçar a luta de libertação nacional. Segundo Paula Fortes, começou a militância política em 

Portugal integrada numa célula clandestina do PAIGC, onde fazia a mobilização dos cabo-verdianos que ali 

se encontravam, a favor da independência de Cabo Verde. Nesse domínio e na mesma célula, também 

trabalhou Maria Cândida dos Santos, que segundo ela chegou a Portugal em 1958 para continuar os seus 

estudos superiores. Ali, durante a vida estudantil e depois desta, integrou-se na célula clandestina do partido 

onde foi durante muito tempo a única mulher, até à chegada da Paula Fortes. Nesta célula faziam também a 

sensibilização dos cabo-verdianos pela causa da independência (2006, p.39). 

287 Figuras imponentes como a da rainha Pampa da sociedade Bijagó que, no início do século XX, travou uma 

batalha sem tréguas contra a penetração portuguesa; histórias de mulheres responsáveis políticas como 

Carmem Pereira ou Teodora Inácia Gomes, ou de comandantes militares como Titina Sila, ou de governantes 

de largas regiões como Francisca Pereira, histórias de mulheres como Tenem Camara, membro de um dos 

Tribunais Populares instituídos nas áreas libertadas, nos anos 60 do século XX; as experiências históricas de 

Ana Lopes, de Lurdes Vaz e de Nhima Muskuta Turé, técnicas especializadas, enfermeiras e membros das 

milícias populares, todas elas contribuem para a construção de uma outra visão da História que procura 

resgatar as experiências sociais e políticas de homens e de mulheres, numa tentativa permanente de um 

reconhecimento social e da procura de autoestima (GOMES, 2016, p.126). 
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guineenses terem tido um importante desempenho no processo de libertação288. Em relação a 

essa questão, relata Nhima: 

[...] provavelmente poucos sabem que fomos enfermeiras do P.A.I.G.C. […] 

Não tínhamos tempo para nada. Tratar dos feridos de guerra, fugir dos 

bombardeamentos... dormíamos pouco. Os ataques eram dia e noite. De dia 

tratávamos dos feridos, de noite escondiamo-nos dos ataques nas trincheiras 

[...] A minha mãe fazia parte de um Comité de Tabanca: sensibilizavam as 

populações, davam arroz. Mas tudo era feito na total clandestinidade, nenhum 

estranho podia ficar a saber onde estavam posicionados os comités. Esta 

situação acabou por dificultar também o avanço da luta, que durou tantos 

anos! (Apud GOMES, 2013, p.33). 

No contexto da guerra de libertação, a questão das mulheres expandiu-se fortemente 

depois do Congresso de Cassacá289, cuja resolução abrangia a proteção das mulheres, 

equiparando os direitos de igualdade com os homens, tanto na família quanto no trabalho e 

nas atividades políticas, cessando todas as formas de abusos e opressões antes existentes 

(Apud MONTEIRO, 2013, p.202). O PAIGC implementa que as mulheres e os homens fazem 

parte da mesma maneira na construção da sociedade. De acordo com Patrícia GOMES, 

No caso da Guiné-Bissau, a questão da emancipação feminina foi tema de 

debate político no seio do movimento de libertação e abordado continuamente 

nos discursos de Amílcar Cabral. Não eram poucas as vezes que, em diálogo 

com mulheres e com homens das áreas libertadas, Cabral se referia ao 

problema dos casamentos forçados e para a necessidade de educar 

 
288 Segundo GOMES, “Os relatórios anuais sobre a evolução da luta armada e sobre a condição feminina, 

produzidos pelo PAIGC, constituem a primeira importante fonte para o conhecimento da história das mulheres 

guineenses na luta anticolonial. Neles, se dá conta, não só das ações militares efetuadas, como também da 

organização das regiões sob o controlo das forças nacionalistas, em vários níveis. Mais especificamente, os 

relatórios sobre a condição feminina procuraram reafirmar a importância das mulheres no processo de 

desenvolvimento da Guiné-Bissau (e de Cabo Verde), referindo as várias etapas das conquistas alcançadas, 

em termos de escolarização, de formação e de aquisição de competências, sobretudo no âmbito político e de 

gestão das áreas libertadas” (2016, p.174). 

289 A criação da União Democrática das Mulheres da Guiné e de Cabo Verde- UDEMU em Conacri (Guiné- 

Conacri), em 1961, cuja finalidade foi a consciencialização e a preparação política e ideológica das mulheres, 

bem como o desenvolvimento de uma ação diplomática no sentido da captação de recursos materiais e 

financeiros para a luta armada, pode ser considerada como uma das principais estratégias de emancipação 

postas em prática pelo P.A.I.G.C. É também no contexto de Congresso de Cassacá que fortaleceu a União 

Democrática das Mulheres de Guiné-Bissau (UDEMU) criada em 1961 em Conacri, objetivando estabelecer 

contatos com as organizações internacionais de mulheres com fins de fortalecimento de luta para emancipação 

política, social e econômica. Segundo Carmem Pereira: A UDEMU tinha como principal tarefa nesta fase 

histórica a mobilização das mulheres para um melhor enquadramento no processo de luta. Esse enquadramento 

propunha-se não só preparar as mulheres para saberem reagir contra o colonialismo mas também contra todas 

as atitudes atentatórias à dignidade da mulher e contra as diretivas do PAIGC nesse campo. É oportuno 

salientar que nem todas as mulheres desempenharam funções no teatro de operações da luta de libertação, 

outras contribuíram à sua maneira para a concretização da luta, sobretudo na fase de clandestinidade, 

participando diretamente nas atividades políticas, como por exemplo: na produção de alimentos para os 

combatentes; no carregamento de materiais de guerra; na distribuição dos materiais de propaganda, como 

informantes, disponibilizando as suas casas para esconderijo dos combatentes; e como enfermeiras, 

costureiras, esposas, professoras, cumprindo papel estratégico no desenvolvimento da luta de libertação 

(GOMES, 2016, p.128) 
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as meninas como forma de as autonomizar e de torná-las livres e aptas a 

fazerem as próprias escolhas, quer no trabalho, quer na vida privada (2016, 

p.127). 

 

 

Segundo Elisée Turpin (2011), as mulheres participaram ativamente na luta de 

libertação. As mulheres estavam na parte ativa da luta que envergonhava alguns homens (Apud 

MONTEIRO, 2009, p.202); importante lembrar que as mulheres desempenharam importantes 

funções também na Rádio Libertação, particularmente Amélia Araújo290. Para Carmem 

Pereira291, a participação feminina foi imprescindível no desenvolvimento da luta de libertação; 

entretanto, a sua participação, em alguns povos, se deu também por outros motivos, como ela 

descreve numa entrevista a MONTEIRO: 

 
Fui para frente sul, recrutei as meninas, para aprender a ser enfermeira, mas 

vale lembrar que muitas meninas que aderiram as bases da luta fugiram do 

casamento forçado, e são imediatamente inseridas na formação escolar. De lá 

criamos escolas em todos os postos médicos onde estudavam até quarta classe 

e são enviados para Rússia para reciclagem na área de saúde. Depois de 

Congresso de Cassacá abrimos postos de milícias populares e as meninas 

recebiam a instrução militar para ficar nas suas tabancas. As mulheres 

desempenharam todos os papeis durante a luta, foram milicianas, foram 

lavadeiras, cozinheiras, enfermeiras, e, em todo batalhão que vai para a linha 

de frente as mulheres estavam presente (PEREIRA, 2011, Apud MONTEIRO, 

2012, p.121). 

 

 

Mesmo porque as mulheres tinham de se libertar primeiro dos obstáculos que enfrentava 

em se dedicar ao movimento292. Contudo, afirma GOMES, Um dos principais indicadores dos 

avanços e dos revezes da luta armada na Guiné-Bissau estava precisamente ligado ao processo 

de libertação das mulheres e ao grau de participação e de visibilidade que elas tinham 

adquirido na sociedade (2016, p.123). Porém, apesar do árduo esforço que destinaram à luta 

de libertação, as mulheres ainda não ocuparam o protagonismo que lhe seria 

 
 

290 Tendo a consciência da necessidade e a importância de uma emissora do partido, Cabral, em 1966, mandou 

Amélia Araújo, na companhia de mais quatro guineenses, a uma formação de nove meses, na ex – União 

Soviética. De regresso a Guiné Bissau, trouxeram com eles um emissor portátil, adequado à situação de guerra, 

contudo, este não se revelou muito funcional. Foi assim que só a partir do dia dezasseis de Julho de 1967 a 

Rádio Libertação foi realmente criada. Amélia Araújo foi fundamental na composição da Rádio Libertação 

como réporter do PAIGC. 

291 Carmem Pereira foi uma grande ativista e combatente ativa que teve grande destaque no processo de luta de 

libertação, foi comissária política na frente sul, e foi a primeira mulher a ser presidente da República da Guiné 

independente. 

292 Entretanto, nem todos os povos as mulheres eram submissas. Odete Semedo vem nos mostrar como há uma 

tradição matriarcal nos povos Bijagós .Ver Odete SEMEDO, 2010. 
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justo. Patrícia GOMES entrevistou algumas ex-guerrilheiras do PAIGC que deixam ver essa 

questão nos seguintes trechos: 

[...] entrei na luta em 1962, ainda muito jovem, como membro das milícias no 

sul. Depois de ter recebido um breve treinamento militar em Djol, no norte do 

país, trabalhei na área da saúde, no grupo que garantia os primeiros socorros 

aos combatentes, constituído sobretudo por mulheres. Eu estava no mato, por 

isso não tive nenhum contato com as reuniões clandestinas que se realizavam 

em Bissau pelos membros do Partido nem participei na distribuição de 

material de propaganda. Também me ocupava da alimentação dos 

guerrilheiros. Éramos poucas, por isso nós (as meninas) cozinhávamos e os 

responsáveis encarregavam-se de fazer chegar a comida até aos guerrilheiros 

(Nharbate N’Ghada, membro das milícias populares nas áreas libertadas do 

sul da Guiné-Bissau) (GOMES, 2016, p.132). 

 

Em outra entrevista, Ana Lopes fala sobre as dificuldades que as mulheres encontravam 

com relação à sua participação na revolução, considerando que o grande esforço dedicado não 

era retribuído quando se tratava de espaços de gestão e direção política. 

[...] Eu via a participação das mulheres na luta como algo normal. Mas era 

muito duro, caminhávamos quilômetros para ir buscar água para as 

necessidades quotidianas dos guerrilheiros e das comunidades (...) 

participávamos como enfermeiras e estávamos presentes nas intervenções 

cirúrgicas, acudíamos aos feridos de guerra e prestávamos os primeiros 

socorros. (...). Nós as mulheres trabalhamos muito e quando chega a hora de 

atribuir cargos políticos e de responsabilidade a nível do Estado chamam 

sempre os homens para os ocupar (...). Em relação às campanhas eleitorais, 

quem trabalha? São as mulheres! São elas a dar a força e a trabalhar para 

garantir a vitória aos homens, mas quando chega o momento de dirigir, são 

sempre os homens. Pergunto-me porque as mulheres não comandam? Isto é 

algo que me faz pensar muito! (Apud MONTEIRO, 2012, p.133) 

Amílcar Cabral deu ênfase à importância da mulher africana na luta anticolonial, 

criticou a inferioridade cultural destinada à mulher africana, como diz DUARTE, 

Seu discurso inovador – que preconizava a inserção da mulher atrelada às 

tradições culturais, convocando-a para a sua emancipação política - constitui 

a priori o programa do partido, postulado no princípio de ‘igualdade dos 

cidadãos perante a lei, sem distinção de sexo’ (2005, p.643). 

 

Apenas com a libertação e a emancipação da mulher, complementado pela construção e 

formação do homem novo, estaria concluída a proposta de libertação e independência da Guiné 

e Cabo Verde elaborada por Amílcar Cabral. 

Nós lutamos para libertar o povo não só do colonialismo mas de toda espécie 

de exploração, a exploração não é só os brancos que as fazem, há pretos que 

querem explorar ainda mais que os brancos (...) nós queremos que o povo 

avance, se levante, e se queremos que o nosso povo se levante não só os 
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homens porque as mulheres também são o nosso povo, àqueles que 

entenderem que as mulheres têm o direito de avançar, de terem instrução de 

ir a escola como qualquer ser humano, pra fazer qualquer trabalho como ela é 

capaz de fazer, àqueles que entenderem bem que um homem enquanto tiver 

três, quatro mulheres, nunca será um homem de verdade, e que não há nenhum 

povo que possa avançar com homens com quatro mulheres, àqueles que 

entenderem bem que se o seu filho for fêmea não a pode vender assim como 

não pode vender a mãe, que não é nenhuma escrava (...) (CABRAL, 2013, 

p.106). 

 

No que diz respeito à igualdade jurídica, a luta de libertação tinha, efetivamente, 

representado avanço e progresso às mulheres. No entanto, diz GOMES, 

outras categorias de mulheres que tinham participado ativamente no processo 

(mas não em posições de poder), muitas delas provenientes das zonas rurais 

do país, acabaram por ficar à margem do processo de reconstrução, após a 

independência, seja em razão da sua baixa escolaridade, seja ainda porque as 

escolhas políticas e as ações concretas do novo poder estabelecido tenderam 

a favorecer o desenvolvimento urbano, em detrimento das iniciativas a favor 

do mundo rural (2016, p.177)293. 

 
Nem mesmo uma 'guerra prolongada', como da Guiné, é capaz de garantir a igualdade 

das mulheres, que, mesmo ativa na revolução e nos destinos da nação, encontra resistência na 

sua luta interna contra a opressão patriarcal. De acordo com Cabral, 

Tem havido resistência surda calada por vezes contra a presença de mulheres 

entre aqueles que mandam, alguns camaradas fazem o máximo para evitar que 

as mulheres mandem embora por vezes haja mulheres que tem mais categoria 

para mandar do que eles, há camaradas homens alguns que não querem 

entender que a liberdade para o nosso povo quer dizer liberdade também para 

as mulheres, a soberania para o nosso povo quer dizer que as mulheres 

também devem participar nisso e que a força do nosso partido vale mais na 

medida em que as nossas mulheres peguem nele peso para mandarem também 

como os homens, essas manias de descriminar as mulheres é de gente que 

ainda não entendeu nada. A força do nosso partido só existe de fato se nós os 

dirigentes formos capazes de abrir caminho para os jovens avançarem (2013, 

p.49). 

 

 

293 Os esforços realizados pelo P.A.I.G.C. na fase imediatamente sucessiva à independência da Guiné•Bissau 

foram significativos no que refere às ações práticas de emancipação feminina. Era necessário em primeiro 
lugar voltar a dar vigor ao movimento feminino. E foi nessa perspectiva que se procedeu à reestruturação 
e recomposição da organização das mulheres. Como escrevi recentemente: [...] “foi também para responder 

a estas questões que, em 1975, em Bissau, numa reunião presidida pelo Secretário•geral do PAIGC Aristides 
Pereira, se criou a Comissão Feminina do PAIGC. Este órgão procurou analisar as condições das mulheres 

guineenses e caboverdianas, as suas necessidades e os seus interesses, tendo elaborado programas de ação 
que servissem de base para um trabalho de reorganização do movimento feminista à escala nacional. Nesse 
sentido, o trabalho de mobilização das mulheres realizado por mulheres revelou ser de fundamental 

importância (...). Foi efetuada uma importante campanha de sensibilização e de mobilização (...), explicando e 
esclarecendo sobre os objetivos da criação de uma organização política feminina de caráter nacional” 
(GOMES, 2016, p. 35) 
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Sabemos que determinadas transformações demoram muito tempo para se consolidar, e 

sabemos que a presença das mulheres no processo de libertação anticolonial foi fundamental 

para o presente que as mulheres vivem hoje. Lilica Boal, 40 anos depois de passada a revolução, 

fala sobre esse processo: (…) Tive muita sorte. Primeiro, pela oportunidade de ter participado 

nessa caminhada. E, segundo, por ter chegado ao fim com vida para ver o que estou a ver 

agora. Valeu a pena (Entrevista DW África). Sem dúvida, a luta de libertação marcou a 

sociedade guineense e contribuiu com a luta contra o patriarcado; 

Nhima Muskuta Turé era, em 2009, enfermeira-chefe num dos centros de 

saúde da capital guineense. Nas suas palavras deixou transparecer uma certa 

desilusão em relação às promessas que o P.A.I.G.C. fez durante a libertação e 

que não foram cumpridas após a independência, especialmente no que 

concerne à igualdade de gênero. Frizou, no entanto, a sua gratidão para com o 

partido que lhe permitiu adquirir o estatuto de cidadã: “serei sempre fiel ao 

P.A.I.G.C., até ao fim dos meus dias, porque foi graças a esse partido que 

posso hoje estar entre as pessoas a falar de cabeça erguida, sem complexos. 

Como nos disse um dia Cabral, ‘mindjeris di no tchon kabo n pina, ka bo 

burgunhu’294 (GOMES, 2016, p.131). 

 

 

5.5.1. As flores da revolução 

 

“As crianças devem amar-se” 

Blufo nº 4, Abril de 1966 

 

 
Nunca a luta da mulher se separa da criança. Além de se referir às crianças como as 

“flores da revolução”, Amílcar Cabral sempre considera imperioso pensá-las. No jornal citado 

na epígrafe deste subitem, o 'Blufo', havia espaço para a expressão das crianças e jovens que 

estudavam na escola-piloto; vejamos um trecho publicado na primeira edição do 'Blufo', em 

Janeiro de 1966: 

Durante séculos, nós, as crianças da Guiné e Cabo-Verde, não fomos felizes. 

Os colonialistas maltratam-nos de todas as maneiras. Nós morremos de 

doenças, de fome e de miséria. Não há escolas para aprendermos a ler, a 

escrever, a contar. Mas tudo isso porque o nosso povo está explorado, 

escravizado e dominado pelo inimigo colonialista. Não há liberdade! (Blufo 

nº 1, p.1). 

A produção poética de Cabral também expressa o futuro que ele idealizava para as 

crianças, como no poema que já citamos, Rosa Negra, no qual compara o continente negro a 

uma mãe sofrida, em que os filhos suportarão toda a sorte de sofrimentos, mas com uma 

294 “Mulher da nossa terra/do nosso país não abaixem a cabeça, não tenha vergonha”. Tradução Andy Khamidi. 
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certeza, porém, que esses “filhos” um dia, haveriam de vencer essa luta tão tenebrosa e 

sofredora (BRITO, 2005, p.658). Tendo o próprio Cabral presenciado dias difíceis que 

passavam muitas crianças pobres em Cabo Verde, na Guiné e em toda a África, compreendia 

que o racismo colonial dividia o mundo das crianças brancas e das crianças negras, essas em 

constante luta pela sobrevivência. 

As escolas do partido abriam a possibilidade de oferecer, desde a primeira infância, 

uma ‘educação’ que seja definida pelas demandas dos povos; Cabral dizia que as crianças 

devem ser o foco da luta, como disse muitas vezes, “As crianças são as flores da revolução e 

razão da nossa luta”. Nas escolas do PAIGC, afirma Cabral, 

as crianças eram educadas e socializadas com base nos princípios de luta, de 

amor à pátria, do sentido de solidariedade e desenvolviam as aptidões da 

poesia e teatro. Como forma de potencializar estas unidades e atrair apoios da 

comunidade internacional para a manutenção dos internatos, criou-se uma 

instituição de caráter jurídico, denominada Instituto da Amizade, a fim de 

reforçar a permanência dos alunos (CABRAL, 1984, Apud, MONTEIRO, 

2013, p.178). 

A luta de libertação trouxe mudanças profundas, no processo educativo até então 

existente: centenas de crianças, independentemente do sexo, foram escolarizadas, tendo em 

conta as realidades locais. As crianças tinham o respeito que mereciam, de acordo com Nélida 

Brito, 

[...] Segundo o relato das jovens que ali estiveram e que tive a oportunidade 

de ouvir (Teresinha Araújo, Sara Boal, Labo Sow, Didier), a rotina diária de 

Amílcar Cabral passava por ir, impreterivelmente, às sete horas da manhã à 

escola, ver as crianças. E elas sabiam disso, por isso a essa hora todas ficavam 

na expectativa de serem uma das primeiras a constatar a chegada efectiva de 

Cabral, e a primeira que o visse corria a dizer: Falfal dja bem! assim, ele era 

chamado e tratado com carinho pelas crianças, ou seja - Cabral já chegou! 

(BRITO, 2014, p.21). 

Apesar de considerar os mais velhos, para Cabral, era preciso dar espaço aos jovens 

(2013, p.29). Nesse sentido, Também é dever do partido abrir caminho para os jovens tomar a 

dianteira, que é a garantia do futuro (Idem). As crianças, que são nascidas da revolução, 

precisam de um cuidado especial para que já sejam formadas no espírito da luta, da autonomia 

e da disciplina. São elas também a garantia dos processos que estão sendo desenvolvidos. Nas 

palavras de Amílcar Cabral, 

Para nós, para a geração que criou o Partido, mais do que libertar a nossa terra, 

mais do que dirigir esta luta até agora, o objectivo é garantir um futuro para a 

nossa terra, um futuro na mão dos seus filhos (…). Temos feito o 



302 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

máximo para que os jovens do nosso Partido se empenhem cada dia mais, na 

certeza de que o seu avanço só depende deles. Ninguém lhes irá barrar o 

caminho (2013, p.31). 

A formação de quadros jovens era encarada por Cabral como percurso fundamental 

para a continuidade da revolução, assim como a maneira de uma geração cumprir a sua missão 

com as gerações subsequentes. Era preciso que as crianças recebessem um ensino desalienante, 

que se formassem para poder contribuir e resistir ao (neo) colonialismo, mantendo permanente 

a revolução: (...) quem entendeu que as crianças são os únicos seres a quem temos que dar 

privilégios na nossa terra, que são a flor da nossa vida, por causa delas fazemos todos os 

sacrifícios para elas viverem felizes, esses são os membros do partido que vão mandar na terra 

(CABRAL, 2013, p.106). 

Nesse viés, a juventude era considerada por Cabral como o elemento mais progressista 

da sociedade; em Mensagem aos jovens guineenses e caboverdianos, afirma: 

Nós os jóvens, habituados desde sempre a ver os melhores anos da nossa 

existência - a nossa juventude - perderem-se na inactividade ou na obrigação 

de fazer parte da organização fascista da Mocidade Portuguesa, cuja falsa 

educação tem por absurdo fim transformar-nos em fiéis servidores do Estado 

Novo e do colonialismo português teremos amanhã nas nossas pátrias livres e 

progressistas um futuro luminoso; poderemos nos organizar em associações 

juvenis e estudantis e poderemos tomar parte em todas as manifestações de 

juventude; teremos a liberdade de possuir o nosso jornal e de fazer críticas 

quando necessárias, enfim poderemos pensar e agir livremente, poderemos ser 

homens, o que os colonialistas portugueses sempre procurara e ainda 

procuram evitar (2013, p.47). 
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6.0. Algumas considerações sobre o legado crítico de Amílcar Cabral 

 
 

"O povo africano sabe bem que a serpente pode mudar de pele, 

mas é sempre uma serpente" 

Provérbio guineense 

 

A luta de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde se insere no processo africano de 

'descolonização' que se desenvolveu ao longo do século XX; para Ali Mazrui, a libertação 

anticolonial constitui-se num dos grandes dramas da história da humanidade, tomada em seu 

conjunto (2010, p.7). Após ser partilhada e desestruturada, continua o autor citado, O que se 

extrai da África do período observado consiste, por um lado, na maneira pela qual a África 

ajudou a Europa a se reumanizar e, por outro lado, os meios pelos quais a Europa contribuiu 

para a reafricanização da África (Idem). Como se verificou, a resistência colonial na Guiné foi 

um marco de libertação para todas as outras ex-colônias portuguesas; a guerra contra o 

colonialismo na Guiné-Bissau e em Cabo-Verde implicou no fim de 48 anos do regime fascista 

português; porém, como diz TOMÁS, 

o 25 de abril não representou a descolonização automática. Várias 

sensibilidades portuguesas, resultantes da revolução, ainda procuraram a todo 

custo conciliar colonialismo e democracia (…) E provavelmente teriam 

conseguido, não tivesse Amílcar Cabral minado internacionalmente as bases 

da presença portuguesa em África e não tivessem os seus seguidores 

proclamado a independência e negociado o seu reconhecimento, que abriu um 

precedente que conduziria à independência de todas as outras colônias (2007, 

p.307). 

 

O processo de libertação anticolonial da Guiné foi resultado de uma luta popular 

prolongada em que a independência foi construída a partir de baixo e não de um processo de 

descolonização negociado com a nação dominadora. Como disse Cabral, provamos a nós 

mesmos e aos colonialistas portugueses que não precisamos do seu consentimento para 

conquistar a independência do nosso país, a nossa soberania nacional e internacional, o 

direito de termos a nossa própria história e nosso destino (Apud, MARTICHYY, 2005, p.66). 

Amílcar Cabral e o PAIGC lançaram os princípios da luta de libertação na Guiné, 

escola de formação de quadros, paciente trabalho para construir as bases de uma sociedade 

política e clandestina. O PAIGC é o primeiro movimento de libertação, à escala da África, a 

instituir nas regiões controladas hierarquias paralelas (CHALIAND, 2005, p.466), e foi assim 

que a nação, surgida da luta de libertação, constituiu-se antes do estado. Como afirma Carlos 

Reis, Cabral foi uma referência singular na interpretação do nacionalismo, visto como um 

espaço de construção entre o lugar e o cosmos (2005, p.13). 
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Para Monteiro, a importância futura do pensamento de Cabral dependerá em grande 

medida do quanto ele resulte 'despolitizado', isto é, que não seja mais unicamente visto como 

um homem político ou militar, mas principalmente como um teórico social, uma figura literária, 

um ícone cultural (2006, p.114, Apud VILLEN, 2013, p.194). Por esse motivo, não se pode 

trabalhar com um legado como o de Amílcar Cabral sem considerá-lo pessoa, quero dizer que 

se a figura de Amílcar Cabral for mantida intocável, menos efeito surte o seu pensamento. 

Precisamos pensar que, mesmo com uma amplitude gigantesca que atingiu em sua curta vida, 

Cabral estava no olho do furacão, vivenciando os acontecimentos de um mundo que já fervia 

em luta contra o colonialismo. Em especial, os povos africanos e afrodiaspóricos suscitavam o 

fim da opressão racial do capitalismo, organizando-se internacionalmente sob a bandeira Pan- 

Africana. 

Dessa maneira, ao longo da tese buscamos abordar um pouco do que consideramos ser 

as principais contribuições da teoria e da ação de Amílcar Cabral: líder, teórico e militante de 

uma das mais bem-sucedidas guerras anticoloniais no continente africano. Vimos como Cabral 

deixa um legado de forte pertinência teórica, principalmente para os povos africanos e do 

terceiro mundo. 

Devido a sua formação como engenheiro agrícola, Amílcar Cabral teve a possibilidade 

de conhecer a estrutura agrária da Guiné profunda e estabelecer relações diretas com diversos 

povos de toda a Guiné-Bissau, o que contribuiu significativamente no posterior lançamento da 

guerrilha. Dessa forma, além da experiência política que Cabral traz do período que passou na 

Europa, acreditamos que foi na sua própria “re-africanização” e nas relações desenvolvidas com 

a sua terra natal que o líder do PAIGC consolidou a sua concepção política de libertação: é 

preciso manter a base ancestral do cultivo da terra, assim como os meios de ser e conceber o 

mundo. No entanto, Cabral acreditava que é possível conciliar a tradição com a modernidade e 

com o conhecimento científico; e que também é preciso re-inserir a África na História Mundial 

a partir de outro ponto de vista político e epistemológico. 

Vimos como os movimentos anticoloniais fundaram novas nacionalidades, e, nesse 

processo, Cabral deixa uma contribuição histórica também ao marxismo; a sua análise 

combinou o modo de produção materialista com a análise da cultura, e, assim, Cabral tentou 

flexibilizar os valores do marxismo para torná-los compatíveis com as outras realidades. Para 

Cabral, o racismo colonial transcende as divisões internas da sociedade nativa, nesse sentido, 

era preciso mobilizar a "nação classe", organizada em torno da identidade colonial e da 
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identidade cultural, que deveriam ser politicamente produzidas e que formaram as bases do 

nacionalismo na Guiné. Dessa maneira, a nação, para Cabral, compunha-se de uma diversidade 

de povos e culturas num contexto em que as identidades culturais e étnicas fazem mais sentido 

que as identidades de classe. A guerrilha liderada por Cabral lançou o desafio da construção da 

nação, não somente uma nação descolonizada, mas em processo de construção de 'novos' 

homens e mulheres e assim de uma 'sociedade nova'. 

A nação foi então sendo traçada a medida que a luta avançava. Uma das grandes 

fortalezas do movimento de libertação foi constituir, nas áreas libertadas do domínio colonial, 

novas instituições coletivas e autogeridas pelos povos combatentes. A ‘sociedade nova’ foi 

sendo construída a medida que as escolas, hospitais, comércio e produção eram geridas pelo 

PAIGC, pelas Comissões de Tabanca e pelos povos envolvidos em prol da independência. 

Amílcar Cabral defendeu a unidade e a luta da Guiné e de Cabo-Verde, e destes com 

toda a África; foi um grande pan-africanista, incansável militante da unidade africana. 

Acreditava que não se mobiliza as populações por ideologia e que a luta não adiantava se for 

precarizar ainda mais a vida das pessoas; luta-se por melhorias concretas e essas lutas devem 

ser baseadas na reflexão e vivência junto com o povo, num processo de partir da realidade da 

própria terra, da autonomia e autogestão, como defendia Cabral. Da mesma forma, era 

fundamental a participação popular, que era uma verdadeira exigência de desenvolvimento, 

sendo, pois, imprescindível, defende Cabral, a estreita relação entre o estado e o povo, pois, a 

constituição popular do estado é única garantia de cumprir os interesses das populações. 

Buscamos dialogar com os textos sobre Amílcar Cabral e também com os seus próprios 

textos, compreender a filosofia política de Cabral, a sua concepção de teoria como 'arma', a sua 

adaptação e crítica aos conceitos marxistas, como também as metodologias desenvolvidas na 

guerrilha; a preocupação com a emancipação das mulheres, os povos e suas culturas ancestrais, 

a nação, a identidade, o estado, a diplomacia, os meios de comunicação, as novas tecnologias e 

a busca por uma “justiça cognitiva” através da pedagogia libertadora, que não separa a escola 

da luta, da arte e da cultura. Tudo isso faz parte do legado que nos foi ofertado pelo líder do 

PAIGC. Considerando o que diz DAVIDSON, 

As ideias, os métodos e os princípios do PAIGC tiveram o seu efeito prático 

sobre o inimigo colonial e, em grau significativo, estão “na base do 

Movimento das Forças Armadas” que derrubou a ditadura em Portugal, 

permitindo pôr fim às guerras coloniais. Quando é que anteriormente, tinha 

uma mudança revolucionária em África, contribuído para fomentar uma 

transformação revolucionária na Europa? (…) não rezavam “todos os livros” 
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que tal seria impossível? No entanto, aconteceu: é esta outra parte do legado 

de Cabral (1983, p.86). 

 

As contribuições conceituais de Cabral fizeram parte da originalidade da luta do 

PAIGC, em que homens e mulheres se encontravam mobilizados baseados na sua realidade 

concreta; tal originalidade, para DAVIDSON, 

(…) foi verdadeiramente genuína; isto é, resultou de uma determinada 

situação em que se encontravam homens e mulheres cuja formação política 

não tinha qualquer referência internacional, ou se a tivesse, era bastante 

insignificante. Esta formação foi realizada através de actos concretos (Idem, 

p.93). 

 
Amílcar Cabral deixa-nos como contribuição a premissa de que a diversidade dos solos 

se conecta com a diversidade dos povos e que os saberes tradicionais devem conviver com as 

transformações a nível mundial, e que uma cultura não pode anular a outra. Nesse sentido a 

unidade anticolonial foi fundamental na sua filosofia de libertação. A prática da luta mostrou- 

lhe os perigos do “pensamento único”, da vitória do discurso hegemônico. A resistência em 

Cabral também é epistemológica, pois, embora seja um sujeito que foi “deslocado” da sua terra 

e passou a viver por alguns anos na metrópole colonial, a sua reformulação da teoria de classes 

do marxismo se dá também pelo fato de que na Guiné não se encontrava uma massiva classe 

operária; portanto, Cabral se referiu a trabalhadores assalariados ao invés de proletariados; foi 

central em seu pensamento a questão dialética entre o modo de produção materialista com a 

ideia de cultura. 

Nesse viés, também pudemos perceber a contribuição que Amílcar Cabral deixa para os 

intelectuais africanos pensarem sobre uma teoria de pequeno-burguesia no contexto da situação 

africana: Cabral deu contribuição teórico original, sobre o alcance e os limites da luta de 

classes nas sociedades africanas, sobre o papel e ambivalência da pequena burguesia a frente 

do movimento de libertação nacional (CHILCOTE, 1983, p.167). Quando Cabral defende a 

liderança do processo revolucionário pela pequena-burguesia africana, leva em consideração as 

especificidades da Guiné; não encontramos classe operária na Guiné; a saída é formar quadros 

de mentalidade proletária- intelectualidade pequena burguesia – capaz de dirigir a luta 

(MARTICHYNE, 1985, p.72). 

A contribuição de Cabral é que os modos de produção materialista se concebem melhor 

no contexto mais amplo da cultura. Por que em última análise os sistemas políticos são também 

artefatos culturais (DAVIDSON, 1983, p.167). As suas formulações sobre a 
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cultura consideram que também faz parte da tradição dos povos a luta contra o colonialismo. 

Na Guiné, desde a tentativa de conquista dos territórios que os portugueses enfrentaram 

resistência, e essa resistência se transforma em elemento cultural, sendo a cultura um fator da 

resistência. 

Para Cabral, a resistência dos povos guineenses demonstrou as dificuldades também de 

mobilização do campesinato, a dificuldade, por exemplo, de algumas aldeias liberarem os 

jovens para estudar (pela falta que fariam na mão de obra), assim como a própria mobilização 

política; Cabral relata que teve de lidar com muita desconfiança dos camponeses quando fez o 

recenseamento agrícola e, por isso, argumentou que o campesinato guineense é específico e não 

pode ser comparado com povos camponeses de outros países, sendo considerado por Cabral 

mais uma força física do que uma força revolucionária; entretanto, o papel dos camponeses na 

resistência cultural estava vinculado à defesa das culturas autóctones face à ação colonizadora, 

processo que foi a crucial na resistência guineense. 

Nas formulações de Cabral é pertinente as orientações de conduta dadas aos militantes 

do partido, pois, comportamentos nocivos e desvios morais poderiam pôr em risco a revolução: 

a única desgraça que de fato pode acontecer nesta luta é perder o apoio do povo (2014, p.43). 

Nesse sentido, era fundamental, a recuperação da dignidade e do orgulho do homem africano 

no quadro de uma libertação plena, com responsabilidade individual e colectiva, emprestando- 

lhe por isso uma forte carga moral (PIRES, 2005, p.11). A desconstrução do colonialismo 

supunha que fossem transformados os hábitos colonizados a medida que a luta avança. A 

opressão patriarcal, advinda também com a opressão colonial, foi um dos paradigmas a serem 

enfrentados pela luta de libertação. Assim, foi de grande valor a contribuição que Cabral deixou 

na luta pela emancipação das mulheres. 

Os textos políticos, poéticos e teóricos de Cabral deixam um importante legado também 

para a literatura africana subsequente. Nos romances que contam histórias das lutas de 

libertação, há, de acordo com VAMBE e ZEGEYE, uma grande influência dos textos culturais 

de Amílcar Cabral. O romance Nervous Condition, faz parte dos romances que contam histórias 

das lutas de libertação; de acordo com os autores citados, há casos bem visíveis em que os textos 

culturais de Cabral influenciaram a direção da criatividade africana (VAMBE; ZEGEYE, 

2011, p.35). Muitas questões levantadas por Cabral 
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constituíram referências aos temas da literatura africana295, como a volta às origens, a luta de 

libertação nacional, o papel da cultura na e como literatura, as questões de traição das massas 

na África pós-colonial (...)296 (Idem, p.36). Como pudemos perceber, Amílcar Cabral não 

romantizou a luta e nem as pessoas comuns. Além disso, Cabral mostrou que há níveis 

desiguais de consciência no grupo social das mulheres297 (VAMBE; ZEGEYE, 2011, p.63). Em 

Nervous Condition, pode-se sentir a afirmação de Amílcar Cabral de que um dos inimigos da 

luta de libertação nacional entre os africanos é a deficiência ideológica, para não falar em 

total falta de ideologia. O romance sugere que a guerra militar sem a libertação mental de 

diferentes pessoas nos estratos sociais leve a uma liberdade parcial (Idem, p.64). O legado de 

Cabral vai além da teoria revolucionária e a luta que foi erguida na Guiné, vai além do seu 

tempo, deixa várias interrogações para a África contemporânea, assim como muitas respostas. 

Nesse sentido, é forte o legado que deixa para a literatura africana. 

Para Amílcar Cabral não se deve envolver alguns aspectos culturais no discurso político; 

religião e etnicidades, para ele, são questões contingentes, não cabe ao movimento determinar. 

Nesse sentido, o seu pensamento também busca um respeito às individualidades. Cabral 

percebeu que a conexão se faz na conjunção de várias povos e culturas diferentes que se unem 

numa identidade africana anticolonial. A unidade era capaz de criar uma nova identidade, 

porém, mesmo a luta envolvendo massivamente a população, Cabral percebeu que não era 

uniforme a percepção e a compreensão dos objetivos da guerra por parte da gente 

 
 

295 Mais uma vez há uma significativa convergência entre Pepetela e o pensamento político de Amílcar Cabral, 

em suas formulações sobre a necessidade do suicídio social da pequena burguesia nativa, no caso da Guiné 

composta por negros e mestiços, em geral com ascendência cabo-verdiana, correspondentes àquele grupo 

social heterogêneo, formado por trabalhadores não braçais envolvidos nos vários ramos, públicos e privados, 

da máquina colonial (…) Preocupava sobremaneira os meios de obter a dissolução desse grupo no campesinato 

e no proletariado, para que a almejada revolução social não fosse desviada para um regime dominado por uma 

burocracia orientada para a persecução de seus próprios interesses de classe — com efeito, Cabral duvidava 

que esse suicídio de classe pudesse se dar na base do mero voluntarismo, mas em todo caso remetia a discussão 

para o pós-independência (2012, p.387). Por outro lado, diz VAMBE e ZEGEYE, a literatura africana escrita 

depois de 1970 (quando as ideias de Cabral foram postas pela primeira vez em circulação) questiona e modifica 

algumas de suas crenças (2011, p.36). 

296 Os autores citados também citam o romance Mission To Kala, de Mongo Beti; nesse romance, Beti expõe a 

natureza insidiosa da educação colonial. Aqueles que adquirem a educação colonial desenvolvem um 

complexo de superioridade e começam a olhar os companheiros africanos de cima para baixo, como se fossem 

selvagens. No entanto, o romance mostra que é possível o suicídio de classe: o romance sugere que alguns dos 

africanos que frequentaram escolas coloniais não estavam de todo alienados das lutas do homem do povo 

(VAMBE e ZEGEYE, 2011, p.65). 

297 Por esse caminho, o romance Nervous Condition mostra as incoerências dentro da voz de combate da 

personagem Tambudzai que, ao mesmo tempo que “Há na mãe de Tambudzai um desejo simultâneo de 

rebeldia contra as convenções sociais e de conformidade à autoridade masculina” (VAMBE; ZEGEYE, 2011, 

p.63). 
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comum. Esse fato ajuda, em parte, a antecipar e avaliar a origem da traição (VAMBE, 

ZEGEYE, 2011, p.65). 

Consideramos que a perspectiva de unidade entre os povos, assim como a busca por 

horizontalizar as relações entre os homens e as mulheres, os velhos e os jovens, enfim, Cabral 

demonstrou uma grande sensibilidade com relação à composição dinâmica e a inserção de todas 

as componentes da nação. No entanto, a figura de Amílcar Cabral não pode ser canonizada no 

sentido de se cristalizar seu pensamento, que também deve ser pensado criticamente. De acordo 

com Alda Espírito Santo, 

A lição profética de Cabral encontra os nossos ouvidos receptivos na 

linguagem das consciências da necessidade de corrigir os erros cometidos, 

para que a ressonância dos apelos urgentes da comunidade internacional 

encontre repercussão. Condição necessária para o cessar do prender das armas 

de guerra. Cabral Camuri (1983, p.30). 

 

 

Amílcar Cabral faz parte dos intelectuais negros que vivem uma situação especial de 

ser africanos enraizados e ao mesmo tempo intelectuais formados nas tradições do ocidente 

(APPIAH, 1997, p.130). No seu processo de formação, buscou a radicalidade e a retomada dos 

valores ancestrais africanos, no entanto, nem mesmo Cabral conseguiu livrar-se de certas 

categorias ocidentais que estiveram presentes no seu pensamento. As contradições em Amílcar 

Cabral, para WICK, são resultantes do choque entre dois paradigmas de pensamento, pois 

Cabral teve um instinto e erudição de ultrapassar os limites do pensamento do 

que se chamou da era moderna, sem cair nas indecisões de certos pós- 

modernistas. Manteve sua fé na capacidade de transformação do político, mas 

retraído por vezes pela sua história pessoal, de intelectual formado no 

ocidente. Não conseguiu escapar ao dogma nacionalista modelizado pela 

Europa, sobre a Europa (2005, p.381). 

 
Assim, mesmo realizando uma releitura crítica do marxismo, Cabral esteve muito 

próximo da defesa do materialismo histórico, dos conceitos marxistas, além da influência da 

conjuntura internacional298. Em diversos momentos, Cabral fala sobre a importância do 

primeiro estado socialista na União Soviética. Cabral considerou que a grande força da luta 

anti-imperialista se dá a partir do movimento operário de cada país que é também inimigo do 

imperialismo, porque quer acabar com o capitalismo. (…) A terceira força é o movimento de 

298 O mundo passava pela guerra fria, e as disputas ideológicas estavam no auge. Outros fatores de grande 

relevância eram a Revolução no Egito, A libertação na Argélia, como movimentos em outras partes da 

diáspora africana, como na América Central. 
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libertação nacional (CABRAL, 2014, p.313). Sobre Lênin, diz Cabral, Quer se seja marxista 

ou não, leninista ou não, é difícil não reconhecer a validade e mesmo o carácter geral da 

análise e das conclusões de Lenine (Apud DIENG, 2005, p.736). Além de isso, Cabral foi 

partidário da teoria da vanguarda revolucionária e do partido único a ser o representante do 

estado. Na perspectiva de Daniel dos Santos, o PAIGC, ao longo da luta armada, 

Era-o pela organização e pela ideologia. Os mecanismos de adesão ao partido, 

embora fossem aparentemente abertos, não deixavam, no entanto, de ser 

selectivos e rígidos, pois, enquanto partido de vanguarda, só admitia no seu 

seio os “melhores filhos”, logo, “os mais conscientes” (2014, p.329). 

 

Amílcar Cabral foi, até a altura de sua morte, o líder do partido, permanecendo no cargo 

de secretário geral durante todo esse tempo; o partido configurou-se como um partido de 

vanguarda, em que vimos que há uma conduta moral e ética a cumprir299; como afirma Amílcar 

Cabral, em Arma da Teoria: 

(…) Quem mente sai, quem quer só servir a sua cabeça para ter suas calças de 

tergal com boas camisas, para abusar das nossas raparigas ou quem anda a 

abusar do povo da nossa terra, esses saem, porque só podemos realizar de  

verdade o que queremos na nossa terra se formarmos um grupo de homens e 

de mulheres fortes capazes de não enganar seus camaradas de não mentir, 

capaz de olhar para os camaradas olhos nos olhos, e capazes de crê que a 

juventude é que será dona da terra-mãe, quem tem ambições de chefia no 

nosso partido mais dias menos dias sai, quem pensa que amanhã a nossa 

política vai estar a serviço de uma outra nação estrangeira sai, quem não 

aprendeu a respeitar seu companheiro ser humano homem ou mulher como 

deve ser sai (2013, pp.106-107). 

Concernente ao pensamento de Lênin, Cabral é levado a procurar os efeitos da 

‘missão histórica’ destinada ao imperialismo nas colónias portuguesas (DIENG, 2005, p.734). 

Para Helmy SHARAWY, 

Cabral admitiu que o imperialismo era uma necessidade histórica, como o 

movimento de libertação, uma necessidade histórica que poderia destruir o 

capitalismo e originar o socialismo. Nesse ponto o pensamento de Cabral 

estava mais ou menos baseado na ideia do centro colonial capitalista e nas 

periferias e nos membros colonizados, escolas de pensamento dominante na 

altura (2005, p.237). 

Para alguns autores, como Amady Aly Dieng, Cabral não conseguiu escapar da visão 

eurocêntrica300 em que vincula o progresso com a modernidade. Cabral censurou o 

299 Sabia que tinha de se trabalhar com preceitos éticos de lealdade, combater crimes e abusos dos militantes, 

lutar contra os desvios dentro do Por muitas vezes Cabral se refere às normas que regem o partido. Chega a 

dizer que alguns tipos de crimes, como abuso infantil e estupro, por exemplo, devem levar seus agentes à pena 

de morte. 

300 Para WICK, as análises de Cabral apresentam, simultaneamente, distanciamento e integração em relação ao 

paradigma eurocentrista. Ele quer distanciar•se do domínio ideológico hegemónico, mas mantendo algumas 
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capitalismo de não ter “desenvolvido” os países africanos como foi o caso nos grandes países 

desenvolvidos: Tanto no plano económico como no social e cultural, o capital imperialista não 

cumpriu, nem de longe, nos nossos países, a missão histórica realizada pelo capital no país de 

acumulação (CABRAL, 1970, p.12; Apud DIENG, 2005, p.734). De acordo com Shubi 

ISHEMO, 

Cabral estava a referir-se a posição da África numa modernidade que foi 

definida pelo imperialismo. Nesse contexto a libertação significa o 

desenvolvimento de uma modernidade africana não essencialista dentro de 

uma modernidade universal. Nesse contexto que situava a visão de Cabral dos 

povos africanos a inovarem e a contribuir ativamente para o que ele 

caracterizou como uma cultura técnica, tecnológica e científica. Compatível 

com os requisitos do progresso (2005, p.180). 

 
Como já abordamos, Amílcar Cabral aceita a ideia do “homem novo”. No seu 

pensamento, a transformação social gera novos homens e mulheres, como afirma: 

a emergência de um “homem novo”, não apenas africano: um homem que 

esteja para além da dicotomia dominador/dominado, colonizador/colonizado. 

Nesta transformação, a cultura mormente a do colonizado, desempenha um 

importante papel. Ao valorizar-se e ser reconhecida como tal pelo 

colonizador, acaba por libertar este de “um elemento negativo de sua própria 

cultura: o preconceito da supremacia da nação colonizadora sobre a nação 

colonizada (Cabral, 1974, p.138, Apud VENÂNCIO, 2005, p.248). 

Na sua intervenção perante a IV Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 

outubro de 1972 — completando praticamente dez anos desde sua primeira intervenção na 

ONU, feita em dezembro de 1962 —, Amílcar Cabral afirmava: 

Com efeito, estes dez anos de luta não só forjaram uma nação africana nova e 

sólida, como também fizeram nascer um homem novo e uma mulher nova, 

seres humanos conscientes dos seus direitos e dos seus deveres no solo da 

nossa pátria africana. Podemos mesmo afirmar que o resultado transcendente 

da nossa luta, e que é, ao mesmo tempo, a sua força principal, é a consciência 

nova que caracteriza presentemente os homens, as mulheres e as crianças do 

nosso país (FRANCO, 2009, p.70, Apud NDJANI, 2012, p.165). 

 

Para Cabral, é essa consciência que pauta a nova sociedade, onde não só o colonialismo 

é combatido, mas os costumes tradicionais que também são opressores para parcelas da 

sociedade autóctone. Foi de fato um crítico da poligamia, assim como defendeu a emancipação 

da mulher como pré-condição da criação de uma nova sociedade. Segundo 

de suas categorias. Rejeita de forma categórica certos rótulos (tais como os conceitos “feudalismo” ou modo 

de produção asiática”) para a sociedade guineense porque essas expressão não se adaptam à realidade e são 
produtos de uma análise empírica estrangeira. Ao mesmo tempo Cabral organiza o seu exame de certos 
grupos sociais utilizando o conceito problemático de “sociedade sem Estado” promovido pelos analistas 

imperialistas. Tem, contudo, o mérito de concluir que é mais importante conhecer exactamente a natureza 
desta sociedade que lhe atribuir nomes (2005, p.381). 
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CHALIAND, Amílcar Cabral sempre concedeu a esta um lugar importante, bem antes de o 

movimento feminista no mundo de hoje ter tomado a importância que tem (1983, p.466). 

Ao lado da ideia da sociedade nova, Cabral persiste na teoria do ‘Grande 

Acontecimento’ (…) assim, apesar da sua formulação num quadro analítico ultrapassando o 

eurocentrismo, certas referências do discurso de Cabral implicam que é o colonialismo 

europeu que provoca o “Grande Acontecimento” (2005, p.381); continua WICK, 

As análises de Cabral apresentam simultaneamente distanciamento e 

integração em relação ao paradigma eurocentrista. Ele quer distanciar-se do 

domínio ideológico hegemônico, mas mantendo algumas das suas categorias. 

Ao mesmo tempo organiza o seu exame de certos grupos sociais utilizando o 

conceito problemático de sociedade sem estado. Aqui ele vai falar dessa razão 

etnológica, obsessão da etnologia europeia de tudo querer classificar em 

categorias, tipologias tipológicas estáticas (Idem). 

 

De outro modo, diz Cabral, Os colonialistas, costumam dizer que foram eles que nos 

trouxeram para a história, hoje nós mostramos que não é assim (2005, p. 179). Nesse viés, 

Cabral acreditou que é possível uma modernização com base nos valores ancestrais, mas o seu 

pensamento manteve-se materialista e científico, considerava importante romper com aspectos 

da tradição que poderiam bloquear o “avanço” das sociedades. A visão materialista de Amílcar 

Cabral entrou em choque com as crenças e os costumes tradicionais; para ele, é preciso superar 

o medo de entrar no mato a noite, o medo das florestas, das forças da natureza, do sobrenatural. 

Cabral propõe combater sem violência as práticas prejudiciais, os aspectos negativos das 

crenças e tradições do nosso povo (…) No entanto, afirma que as crenças e as tradições não 

devem ser rejeitadas na sua totalidade (WICK, 2011, p.91). Cabral sabia da importância do 

respeito às diferenças, às religiões, aos amuletos, que é importante manter-se respeitoso, pois 

Não podemos de modo algum exigir dos nossos camaradas que retirem os seus amuletos; para 

ele, os “anciãos” ou “chefes tradicionais” eram os intelectuais da nossa sociedade (Apud 

WICK, 2011, p.92). 

Porém, há uma contradição quando Cabral insiste na inclusão de estruturas 

tradicionais, nos dinamismos pós-coloniais, enquanto que o homem novo nasce justamente pela 

negação do passado (2005, p.374). Fica-nos uma questão, o que seria essa sociedade nova? 

Negar o passado colonial é resgatar a cultura autóctone? É possível conviver com a 

modernidade capitalista sem deixar de existir? O desafio da construção de uma 'nova sociedade' 

é ainda uma demanda urgente para os povos colonizados. 
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Infelizmente, Amílcar Cabral foi exterminado antes de ver conquistada a independência, 

assim como seu projeto foi interrompido após essa conquista. A Guiné independente, com Luís 

Cabral a frente, avançou imperturbavelmente pela via do progresso e da construção do 

‘socialismo’ em África, como diz TOMÁS, Seduzido pelos soviéticos, Luís empreendeu uma 

aceleração industrial forçada que arrastou o país para o delírio da mecanização. E com isso, 

iniciativas foram desencadeadas em detrimento da agricultura, base da economia guineense 

(2007, p.301). Questões que foram combatidas pelo PAIGC ao longo da luta de libertação 

perderam força após a independência; em nome da tradição, afirma TOMÁS, a poligamia tinha- 

se institucionalizado e a excisão feminina era abertamente praticada, representando as 

manifestações culturais que o partido tinha proibido nas suas zonas libertadas (Idem, p.306). 

O princípio básico do PAIGC, Unidade e Luta, mostrou-se insustentável após a 

independência e o projeto de unidade entre a Guiné-Bissau e Cabo-Verde foi interrompido. Para 

MONTEIRO, o golpe de estado sobre Luís Cabral, denominado “Movimento Ajustador” 

(constituído por membros guineenses do PAIGC), em novembro de 1980, foi fatídico para a 

ruptura de unidade Guiné-Bissau e Cabo-Verde, pondo em causa o legado de Amílcar Cabral 

de unificação dos dois países (2013, p.225). 

Outra importante conclusão que podemos tirar desse trabalho é que a Guiné e Cabo- 

Verde sofreram de maneira diferente os impactos da guerra colonial. Em Cabo-Verde houve 

mais resistência às ideias de libertação, no entanto, foi a Guiné quem mais colheu as 

consequências da luta prolongada, a Guiné foi quem mais peso suportou para que os dois países 

fossem independentes. Por este ângulo, de fato, a Guiné-Bissau, por exemplo, é hoje um dos 

países mais pobres do mundo e esse fato não se deve à luta de libertação, mas ao projeto que 

foi interrompido: as independências não trouxeram o resultado esperado. 

Entretanto, abordamos um dos mais importantes processos de auto-organização do povo 

africano em levante contra o colonialismo português, e são muitos os legados que esse processo 

deixa aos povos que lutam contra a colonização direta ou indireta de seus territórios, mesmo 

nos dias atuais. Como vimos, a luta do PAICG lançou princípios fundamentais como a 

autogestão, a emancipação das mulheres, a busca pela autonomia intelectual e a auto- 

organização da sociedade. A organização e a condução da luta assumem protagonismo pois a 

teoria da libertação nacional permanecerá incompleta se não incluir a discussão sobre a forma 

como a própria luta é levada a cabo (NTALAJA, 1983, p.195). 
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Amílcar Cabral encabeçou uma militância internacional, sendo um dos seus maiores 

legados a sua postura pan-africana; o seu apoio aos movimentos africanos e ao movimento 

negro americano também é importante. Assim, no seu pensamento o direito a 

autodeterminação casa-se com o direito a diferença (LOPES, 2012, p. 382). Dessa maneira, é 

grande o legado de Amílcar Cabral aos povos africanos e afro-diaspóricos nos dias de hoje, o 

chamado a 're-ontologização', uma busca em manter viva as culturas ancestrais e a ontologia 

africana, pois é uma demanda do mundo subalternizado pensar a construção de novos 

horizontes para seus povos. 
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Anexo 1. 
 

 

 

Figura 1: Iva Pinhel Évora (mãe de Amílcar 

Cabral). Fonte: Casacomum.org. Arquivo 

Fundação Mário Soares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Juvenal Cabral (pai de 

Amílcar). Fonte: 

https://www.barrosbrito.com/5846.html 

http://www.barrosbrito.com/5846.html
http://www.barrosbrito.com/5846.html
http://www.barrosbrito.com/5846.html
http://www.barrosbrito.com/5846.html


334 

334 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 
 

 

 
Figura 3: Amílcar Cabral ainda 

menino. Fonte: Documentos 

Amílcar Cabral, Fundação 

Mário Soares. 

Figura 4: Cabral jovem. Fonte: Documentos 

Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Cabral com sua primeira esposa, Maria Helena e com a filha Iva Cabral. Fonte: 

http://www.redeangola.info/multimedia/cartas-de-amilcar-cabral-maria-helena-outra-face-do-homem/ 

http://www.redeangola.info/multimedia/cartas-de-amilcar-cabral-maria-helena-outra-face-do-homem/
http://www.redeangola.info/multimedia/cartas-de-amilcar-cabral-maria-helena-outra-face-do-homem/
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Anexo 3. 
 

 

 

 
 

Figura 6: Amílcar Cabra (segundo a contar da direita) e Marcelino dos Santos (segundo em pé a contar da 

esquerda. Lisboa, 1948. Fonte: http://nosgenti.com/contributos-historicos-para-a-independencia-de-cabo-verde/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Vista Rio Geba, Zona leste (Bambadinca) Guiné-Bissau 1973-74. Fonte: 

https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2016/10/guine-6374-p16644-estorias-mal-contadas.html 

http://nosgenti.com/contributos-historicos-para-a-independencia-de-cabo-verde/
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Anexo 4. 
 

 

 
 

Figura 8: Guerrilheiros do PAIGC na ilha guineense do Como (1964). Fonte: https://www.dw.com/pt-002/cronologia-1961- 

1969-in%C3%ADcio-da-guerra-colonial-e-viragem-no-destino-das-col%C3%B3nias/a-17280932 

 

 

 

Figura 9: Amílcar Cabral no I Congresso do PAIGC em Cassacá, 13 a 17 de fevereiro de 1964. Fonte: Fundação 

Mário Soares, Documentos Amílcar Cabral, Pasta 05360.000.028. 

http://www.dw.com/pt-002/cronologia-1961-
http://www.dw.com/pt-002/cronologia-1961-
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Anexo 5. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Amílcar Cabral e as mulheres combatentes do PAIGC. Fonte: http://www.buala.org/pt/a-ler/anatomia-de- 

uma-bem-sucedida-guerra-revolucionaria-exercito-portugues-versus-paigc-e-o-assassi 

 

 

 
 

http://www.buala.org/pt/a-ler/anatomia-de-
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Anexo 6. 
 

 

 

 
 

Figura 12: Reunião com Amílcar Cabral na mata guineense. Fonte: Arquivo Fundação Mário Soares. 

 

 
 

Figura 13: 'Homens Grandes', os anciãos e líderes espirituais eram, para Cabral, os intelectuais da 

sociedade guineense. Fonte: Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 
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Anexo 7. 
 

 

 
 

Figura 14: Guerreiros Povo Balanta. Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 

 

 
 

Figura 15: Combatentes do PAIGC em marcha. Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 
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Anexo 8. 
 

 

 
 

Figura 16: Novembro de 1970, Nas "áreas libertadas", foto do norueguês Knut Andreasson, com um grupo de homens, 

possivelmente balantas e guerrilheiros, todos eles com o livro de leitura da 1ª classe, o primeiro em uso nas escolas do 

PAIGC- Fonte: Nordic Documentation on the Liberation Struggle on Southern Africa 

https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2014/11/guine-6374-p13853-da-suecia-com-saudade.html 

 

 

 

 

Figura 17: Reunião de combatentes do PAIGC, numa base do interior da Guiné. Os combatentes 

estão armados com lança-granadas RPG e espingardas automáticas Kalashnikov. Fonte: Arquivo 

Fundação Mário Soares. Data:1963 – 1973. 

http://www.liberationafrica.se/audiovisual/photos/guinea_bissau/
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Anexo 9. 
 

 

 

 

Figura 18: (1963-1973), "Combatentes a pilar numa tabanca". Fonte: Arquivo Amílcar Cabral / Casa 

Comum/Fundação Mário Soares). CasaComum.org, http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_43389 (2018-4-6) 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: Novembro de 1970. Um bigrupo (em geral, constituído por 30/40 elementos). Fonte: Imagem do 

fotógrafo norueguês Knut Andreasson (Nordic Africa Institute, Upsala, Suécia), alegadamente tiradas em 

"regiões libertadas". https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2014/11/guine-6374-p13849-da-suecia-com- 

saudade.html 

http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_43389
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Anexo 10. 
 

 
 

Figura 20: Guerrilheiros do PAIGC num momento de leitura. Fonte: http://nosgenti.com/amilcar-cabral- 

dedicacao-e-espirito-de-sacrificio-por-ana-maria-cabral/ 
 

Figura 21: Guiné -Bissau. Região controlada pelo 

PAIGC. Novembro de 1970. Uma consulta médica, ao 

ar livre. Em primeiro plano, um enfermeiro (presume- 

se) e a "farmácia ambulante”. Fonte: 

https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2008/04/g 

uin-6374-p2762-paigc-instruo-tctica-e.html 

http://nosgenti.com/amilcar-cabral-
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Anexo 11. 

 

 

 
 

Figura 22: Base do PAIGC em Kandiafara. Visita de uma delegação escandinava às regiões 

libertadas . Novembro de 1970. Uma sala de esterilização de um hospital do PAIGC. Fonte: 

https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2008/04/guin-6374-p2762-paigc-instruo-tctica- 

e.html 

 

 

 
 

Figura 23: Guiné -Bissau. s/d. Região sob controlo do PAIGC. Um armazém do 

povo. Fonte: PAIGC. 

http://blogueforanada.blogspot.com/2006_01_15_archive.html 

http://blogueforanada.blogspot.com/2006_01_15_archive.html
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Anexo 12. 

 

Figura 24: A rádio teve papel crucial na luta de libertação. Fonte: Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Enfermeiras do PAIGC em marcha. Fonte: Casacomum.org. Arquivo Fundação Mário Soares 
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Anexo 13. 
 

 

 
 

Figura 26: Capa do jornal ‘PAIGC Actualités’ exibindo matéria sobre o encontro de Amílcar 

Cabral com o Papa. Fonte: https://ephemerajpp.com/2017/08/05/paigc-actualites/ 
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Anexo 14. 
 

 

 

 

Figura 27: Lilica Boal na Escola Piloto em Conacri, 1965. Fonte: Casacomum.org/Arquivo Amílcar Cabral 

 

 

 

Figura 28: O Secretário Geral do Partido com Marcelino dos Santos, Vice Presidente da 

FRELIMO, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Fonte: 

https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2009/05/guine-6474-p3905-paigc-actualites.html 
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Anexo 15. 
 
 

Figura 29: Mulheres combatentes do PAIGC. Fonte: http://50years.tni.org/story/1973-guinea-bissaus-fight- 

independence/ntwltvf/ 

http://50years.tni.org/story/1973-guinea-bissaus-fight-
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Anexo 16. 
 
 

Figura 30: Titina Silá e outros responsáveis do PAIGC com a população em Cassacá. O PAIGC se reuniu com a população 

por ocasião do I Congresso do partido, na Frente Sul. Fevereiro de 1964. Fonte: Arquivo Fundação Mário Soares. 

 

 

 

 
 

Figura 31: Recenseamento realizado pelo PAIGC nas vésperas da Assembleia Nacional Popular. Fonte: 

Arquivo Fundação Mário Soares 
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Anexo 17. 
 
 

Figura 32: João Pereira e Osvaldo, militantes caboverdianos do PAIGC, animando uma sessão cultural 

do partido. s.d . Fonte: DAC - Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares 

 

 

Figura 33: Transporte de ferido para a fronteira do Senegal com escolta armada. Fonte: 

https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2018/07/guine-6174-p18848-do-outro-lado-do.html 
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Anexo 18. 

 

 

 
 

Figura 34: I Assembleia Nacional Popular do PAIGC. Fonte: Documentos 

Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 

 

 

 
 

 
Figura 35: II Congresso do PAIGC na Frente Leste. Luís Cabral, Aristides Pereira e Silvino da Luz, entre outros 

responsáveis do PAIGC. Julho de 1973. Fonte: Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 
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Anexo 19. 
 

 
 

 
Figura 36: Jornal do PAIGC, Libertação. Fonte: Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares 
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Anexo 20. 
 

 

 
 

Figura 37: Jornal O Blufo. Fonte: Documentos Amílcar Cabral, Fundação Mário Soares. 



353 

353 

 

 

 

 

 
 

Anexo 21. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: 24 de Setembro de 1973 a Guiné-Bissau declara-se independente de Portugal. Fonte: 

http://ensina.rtp.pt/artigo/independencia-guine-bissau/ 

http://ensina.rtp.pt/artigo/independencia-guine-bissau/
http://ensina.rtp.pt/artigo/independencia-guine-bissau/

